
Przedsprzedaż Lata 2009!
Rabaty do 35%! Gwarancja stałej ceny!

Najlepsze oferty wypoczynku
i zwiedzania w jednym miejscu

Biuro patronackie w Pruszkowie

Biuro Podró˝y Travel Passion,   ul. Ewy 3 (przy stacji WKD Pruszków),   tel. 22 7300969,   tel/fax: 22 7300979,   e-mail: biuro@travel-passion.pl,   GG: 2085611

Narty Włochy **+   1690 zł
Val di Sole, Hotel, Autokar, 7 dni, 23.01.2009

Valmeiner, Apart., Dojazd własny, 7 dni, 17.01.2009

Sharm el Sheikh, All, 7 dni, 04.07.2009

Wyspa Kos, HB,  7 dni, 05.07.2009

Narty Włochy ***      1690zł Lato w Egipcie **** 1960 zł

Narty Francja ***        725 zł Lato w Grecji ***      1737 zł

Wpr45 - 22 Grudnia 2008
Wydanie Świąteczne
Następny Wpr: 16 stycznia

Biuro reklamy i ogłoszeń:
tel: (022) 728 18 64; 
reklama@gazetawpr.pl

www.gazetawpr.pl

BRWINÓW • GRODZISK MAZ. •  JANKI • KOMORÓW • MICHAŁOWICE • MILANÓWEK • NADARZYN • OŻARÓW MAZ. • PIASTÓW • PRUSZKÓW • PODKOWA LEŚNA • RASZYN • URSUS

PARTNER

NIERUCHOMOŚCI

Pruszków: (22) 728 77 77
W-wa Ursus: (22) 424 48 48

Grodzisk Maz.: (22) 724 09 06
Żyrardów: (46) 855 44 00

NIERUCHOMOŚCI 

PARTNER

www.partnerkalina.pl

Grodzisk Maz., ul. Żwirki i Wigury 1A
Tel: (022) 729 00 33, www.meritum.waw.pl

Potem i króle widziani 
cisną się między prostotą, 
niosąc dary Panu w dani
mirę, kadzidło i złoto… 

Zdrowych, Spokojnych Świąt i lepszego Nowego Roku życzy zespół Gazety WPR
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Druga Strona

No, to mamy problem przezacni 
Święci Mikołajowie. A może Miko-
łaje? Wszystko jedno. Do profeso-
ra Bralczyka z tym nie pójdziemy, bo 
problem, który mamy jest o wiele bar-
dziej poważny. A bo to pierwszy pro-
blem, ktoś z was zapyta. Przecież od-
kąd pareset lat temu naszemu przod-
kowi, biskupowi ze Smyrny zachcia-
ło się za Świętego Mikołaja robić, wy-
posażając córki jednego z obywateli 
tego miasta w posag, który pozwolił 
im szczęśliwie za mąż wyjść bez ko-
nieczności dorabiania w najstarszym 
zawodzie świata, ciągle mamy pro-
blemy. Podobno wtedy jeden z zię-
ciów zorientował się po niewczasie, 
jaka zgagę za żonę dostał, powiedział 
mu, co o nim myśli. A myślał niezbyt 
przychylnie. Zawsze i wszędzie ktoś 
był z prezentu niezadowolony. Zrobi-
łeś coś Święty Mikołaju jednemu do-
brze, to drugi miał ci za złe, że jemu 
zrobiłeś gorzej. A najgorzej było, jeśli 
ktoś nic od Ciebie nie dostał, albo do-
stał za przeproszeniem rózgę, to już 
zupełnie miałeś przerąbane. Bowiem 
rózga właśnie była w naszym kodek-
sie świętomikołajowym alternatywą 
dla tych, który na obdarowanie, czym 
innym nie zasłużyli. A już w Polsce 
było najgorzej. Nie jest tajemnicą, 
że dopiero w tym roku władze Kró-
lewskiego Miasta Krakowa anulowa-
ły wydany bodaj trzysta lat temu za-
kaz pokazywania się na rynku zakaz 
pokazywania się na rynku wszelkim 
wróżkom i cudakom. A do tych zali-
czano również Świętych Mikołajów. 
Na szczęście lepiej późno niż wcale. 
Kraków zmądrzał. Szkoda, że w za-
mian zaczął głupieć rząd. Co bardziej 
dorośli Czytelnicy niewątpliwie pa-
miętają straszne wierszyki dla dzieci 
pisane przez przedwojennego poetę 
Tadeusza Jachowicza. Były o tym, jak 
„maleńki Tadeuszek nałapał w bute-

leczkę muszek…”, albo o Zosi, co nie 
słuchała cioci ostrzegającej ją przed 
dotykaniem kłującej róży, a która 
„cioci nie słuchała ukuła się i płaka-
ła”. U Jachowicza niegrzeczne dziec-
ko zawsze było boleśnie ukarane. 
A chyba dziełem życia był wierszyk 
zaczynający się od słów: „Rózeczką 
Duch Święty dziateczki bić radzi…”. 
Podobno były plotki, że ten ostatni 
był przez nas, drodzy Święci Miko-
łajowie sponsorowany. Bo to my, te 
później błogosławione przez Ducha 
Świętego rózeczki dostarczaliśmy. 
Dementuję to z całą odpowiedzial-
nością sponsorowanie a nie dostar-
czanie rózeg. Jak ktoś na rózgę zasłu-
żył, to miał ją dostać, my mieliśmy ją 
przynieść, a rodzice w potrzebie użyć. 
I nikomu to nie przeszkadzało, aż do 
tego na nieszczęście grudnia. Czyli 
do czasu apogeum naszej mikołajow-
skiej działalności.
 Pan Premier Donald Tusk wyraził 
się, że zacytuję: „ Nie można bić dzie-
ci. Koniec. Kropka.”. Cytatu też ko-
niec. Wprawdzie dodał, że kiedyś bar-
dzo dawno temu bijał syna, ale teraz 
bardzo się tego wstydzi. Na to tylko 
czekało Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej, (dlaczego akurat to mini-
sterstwo?) i zaczęło pracę nad ustawą 
zawierającą zapis, że w żadnym wy-
padku bić dzieci nie wolno. Bo oka-
zało się, że 50 procent rodziców bi-
cie dzieci traktuje jak metodę wycho-
wawczą. Więc ustawowy, z usank-
cjonowaniem karnym, zakaz należy 
wprowadzić i zapisać,
 Oczywiście, jak łatwo się domyślić 

Jerzy Fijałkowski
Gazeta Wpr

redakcja@gazetawpr.pl

Święci Mikołajowie. Uwaga!

Jak ten czas leci. Parę dni temu jesz-
cze lato, a już za chwilę wystro-
imy choinki, wypatrzymy pierwszą 
gwiazdkę, podzielimy się z najbliż-
szymi opłatkiem, złożymy życzenia. 
 Jeśli sprawowaliśmy się w mi-
nionym roku jako tako, być może 
Św. Mikołaj o nas nie zapomni 
i przyniesie jakiś prezent. A później 
zasiądziemy do wspólnej wigilijnej 
wieczerzy; barszczyk, śledzik, kar-
pik, pierogi, kompocik z suszonych 
śliwek. I może małe coś tam, coś 
tam dla zdrowotności. Zanucimy 
kolędę, ponarzekamy z Ciocią He-
lenką na telewizyjny program, że od 
lat w koło to samo i właściwie nie-
wiadomo za co płacimy ten abona-
ment. Sami swoi, Kevin i świątecz-
ne dekoracje Londynu, Tokio, Aten 
a w przerwie między reklamami pej-
zaże z wysp Hula-Gula. Wuj Zdzi-
cho jak to usłyszy zaraz podejmie 
próbę skomentowania ostatniego 
wystąpienia pana prezydenta, ale 
ze względu na babcię Różę, gorącą 
zwolenniczkę opcji toruńskiej, dys-
kusji nie podtrzymujemy i zręcznie 
zmieniamy temat na bezpieczniej-
szy. Że w takiej dajmy na to Finlan-
dii, w wigilię w ogóle nie mają po-
stu i nie dzielą się opłatkiem tylko 
prosiakiem, a w dodatku ten swój 
grog piją ciepły. Aż dziw bierze, że 
Św. Mikołaj zdecydował się tam za-
mieszkać na stałe. Albo co to za 
święta w takiej Japonii? Ot, spotka-
ją się na jakimś party, pojedzą cia-
sta, popiją sake i do roboty, bo świąt 
w ogóle nie ma. Pogański kraj, po-
gańskie obyczaje. I pomyśleć tylko, 
że mieliśmy kiedyś zostać drugą Ja-
ponią. Chyba lepiej, że nie wyszło. 
I niebezpieczna sytuacja jest defi ni-
tywnie zażegnana. Od razu robi się 

przyjemniej, milej, sympatyczniej. 
Dla pewności możemy polać i spo-
kojnie przejść do degustowania de-
serów.  Przy okazji wychodzimy na 
osobę światową, bywałą, a nawet 
oczytaną. Powiecie Państwo no tak, 
ale skąd o tych wszystkich dziwach 
mamy wiedzieć? No właśnie. Dlate-
go postanowiliśmy przyjść naszym 
czytelnikom z pomocą. Numer pi-
sma, które trzymacie właśnie w rę-
kach ma owej wiedzy i tematów do 
prowadzenia konwersacji przy świą-
tecznym stole dostarczyć.  Nie znaj-
dziecie w nim Państwo, ani zjadli-
wej krytyki działań naszych lokal-
nych władz i urzędów, nie będzie 
utyskiwania na stan dróg, na służbę 
zdrowia, na niskie emerytury i wy-
sokie czynsze, na złe i nie do koń-
ca racjonalne prawo. Na korki, ra-
dary i brak miejsc do parkowania. 
Nie będziemy wytykać nikomu błę-
dów, lenistwa, uporu, ani nawet złej 
woli. Nie będzie okazji, ani inspira-
cji do swarów, sporów i kłótni. Tym 
razem ma być świątecznie, choinko-
wo, prezentowo i miło aż do bólu. 
Jeden raz w roku możemy sobie na 
taki eksperyment pozwolić. W koń-
cu w tę noc podobno nawet zwie-
rzęta potrafi ą mówić ludzkim gło-
sem. W świątecznym numerze znaj-
dziecie Państwo:  i relację z wizyty 
u Świętego Mikołaja w Finlandii, 
i korespondencję Piotra Iwickiego 
z dalekiej Japonii. W trosce o rów-
nowagę ducha i materii publikuje-
my sensacyjny artykuł Roberta Ber-
natowicza, a także wywiad ze zna-
nym energoterapeutą Zbyszkiem 
Nowakiem. Czy nasz plan się po-
wiódł, ocenicie Państwo sami. Mi-
łej lektury.

Bolo Skoczylas

nikt nas fachowców od rózeg, czyli 
Mikołajów o zdanie nie pytał. Za to 
zabrał głos pan Rzecznik Praw Oby-
watelskich, który stwierdził, że ro-
dzice mogą karać dzieci, byleby „robi-
li to z miłości”, czym nasz Mikołajów 
miło zaskoczył, ale utwierdził twór-
ców ustawy w konieczności jej stwo-
rzenia, bo jak ten, co praw bronić po-
winien za przemocą się opowiada, 
to po prostu innego wyjścia nie ma. 
I już nikt nie słucha rozsądnego mini-
stra Ćwiąkalskiego od sprawiedliwo-
ści, który przewiduje, że zakaz karce-
nia dzieci spowoduje, że prokuratury 
zostanę zalane przez tysiące spraw, 
w których rodzice donosiliby na sie-
bie, kto dał dziecku klapsa. Zwłaszcza 
wtedy, gdy tatuś i mamusia przesta-
na się lubić. Teraz tylko czekać mu-
simy na pierwsze wyroki, gdy któ-
reś z rodziców nie wytrzyma i wyry-
wającemu i drącemu się gówniarzo-
wi chcącemu za wszelką cenę wsko-
czyć pod pędzący samochód da w ty-
łek przy ludziach. Rok? Dwa? A może 
zawiasy? Tak wiec Świeci Mikołajo-
wie mamy problem. Co dawać tym, co 
do tej pory na rózgi czekali? Bo jeśli 
dalej będziemy je dawać, możemy być 
skazani jako wspólnicy przestępców-
rodziców.
Nie chciałbym Drodzy Czytelnicy 
przeceniać problemu, jakie świeci Mi-
kołajowie (albo Mikołaje) mają, ale 
chyba spotkały się one ze zrozumie-
niem Tego, Co Nad Nami. Bo na wieść 
o tym, o czym napisałem, na razie 
w północnej Polsce ZIEMIA SIĘ ZA-
TRZĘSŁA.
  A ja w imieniu wszystkich Mikoła-
jów świata, życzę w te Święta samej 
radości tym obdarowanym i tym ob-
darowującym, rodzinnej, ciepłej at-
mosfery i żeby nie wiem, co to poczu-
cia humoru.

Święty Mikołaj Jerzy Fijałkowski
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W tym świątecznym numerze nie 
będę pisał o problemach powia-
tu pruszkowskiego i grodziskiego, 
ich miast, gmin, sołectw, osiedli ... 
Co rok pod koniec grudnia przycho-
dzi dzień, w którym warto porzucić 
codzienne zmartwienia i pomyśleć 
o swoim życiu z całkiem innej per-
spektywy.
 
Drzewo cywilizacji Europy wyrasta 
z korzenia, którego ramiona sięga-
ją głęboko w przeszłość, do czterech 
źródeł – greckiego, rzymskiego, ży-
dowskiego i chrześcijańskiego. Gre-
cy nauczyli nas abstrakcyjnego myśle-
nia, Rzymianie dali umiejętności prak-
tyczne w tym prawo, a Stary i Nowy 
Testament powiedział nam, kim jest 
człowiek. Idee wypływające z naucza-
nia i życia Jezusa z Nazaretu całkowi-
cie zmieniły ludzi i świat – nawet tam, 
gdzie chrześcijaństwo się nie przyjęło 
lub zostało wyparte przez islam. Siłę 
tego ogromnego oddziaływania mogli-
śmy poczuć na sobie jako indywidual-
ne jednostki oraz jako społeczeństwo. 
Na dzisiejszym Placu Piłsudzkiego 
w Warszawie Jan Paweł II prosił: 
„niech zstąpi Duch Twój i odnowi ob-

licze ziemi, tej ziemi.” Wkrótce potem 
upadło Imperium Zła. Dzięki chrześci-
jańskim ideom i umiłowaniu wolności 
tkwiącym w polskim społeczeństwie 
od niepamiętnych czasów, udało się 
nam w pokojowy sposób obalić jeden z 
najgorszych totalitaryzmów XX wieku. 
Dziś na początku kolejnego stulecia 
możemy, mimo wszelkich trudów, ko-
rzystać z owoców tamtych przemian.
 Polska rewolucja, nasz najwięk-
szy wkład w dzieje świata, zaczęła się 
w Atenach, Rzymie i Jerozolimie, 
a 2008 lat temu – mniejsza o to, że teo-
lodzy i historycy próbują dodać lub od-
jąć kilka lat z tego rachunku – w stajen-
ce w Betlejem. Gdy Jezus się urodził, 
trzech mędrców-królów ze Wschodu 
przebyło długą drogę, aby oddać mu 
hołd. To uniwersalny symbol porząd-
kujący hierarchię wartości świata sta-
rożytnego, ale również naszego. Mę-

drcy-królowie symbolizują mądrość 
i władzę, która uznaje wyższość miło-
ści. Bez miłości nasze życie nie może 
być pełne. Pisał Święty Paweł:

„Gdybym mówił językami ludzi i aniołów,
A miłości bym nie miał, stałbym się jak 
miedź brzęcząca, albo cymbał brzmiący.
Gdybym oddał na jałmużnę całą majęt-
ność swoją, a ciało wystawił na spalenie,
A miłości bym nie miał, nic bym nie zy-
skał...”
 
 Miłość jest wartością, która po-
rządkuje nasze życie. Niestety w dzi-
siejszym świecie – tak jak w starożyt-
nym 2008 lat temu, i wcześniej, i póź-
niej – wyższe i bezinteresowne uczu-
cie często przegrywa z cynizmem i wy-
rachowaniem, hedonizmem, chciwo-
ścią ... Wygodne i bogate życie nie jest 
niczym złym, jeśli jego nadrzędnymi 
drogowskazami są prawdziwe warto-
ści, które zbudowały naszą cywiliza-
cję, świat i kraj, i niejednokrotnie po-
zwoliły nam go odbudować. A już po-
kazaliśmy wszystkim ludom, mędrcom 
i władcom świata, że potrafi my być Eu-
ropejczykami z ducha.

Grzegorz Kostrzewa-Zorbas

Europa ducha
Grzegorz Kostrzewa-Zorbas

Gazeta Wpr

NIEMCY. Tradycyjnym daniem wigilijnego stołu  jest pieczona gęś zapijana piwem oraz specjalny placek wigilijny. Z in-
nych słodkości znane są słynne pierniki saskie, wieńce czekoladowe i strucle. Nieodzownym rekwizytem jest choinka, 

która właśnie stąd wzięła swój początek.

Święta z Gazetą Wpr
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Wszystkim naszym Czytelnikom, Przyjaciołom, Sympatykom, 
Pochlebcom i Zwolennikom, Krytykom, Adwersarzom, 
Oponentom, Konkurentom, Przeciwnikom i  Wrogom najlepsze 
życzenia Zdrowych, Spokojnych i  Szczęśliwych Świąt Bożego 
Narodzenia i lepszego Nowego Roku 2009 

składa zespół Gazety WPR 

Świąteczna sonda Gazety Wpr
Pytanie o wymarzony prezent pod tegoroczną choinką, dla siebie i swoich obywateli, zadaliśmy naszym samorządowcom z powiatu 
pruszkowskiego i  pasma WKD. 

Elżbieta Smolińska Starosta Pruszkowski 

dla siebie – by mieć trochę więcej wolnego czasu dla swojej rodziny

dla powiatu – żeby udało nam się w terminie dokończyć  budowę 
nowej siedziby starostwa i jak najszybciej do  niej wprowadzić,  co 

bardzo ułatwi obsługę mieszkańców powiatu

Andrzej Guzik
Burmistrz Brwinowa

dla siebie: żeby Mikołaj przyniósł duży 
kosz spokoju i zdrowia

dla miasta: by umieli podejmować 
zawsze dobre decyzje 
służące gminie

Janusz Grzyb 
Wójt Gminy Nadarzyn

dla siebie: – żeby w nadchodzącym roku do-
czekać się wnuka

dla miasta: żeby udało się w budżecie 
dojść do 100 mln zł, w tym połowa 

na inwestycjeJerzy Wysocki
Burmistrz Milanówka

dla siebie – dobrą książkę z beletrystyki 
historycznej, najlepiej z historii Polski, 
co pozwoliło by się trochę oderwać od 
codziennych problemów; 

dla powiatu – dobrej realizacji budżetu, 
dobrej koniunktury i żeby się choć w 2/3 
spełniły się pomyślne prognozy gospo-
darcze,  a także skuteczności w stara-
niach miasta o fundusze unijne m.in. na  
kanalizację i Centrum Kultury „Waleria”

Roman Lawrence 
Wójt Gminy Michałowice

dla siebie: dobrej klasy rower turystyczny

dla miasta: rządowy program budowy 
ścieżek rowerowych „Mirosławki” 

(od imienia ministra sportu), 
oczywiście program 

rozpoczynany w Gminie 
Michałowice

Andrzej Kościelny 
Burmistrz Podkowy Leśnej

dla siebie: więcej czasu dla rodzi-
ny, a najlepiej 2-tygodniowy rodzin-
ny urlop w górach

dla miasta: żeby nie był odczuwal-
ny dla budżetu miasta spadek do-
chodów związany z reformą podat-
kową zmniejszającą stawki PIT

Zdzisław Brzeziński 
Burmistrz Piastowa

dla siebie: żeby Mikołaj przyniósł 
mi możliwość 2-tygodniowego  

urlopu i wyjazdu w góry

dla miasta: uzyskanie unijnej dota-
cji do projektu budowy  Miejskiego 

Centrum Kultury 

Jan Starzyński   Prezydent Pruszkowa

dla siebie i miasta: - złotą rybkę spełniającą 
wszystkie życzenia, to byłoby najlepsze i dla 
mnie  osobiście, i dla miasta

Na naszą świąteczna sondę nie odpowiedzieli Burmistrz Grodziska Mazowieckiego, Grzegorz Benedykciński  oraz  Wójt Gminy Raszyn,  Janusz Rajkowski.

AUSTRIA. Przygotowania do Świąt trwają pełne cztery tygodnie, podczas których w domach wiesza się zielone gałązki, przystrojo-
ne fi oletowymi wstążkami i czterema świeczkami. W Wigilię o godz. 17.00 w domach dzwoni dzwoneczek i oznajmia, że nastał czas 
kolacji i prezentów. O północy dzwonią dzwony wszystkich kościołów, zapraszając wiernych na Pasterkę.
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Świąteczne przesyłki

Idą Święta, a wraz z nimi gwałtow-
nie rosnące zapotrzebowanie na usłu-
gi pocztowe. Mimo żywiołowego 
w ostatnich latach rozwoju świątecz-
nego e-mailingu internetowego z ży-
czeniami, często w bardzo atrakcyj-
nej, interaktywnej formie ruchomych, 
grających i śpiewających animacji, po-
czciwa karta pocztowa nadal pozosta-
je tradycyjną i popularną formą świą-
tecznej atencji wobec rodziny i znajo-
mych. Wręcz niezastąpione pozosta-
ją też usługi Poczty Polskiej przy do-
starczaniu  na odległość tradycyjnych 
świątecznych paczek z prezentami. 
Jak w tym roku poradzi sobie z tym 
nawałem pracy nasz co prawda już 
nie monopolista, ale nadal potentat 
w dziedzinie usług pocztowych?... Ro-
kowania niestety nie wyglądają najle-
piej…

Awizo „na Berdyczów”
Pan Bogdan (nazwisko znane red.), 
mieszkaniec pruszkowskich Malich 
obsługiwany jest „od zawsze”, jak 
wszyscy mieszkańcy jego dzielnicy, 
przez oddział pocztowy w Tworkach. 
Przez dziesiątki lat wyglądało to po-
dobnie – dwa lub trzy razy w tygodniu 
sympatyczny starszy pan z torbą li-
stonosza jeździł po uliczkach na rowe-
rze i wrzucał mieszkańcom do skrzy-
nek bieżącą pocztę, a emerytom do-
starczał emerytury. 
 - Wiosną tego roku Poczta się wi-
dać zreformowała – mówi Pan Bog-
dan – Zamiast starszego pana na ro-
werze zaczął jeździć duży pocztowy 
furgon jakim do tej pory dostarcza-
no tylko paczki. Tyle, że jeździ on nie 
dwa razy w tygodniu, a raz na dwa ty-
godnie, wrzucając ludziom „hurtowo” 
co tam się komu przez ten czas zebra-
ło. Wrzucając lub nie wrzucając, bo la-
tem mój bank wysyłał mi kolejno dwa 
razy nową kartę płatniczą w miejsce 
starej, która straciła ważność. Żadna 
z kart do mnie nie dotarła do dzisiaj!  
Ale to nie wszystko – jakiś czas temu 
dostałem do skrzynki awizo, że mam 
odebrać przesyłkę poleconą. Zdzi-
wiło mnie co prawda, że nie na „mo-

jej” poczcie w Tworkach, ale adres po-
dany w pieczątce na blankiecie kiero-
wał mnie do urzędu na ul. Kraszew-
skiego 1 w Pruszkowie. Nigdy tam nie 
byłem, ale cóż było robić – ostatnio 
na poczcie ciągle jakieś zmiany. Po-
jechałem więc na  Kraszewskiego 1, 
a z Malich to spora wyprawa,  ale 
okazało się na miejscu, że pod 
tym adresem nigdy nie było żad-
nego urzędu pocztowego(!). Prze-
szedłem wzdłuż całej ulicy uważ-
nie tropiąc ewentualność złe-
go odbicia się adresu na pieczątce 
– i też nic!  Żadnej poczty ani infor-
macji o niej. Dopiero wywiad z miesz-
kańcami ulicy skierował mnie na osie-
dlowe zaplecze budynku przy Kra-
szewskiego 13, gdzie rzeczywiście 
odnalazłem oddział pocztowy... ale 
z kartką na zamkniętych drzwiach:  
„Dziś czynne od godz.13.00”  (!!!). Bez 
chociażby słowa wytłumaczenia „dla-
czego” - w końcu po co petentom taka 
informacja?  Cóż było robić?! - Zrezy-
gnowałem, czekając na kolejną okazję 
bycia w tej części miasta.
 Pan Bogdan nie doczekał jej jed-
nak, bo kilka dni później znalazł 
w swojej skrzynce list adresowany 
do zupełnie kogo innego, pod zupeł-
nie inny adres. Zgadzał się jedynie 
numer domu (!). Wiedziony współ-
czuciem dla nieznanego sobie adre-
sata źle doręczonej przesyłki (koper-
ta była „bankowa”, więc pewnie waż-
na), odwiózł ją na pocztę w Tworkach. 
Korzystając z okazji zapytał, dlacze-
góż to teraz ma odbierać swoje listy 
polecone w innym urzędzie, na odle-
głym osiedlu? Pani w okienku zdzi-
wiła się, skonfrontowała awizo z za-
wartością swojej skrzynki z czekający-
mi na odbiór przesyłkami... i wręczy-
ła mu „jego” list (!). Na pytanie, dla-
czego w takim razie musiał w tej spra-
wie zwiedzać cały Pruszków odparła, 
że „widocznie doręczyciel się pomy-
lił i przybił złą pieczątkę”... (!!!).  I tu 
zaczęło się Panu Bogdanowi cisnąć na 
usta szereg pytań, które warto by było  
w tej sytuacji zadać.  Najłagodniejsze 
z nich, to choćby – iloma pieczątkami 
różnych urzędów dysponuje doręczy-
ciel poczty do przystawiania ich „po 

uważaniu” na blankietach awizo?... 
I kto mu dał taką moc, żeby samo-
dzielnie kierować ludzi „na Berdy-
czów” w poszukiwaniu adresowanych 
do nich przesyłek?...

Kartofel na złotym talerzu
Przygody Pana Bogdana nie są nieste-
ty odosobnione. Poczta „jaka jest, każ-
dy widzi”. Jeszcze do niedawna chcąc 
nadać lub odebrać paczkę w Prusz-
kowie wystarczyło pójść do „baracz-
ku” za starym urzędem pocztowym 
przy ul. Kościuszki, gdzie „na bieżąco” 

i bez kolejki można to było załatwić 
w pięć minut. Nasza Poczta się jednak 
rozwija i podąża za rozwojem cywili-
zacji. Wybudowała więc nowy, repre-
zentacyjny oddział przy ul. Kościusz-
ki, gdzie dech zapiera od samego wej-
ścia – szkło, marmury, granity, elek-
tronicznie ustawiana kolejka oczeku-
jących.  „W trosce o komfort klienta” 
przeniesiono tam stary oddział włącz-
nie z obsługą  paczek.   Efekt?...  Te-
raz z paczką lub po paczkę stoi się 
w długiej kolejce, ale za to podpierając 
plecami ścianę z pięknego  marmuru 

Poczta nasza powszednia
Pruszków. „Pisz na Berdyczów” - mówi się często chcąc podkreślić niewielkie szanse dostarczenia przesyłki. Zważywszy, 
że to kresowe miasto po II wojnie światowej znalazło się poza granicami Polski, nie wykluczamy aktualizacji powiedzenia 
na „Pisz na Pruszków”. Skuteczność doręczenia bywa bowiem podobna...

Olgierd Lewan i dzierżąc w dłoni wydany przez auto-
mat numerek z informacją:  „Liczba 
osób oczekujących: 17”. Śledząc wzro-
kiem na elektronicznej tablicy swo-
je rosnące z kwadransa na kwadrans 
szanse na dostąpienie łaski dostania 
się przed oblicze „panienki z okien-
ka” (luksusowego oczywiście jak cała 
reszta) klienci „pocztowego pałacu” 
wzdychają więc tylko:  - I komu prze-
szkadzały te paczki w baraczku?...
 - Rozumiem rozgoryczenie klien-
tów – odpowiada na zadane przez nas 
pytania z-ca dyrektora Rejonowego 
Urzędu Poczty w Pruszkowie, Dariusz 
Goszczyński – Z góry bardzo przepra-
szamy. Żeby jednak dokładnie wyja-
śnić, jak doszło do błędnego wysta-
wienia blankietu awizo, musieliby-
śmy otrzymać zażalenie od nadawcy 
tej przesyłki lub pisemne przeniesie-
nie  praw do takiego zażalenia na ad-
resata. Takie bowiem mamy procedu-
ry. Co do dystrybucji paczek, mamy 
świadomość obecnych utrudnień po 
przeniesieniu urzędu do nowego lo-
kalu. Jesteśmy w trakcie pozyskiwa-
nia nowych lokalizacji i mamy nadzie-
ję, że po reorganizacji sprawa ta ule-
gnie znacznej poprawie.
 Akurat co do potrzeby reorganiza-
cji działań Poczty na miarę obecnych 
czasów, zgodzą się chyba wszyscy jej 
klienci. Dlaczego jednak od lat te za-
powiadane „reorganizacje” to głów-
nie budowa reprezentacyjnych loka-
li?  Nie o „pałace” kapiące marmurem 
chodzi przecież klientom, a przede 
wszystkim o komfort sprawnej ob-
sługi. Kończą się czasy monopoli „je-
dynych słusznych” (bo państwowych) 
przedsiębiorstw narzucających klien-
tom tylko sobie wygodny styl działa-
nia.  Zrozumiała to już Telekomuni-
kacja Polska w bolesnym zderzeniu 
z prężnym działaniem nowych ope-
ratorów telefonicznych.  Na szczę-
ście dla klientów  powstają również  
nowi operatorzy pocztowi, a na doda-
tek zapotrzebowanie na usługi pocz-
ty w dobie internetu maleje.   A  za-
tem - „dokąd idziesz Grzegorzu Dyn-
dało...?”- chciało by się zapytać sze-
fów byłego monopolisty, przedsię-
biorstwa Poczta Polska...

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i nadchodzącego 

Nowego Roku 2009 najlepsze życzenia gościom, partnerom 

i przyjaciołom składają Dyrekcja i Pracownicy Hotelu Victor 
HOTEL VICTOR

R E K L A M A

SZWECJA. Boże Narodzenie nazywają JUL. W Wigilię spożywa się słodki chleb domowego wypieku z dodat-
kiem imbiru. Tradycyjną potrawą jest doppa i grytan, czyli chleb moczony w wodzie, w której 

uprzednio gotowano mięso. Wszystkich gromadzi choinka i prezenty, które według
 tamtejszych wierzeń - przynoszą krasnoludki.
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ARGENTYNA. Święta Bożego Narodzenia obchodzone są bardzo hucznie. Przy ogromnym stole zastawionym jedzeniem 
mieszkańcy wraz rodziną, znajomymi i sąsiadami bawią się i żartują. Głównym i najważniejszym daniem jest pieczony pros-
iak, a dopiero o północy zaczyna się konsumowanie słodyczy, zabawa i tańce do samego rana. W tych harcach uczestniczą 
również dzieci. Argentyńczycy prezentami obdarowują się w dniu Święta Trzech Króli, 6 stycznia. 

Życzenia radosnych Świąt Bożego Narodzenia,

pomyślności w życiu osobistym 

oraz wielu sukcesów zawodowych w  Nowym 2009 Roku

w imieniu samorządu Powiatu Pruszkowskiego składa

Elżbieta Smolińska

Starosta Pruszkowski

Najlepszy Policjant Roku 2008: 
sierżant Andrzej Tazbir

Sierż. Andrzej Tazbir (25 lat) pra-
cuje w policji powiatu pruszkow-
skiego od trzech lat. Wykazuje 
się dużą skutecznością w ściga-
niu niebezpiecznych przestępców. 
W tym roku uzyskał też najlepsze 
wyniki w indywidualnym syste-
mie oceny pracy policjantów służ-
by patrolowo-interwencyjnej.

Kpt. Adam Jokiel (28 lat) w pożar-
nictwie pracuje od 2003 r. Obec-
nie jest dowódcą sekcji jednostki 
ratownictwa gaśniczego.
Uczestniczył w wielu akcjach ra-
towniczo-gaśniczych. Zawsze wy-
różniał się wzorową postawą. 
Jego odwaga i poświęcenie nie-
jednokrotnie przyczyniły się do 
uratowania życia, zdrowia i mie-
nia mieszkańców powiatu prusz-
kowskiego. W czasie gaszenia po-

żaru jednego z budynków - nara-
żając własne życie - wyniósł czte-
ry nieprzytomne osoby z palą-
cych się pomieszczeń mieszkal-
nych, a następnie udzielił im fa-
chowej pomocy medycznej.   Kpt. 
Jokiel uczestniczy też w ćwicze-
niach manewrowych, prowadzo-
nych na terenie całej Polski. Ob-
sługuje tam jeden z najnowocze-
śniejszych samochodów dowodze-
nia i łączności SDL.

Najlepszy Strażak Roku 2008: 
kapitan Adam Jokiel

Dzięki dobremu rozpoznaniu śro-
dowiska przestępczego i właści-
wie prowadzonej pracy operacyj-
nej, osiągnął najlepsze efekty w 
ujawnianiu przestępczości narko-
tykowej.   Doprowadził do zatrzy-
mania osób, rozprowadzających 
narkotyki na terenie powiatu.

W dniu 9 grudnia br. w Liceum 
Ogólnokształcącym im. Tadeusza 
Kościuszki w Pruszkowie, odbyła 
się Powiatowa Konferencja: “Edu-
kacja skuteczna, przyjazna i no-
woczesna – od przedszkola do 
matury”.
Celem konferencji było zapo-
znanie z głównymi założenia-
mi zmian podstawy programo-
wej wychowania przedszkolnego 
i kształcenia ogólnego oraz zebra-
nie opinii o projektowanych roz-
wiązaniach organizacyjnych, opi-
sanych w poradnikach dla dyrek-

“Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna – od 
przedszkola do matury”

torów szkół podstawowych, gim-
nazjów i liceów.  W konferencji 
uczestniczyli wszyscy dyrektorzy 
przedszkoli i szkół z terenu całego 
Powiatu Pruszkowskiego, a tak-
że przedstawiciele jednostek sa-
morządu terytorialnego i przed-
stawiciele Kuratorium Oświaty 
w Warszawie. Powiat Pruszkow-
ski reprezentowała Pani Elżbieta 
Smolińska - Starosta Pruszkowski 
oraz Pani Hanna Kuran i Pan To-
masz Osiński - członkowie Zarzą-
du Powiatu Pruszkowskiego.  Sła-
womira Janicka

W dniu 3.12.2008 r. o godz. 10.30 
w Miejskim Ośrodku Pomo-
cy Społecznej w Pruszkowie, ul. 
Ks. Józefa 1, zorganizowane bę-
dzie spotkanie Rzecznika Konsu-
mentów Powiatu Pruszkowskiego 
i Psychologa z Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Prusz-
kowie z mieszkańcami powiatu 
w wieku 60+.
Spotkanie organizowane jest 
w ramach Kampanii edukacyjnej 
“Bądź świadomym konsumen-
tem” dla konsumentów w wie-

Bądź świadomym konsumentem” w ramach 
programu 60+

ku 60+ prowadzonej przez Sto-
warzyszenie Konsumentów Pol-
skich i Urząd Ochrony Konkuren-
cji i Konsumentów.   Celem ak-
cji jest podniesienie świadomości 
konsumenckiej, poinformowanie 
o przysługujących prawach zwią-
zanych z zawieraniem umów oraz 
o zagrożeniach, na któe mogą być 
narażeni konsumenci podczas 
kontaktów z nieuczciwymi przed-
siębiorcami.  Michał Wałachow-
ski Powiatowy Rzecznik Konsu-
mentów w Pruszkowie

Czy planowany jest remont 
skrzyżowania ul Długiej 
z ul. Zdziarską? Kto jest pro-
jektantem układu chodników 
i przejść dla pieszych na tym 
skrzyżowaniu? Za wyczerpującą 
odpowiedź z góry dziękuję. 
Ireneusz

W odpowiedzi na Pana pytanie 
informuję, że zadanie “Przebu-
dowa i modernizacja ul. Długiej 
w Pruszkowie” zgodnie z Wie-
loletnim Planem Inwestycyj-
nym planowana jest do realiza-
cji na lata 2008-2009. Przebu-
dowa skrzyżowania ul. Szkolnej 
z ul. Długą w Pruszkowie rozpocz-
nie się w 2009 r. Wykonawcą do-
kumentacji projektowej przebu-
dowy w/w drogi była Firma Ar-
kom Projekt z Pruszkowa.

Chciałbym się dowiedzieć kie-
dy odbędzie się planowana na 
lata 2007-2008 przebudowy 
ul. Bohaterów Warszawy 
w Pruszkowie i ul. Tuwima 
w Piastowie. Ulica ta praktycz-
nie już nie istnieje.
Radosław

W odpowiedzi na Pana pismo in-
formuję, że zadanie „Przebudo-
wa i modernizacja ul. Boh. W-wy 
w Pruszkowie - ul. Tuwima w Pia-
stowie zgodnie z Wieloletnim Pla-
nem Inwestycyjnym planowa-
ne jest na lata 2008-2010. Roz-
poczęcie prac nastąpiło w 2008 
r., w 2009 r. zostanie wykonana 
przebudowa w granicach miasta 
Pruszkowa, a w 2010 r. w grani-
cach miasta Piastowa. Zakończe-
nie przebudowy w 2010 r. spowo-
dowane jest wykonywaniem przez 
Gminę Miasto Piastów kanali-
zacji sanitarnej oraz wodociągu. 
W 2009 r. planowane jest wyko-
nanie przez mieszkańców ul. Tu-
wima w Piastowie przyłączy do 
swoich posesji.

WYDARZENIA
Biuletyn Informacyjny 
Starostwa Powiatu Pruszkowskiego

Redakcja: Alicja Wejner 
(redaktor naczelna), 
a.wejner@zpp.pl oraz Zespół

MIESZKAŃCY 
PYTAJĄ
---
STAROSTA 
ODPOWIADA
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Japonia

Dla europejczyka Japonia oznacza 
szok. Nie chodzi nawet o ten kulturo-
wy, który sprawia, że mówią o tobie ga-
ijin (osoba z zewnątrz) bądź gikokoku-
jin (osoba poza kraju). Mowa o tech-
nologicznym, cywilizacyjnym, mental-
nym. Japonia to również ciągły kon-
trast – starcie starego z nowym; amery-
kanizacji z wielowiekową tradycją; na-
tury z cywilizacją. To bezdomni, brudni 
ludzie leżący wprost na trotuarach eks-
kluzywnych ulic dzielnicy Shibuya, czy 
Shinjuku, obok gigantycznych witryn 
sklepów, w których najtańsze dam-
skie torebki mają ceny wyrażone w licz-
bach siedmiocyfrowych, co oznacza, że 
trzeba na nie wydać – bagatela – ponad 
3 tysiące rodzimych złotych. 
 Prastara świątynia Zöjö-ji u bram 
dzielnicy Roppongi zbudowana przez 
ród szogunów Tokugawa na począt-
ku XVII wieku, kontrastuje z obcho-
dzącą właśnie półwiecze istnienia „to-
kijską wierzą Eiff ela”, czyli Tokyo To-
wer (330m). W ulicznym zgiełku moż-
na odnaleźć chwilę wytchnienia we 
wprost wyciszonych dziedzińcach sta-
rych świątyń Zen bądź shinto,  których 
natura zaklęta w wiekach historii Kra-
ju Kwitnącej Wiśni podaje sobie rękę 
z cywilizacją XXI wieku, a gołąbek, jak 
za czasów szogunatu, spokojnie popija 
wodę ze źródła. 

Zatrucie rybką
W Japonii tradycja jest wartością samą 
w sobie, choć amerykanizacja mło-
dych następców samurajów zaskakuje. 
Z jednej strony mamy obchody kolejnej 
rocznicy zemsty, której roninowe, upa-
dli samurajowie pana Asano-Tokumi-
no-Komo dokonali na Kozuk-no-Su-
ke, dworaku z pałacu szoguna - które-
go arogancja doprowadziła do honoro-
wej śmierci ich pana przez seppuku (ta 
żywa wciąż historia 47 roninów, przy-
ciąga co roku 14 grudnia tłumy do Sen-
kagu-Ji, świątyni i miejsca pochów-
ku Pana Asano i jego wiernych żołnie-

rzy). Z drugiej strony, młodzi Japoń-
czycy i Japonki farbują włosy, zakła-
dają buty na kilkunastocentymetro-
wych podeszwach, kupują ciuchy naj-
lepszych zachodnich marek, aby wy-
glądać jak ich idole z teledysków. Blon-
dwłosa Japonka już nikogo nie dziwi, 
choć w naturze  nie występuje. Tutaj 
zwrot struć się rybką, ma zgoła inny, 
głębszy sens. Między setkami restaura-
cji, można odkryć te, w których poda-
je się przyrządzaną na wszelkie sposo-
bu rybę fugu. Niby nic, ale trzeba wie-
dzieć, że jej mięso, a w szczególności 
wątroba zawiera anhydrotetrodotok-
synę 4-epitetrodotoksynę, czyli śmier-
telną truciznę ponad 1000 razy silniej-
szą od cyjanku. Ot, wybieramy sobie 
rybę wprost z akwarium w witrynie re-
stauracyjnej i szef kuchni, znając tajni-
ki „ominięcia” tej trucizny, poda ją nam 
jako sushi, tempurę, sashimi…  Co roku 
ta morska delicja pociągaja za sobą ko-
lejne ofi ary. Śmiertelne. Przeżyłem. Bę-
dąc w Japonii obalimy też kolejny mit 
o jej „drogości”. Wiele rzeczy można tu 
kupić znacznie taniej niż w Polsce: od 
elektroniki (kultowa akihabarda – elec-
tric City) po … jedzenie. Dość wspo-
mnieć, że wyrosłe do rangi polskiego 
rarytasu sushi (względnie mała por-
cja w Warszawie ok. 50 złotych) w Ja-
ponii kusi nie tylko różnorakością ofer-
ty, ale gównie ceną. W kultowym miej-
scu, tokijskim porcie Tsukiji, gigantycz-
ne sashimi z najlepszych kawałków ryb 
(w tym tuńczyk o jakim nam się nie 
śni w Polsce) kosztuje 40 złotych! 
A paradoksalnie to miejsce z racji na 
kultowość (atrakcja turystyczna) nale-
ży do najdroższych! Tutaj ryby trafi a-
ją na stół wprost z rybackich kutrów, 
bowiem w gigantycznych halach por-
tu trwa niemal nieustannie największa 
giełda rybna na świecie. 

Myśl o innych
Wraz z cywilizacyjnym rozwojem Ja-
ponia została skazana na liczne kroki 
zmuszające jej obywateli do poszano-
wania praw innych osób. Palenie papie-

rosów od dawna zakazane jest w miej-
scach publicznych, z wyjątkiem tych 
specjalnie wyznaczonych. Na słynnym 
placu przed stacją metra Shibuya wy-
budowano coś w rodzaju gigantyczne-
go terrarium dla palaczy. Biorąc pod 
uwagę to, że każdego dnia przez plac 
przechodzi 700  000 osób, chętnych 
na dymka nie brakuje. W innych miej-
scach można stanąć przy specjalnym 
wyciągu, który jak kuchenny pochła-
niacz, wciągnie co trzeba do swoich sta-
lowych płuc w fi ltrami. Ale Japończycy 
nie byliby sobą, gdyby owych tłumów 
na Shibuyi nie spożytkowali w sposób 
godny miana „na miarę XXI wieku”. Ot 

zainstalowali oni specjalne płytki chod-
nikowe – panele (wytwór nowatorskiej 
fi rmy Sundpower Corp. z Kangawy), 
które przetwarzają energię  uzyskaną 
z nacisku ludzkich nóg w prąd elek-
tryczny. Osoba ważąca 60 kilogramów 
stąpająca po panelu generuje … 0,5 
watta. Pomnóżmy to przez statystycz-
ny tłum w tym miejscu i… zgadnijcie 
drodzy czytelnicy, na co jest ona potem 
spożytkowana? Ot zasila gigantyczne 
iluminacje świąteczne Shibuya Ward. 
Proste? Warto zobaczyć jak wygląda 
ten kawałek Japonii nocą. Jak w dzień. 
Warto też wiedzieć, że świąteczne ilu-
minacje to duma wielu miast. Niektó-

Świąteczna kartka z daleka

Mógłbym ten artykuł zatytułować „Jak nie staniemy się drugą Japonią”, gdyby nie fakt, że nasza sytuacja geopolityczna, 
nawet nie daje przesłanek byśmy do 102-giej pretendowali.  A mieliśmy być drugą. Czy ktoś jeszcze o tym pamięta?

Piotr Iwicki :: TOKIO

re z nich (jak choćby podtokijska Tama, 
czy władze centralnej części Nagoi) 
uczyniły z nich turystyczną atrakcję. 
Ludzie przybywają tam (często z dale-
ka) aby uwiecznić się na zdjęciach. Mia-
sta rywalizują też efektownością ilumi-
nacji. I pomyśleć, że Boże Narodzenia 
ma się nijak do tradycji tego kraju zdo-
minowanego przez buddyzm. Jak wi-
dać, je również sobie umiejętnie – jak 
zwykle efektownie - zaadoptowali.
 A ja Państwu życzę spokojnych, ro-
dzinych Świąt i wielkiej radości z naro-
dzin Pana. No i oczywiście zdrowego 
karpika, bez astralnych niespodzianek.

Tekst i zdjęcia Piotr Iwicki 

JAPONIA. Boże Narodzenie jest w Japonii postrzegane jako święto typowo amerykańskie, a jego symbolem jest 
kurisumasu-keiki, czyli bardzo słodki, bogato zdobiony tort z kremem. Miejscowy dowcip głosi, że dziewczyny, które 
w odpowiednim czasie nie znalazły mężów, są jak wigilijne ciasto: po dwudziestym czwartym (grudnia i roku życia) 

bardzo tracą na wartości. Japonki pilnują, by nie zasłużyć na miano nie sprzedanego kurisumasu-keiki.
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Pewnego razu dwie pechowe żaby wpa-
dły do wiadra ze śmietaną. Jako że brzeg 
wiadra był zbyt wysoko, mimo rozpacz-
liwych wysiłków w żaden sposób nie 
mogły się z niego wydostać. Koniec był 
przesądzony: przed ostatecznym opad-
nięciem na dno wiadra, powolna śmierć 
przez uduszenie się. Jedna z żab, utra-
ciwszy wszelką nadzieję na wyjście 
z opresji, pożegnała się z walczącą o ży-
cie towarzyszką, mówiąc sama do sie-
bie: „Trudno, będzie, jak ma być, nie ma 
sensu walczyć z przeznaczeniem”. Dru-
ga żaba dla odmiany, przebierając bez 
wytchnienia nogami, podejmowała ko-
lejne rozpaczliwe próby wydostania się 
z wiadra. Minęła noc, nastał nowy dzień. 
W świetle poranka na powierzchni śmie-
tany pływał spory kawałek masła, a na 
nim – zmęczona, bo zmęczona, ale wciąż 
żywa – siedziała żaba, która nie straciła 
nadziei i walczyła do ostatka.
Historyjkę tę opowiadała mi babcia, 
kiedy byłam jeszcze małą dziewczynką 
i o świecie wiedziałam tyle, ile małe 
dziewczynki wiedzą, czyli nic. Nauka 
z niej wynikająca była jednak jasna 
i przejrzysta: cokolwiek nie miało-
by mnie w życiu spotkać, zawsze i nie-
zmiennie powinnam brać przykład 
z żaby, której duch przepełniony opty-
mizmem nakazuje w każdej sytuacji wal-
czyć do ostatka.

Dzisiaj, już jako dorosła, nadal trwam w 
niewzruszonym i oczywistym dla mnie 
przekonaniu, że dobro i optymizm na-
leży cenić zdecydowanie wyżej od posta-
wy nacechowanej pesymizmem. Jednak 
niedawno po raz pierwszy zastanowi-
łam się, czy na pewno jest tak, jak uczo-
no mnie w dzieciństwie. 
 Świat, w którym żyjemy, jest prze-
pełniony pięknem, zielenią nadziei i ra-
dością. Niestety, na podobieństwo Księ-
życa, ma on i swoją ciemną stronę. Z po-
kolenia na pokolenie życie zdaje się ob-
fi tować w coraz więcej zasadzek, którym 
trzeba sprostać. By móc dotrwać do ko-
lejnego oddechu, wielu z nas wytwarza 
coś w rodzaju mechanizmu obronnego, 
postrzeganego często jako objaw igno-
rancji.
 Wprawiona w przekonaniu, że za-
wsze i niezmiennie trzeba myśleć pozy-
tywnie, że sprawy jak źle na początku by 
nie wyglądały, zawsze ułożą się po na-
szej myśli, raz po raz uciszałam miesz-
kającą obok mego serca żabkę-realistkę, 
gdy kpiła sobie ze mnie, kiedy po burzy 
- wbrew przewidywaniom - słońce nie 
chciało rozjaśnić szarości rozczarowania. 
W końcu zaczęłam jednak wątpić, czy 
naprawdę wszystko jest tylko i wyłącznie 
dobre.
 Odnoszę wrażenie, że okupujący 
miejsce po drugiej strony barykady pe-

symiści nie są do końca rozumiani. Sam 
fakt braku wiary, że wojny kiedyś wyga-
sną, ludzie przestaną głodować, a roz-
wiązanie problemu dziury ozonowej to 
tylko kwestia czasu, nie jest przecież jed-
noznaczny z dekadencyjnym negatywi-
zmem. Może raczej należałoby ich na-
zwać realistami?
 No, teraz moja żabka spod serca na-
robiła hałasu! Powiedzmy więc, że moje 
ostatnie stwierdzenie, to jedynie dyplo-
matyczny zabieg, by przejść od optymi-
zmu do pesymizmu.
 Kiedy się jednak zastanowić nad tą 
sprawą, niewykluczone, że można dopa-
trzyć się w niej głębszego sensu. Czy nie 
zdarza się nam słyszeć, kiedy ktoś po-
uczającym tonem mówi do nas: „Otwórz 
wreszcie oczy!” Mnie się to zdarza śred-
nio co drugi dzień. Czy chodzi wówczas o 
mój optymizm, czy naiwność?
 Niewykluczone, że podstawą moich 
wątpliwości jest fakt wychowywania się 
w Szwecji, gdzie negatywistyczne nasta-
wienie do życia uważane jest, delikatnie 

mówiąc, za mało elegancki brak taktu.
Weźmy za przykład standardowy dialog:
- Hej!
- Hej!
- I co tam u ciebie, czym się ostatnio zaj-
mujesz?
- Jedziemy z dwoma koleżankami jako 
wolontariuszki do Afryki.
- Naprawdę?! Doskonała sprawa! Na-
reszcie ktoś rozprawi się na dobre z AID-
S-em. 
 Od dwóch lat żyję w centrum śród-
ziemnomorskiego raju, Grecji, gdzie sy-
tuacja wygląda zgoła inaczej. Oczywiście 
trudno mi osądzić, czy przyczyną jest 
„melodramatyczny” z natury charak-
ter Greków, czy też są to konsekwencje 
dość niedawnych czasów biedy i niedo-
statków. Jakkolwiek by nie było, typowy 
grecki dialog przebiega mniej więcej tak, 
jak część autentycznej rozmowy ze spo-
tkaną kilka dni temu na miejscowym ba-
zarze mamą mojej bliskiej znajomej.
- Dzień dobry, pani Mario!
- O, dzień dobry Bella. Nie widziały-
śmy się od wieków. Czy nadal mieszkasz 
w Grecji?
- Tak, bez zmian.
- Wiesz, dziwię ci się, że wybrałaś ten 
kraj na miejsce zamieszkania. Przecież 
tutaj niebawem wszystko się zawali. A co 
robisz? Studiujesz?
- Tak. Studiuję dziennikarstwo.

- Dziennikarstwo?! I naprawdę liczysz, 
że otrzymasz jakąś pracę w tej branży? 
Zapomnij o tym!
  Jak widać różnice nie są małe, 
a szansa, żeby się w tym wszystkim 
umieć znaleźć, ogranicza się często do 
przypadku. I jeśli mogę pozwolić sobie 
na szczerość, przyznaję, że nie do koń-
ca wiem, czyja postawa bardziej sprzyja 
osiągnięciu szczęścia: koleżanki ze Szwe-
cji, czy pani Marii z bazaru.
 A może istotnie jest tak jak w opo-
wiastce zasłyszanej od babci. Identycz-
nie tak samo, choć... odrobinę inaczej?
 Pewnego razu dwie pechowe żaby 
wpadły do wiadra ze śmietaną. Jako że 
brzeg wiadra był zbyt wysoko, mimo 
rozpaczliwych wysiłków w żaden spo-
sób nie mogły się z niego wydostać. Ko-
niec był przesądzony: przed ostatecz-
nym opadnięciem na dno wiadra, powol-
na śmierć przez uduszenie się śmieta-
ną. Jedna z żab, utraciwszy wszelką na-
dzieję na wyjście z opresji, pożegnała się 
z walczącą o życie towarzyszką, mówiąc 
sama do siebie: „Trudno, będzie, jak ma 
być, nie ma sensu walczyć z przeznacze-
niem”. Druga żaba dla odmiany, przebie-
rając bez wytchnienia nogami, podejmo-
wała kolejne rozpaczliwe próby wydosta-
nia się z wiadra. Minęła noc, nastał nowy 
dzień. W świetle poranka spokojna żaba 
siedziała na sporym kawałku masła ubi-
tym przez walczącą o życie optymistkę 
na krótko przed tym, jak padła z wysił-
ku.
Optymizm...? Pesymizm...? ... Realizm? 
Komu tam wiedzieć, co naprawdę jest 
czym...?

Optymizm?...Pesymizm?

GRECJA. Obchody świąt Bożego Narodzenia trwają w Grecji aż 12 dni. Przed mszą chłopcy śpiewają kolędy, za co dostają słodkości: migdały 
i orzechy, bądź też pieniądze. Nabożeństwo zaczyna się o czwartej rano i trwa aż do wschodu słońca. Ważną potrawą dla Greków jest chleb Chrystusa: 
duże, okrągłe pieczywo z orzechami, zawierające odciski drewnianej pieczęci przedstawiającej symbol religijny. Ksiądz chodzi od domu do domu 
i kropi święconą wodą głównie te miejsca, gdzie mogą się znajdować kallikantzari (złe duszki). Grecką tradycją jest stawianie zamiast choinki przystro-
jonego świątecznie modelu żaglowca. Jest to najważniejszy symbol bożonarodzeniowy w tym kraju.                                                                                                                             

Bella Papadopolou Dobrowolska
Z języka szwedzkiego tłumaczył AND

R E K L A M A
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Św. Mikołaj

Jako dziecko zawsze marzyłem 
o tym, aby spotkać prawdziwe-
go Świętego Mikołaja. Nieste-
ty, kończyło się na marzeniach. 

W czasie jednej z moich licznych podró-
ży po Finlandii dotarłem do Rovanie-
mi, skąd zaplanowałem wypad do La-
ponii. I wtedy przypomniałem sobie, że 
gdzieś w pobliżu znajduje się siedziba 
Św. Mikołaja, którą po II wojnie świato-
wej przeniesiono z Korvatuntturi (obec-
nie na terenie Rosji). Pokusa, aby odwie-
dzić Świętego była wielka. Zwierzyłem 
się ze swoich dziecięcych marzeń przy-
jacielowi. Uśmiechnął się ze zrozumie-
niem, powiedział, że „nie ma sprawy” 
i obiecał mnie tam zwieźć samochodem.
 I tak pewnego lipcowego dnia wcze-
śnie rano, roku już nie pamiętam któ-
rego, dotarłem do krainy baśni, która 
– jak się mogłem naocznie przekonać 
– istnieje w realiach naszej ziemskiej 
rzeczywistości. 
 Wyjechaliśmy samochodem z Rova-
niemi wcześnie rano. Po drodze wstą-
piliśmy do jakiegoś baru, w którym ser-
wowano cała gamę lapońskich wyrobów 
z sera. Wkrótce potem dotarliśmy do 
Joulumaa, czyli po fi ńsku krainy Bo-
żego Narodzenia, w której mieści się 
siedziba Świętego. Przy wjeździe do Jo-
ulupukin Pajakylä – czyli wioski Świę-
tego, który po fi ńsku zwie się Joulu-
pukki – zastaliśmy wielki ruch. Setki 
samochodów z rejestracjami z całej Eu-
ropy, autokary wypełnione skośnooki-
mi małymi Japończykami w towarzy-
stwie dorosłych. Przyjaciel z trudem 
znajduje miejsce na ogromnym par-
kingu, po chwili wysiadamy i zaczy-
namy się rozglądać dookoła, a widok 
jest bajeczny. Wokół nas wielojęzyczny 
gwar, który towarzyszy nam w drodze 
do głównej siedziby Świętego. 
 Wchodzimy do środka. Przeży-
wam mały szok, bowiem znalazłem się 
w środku czegoś co jest skrzyżowaniem 
ogromnego parterowego domu towa-
rowego z drewna, centrum rozrywki 
i maszyn do gier zręcznościowych 
z królewskim pałacem oszałamiającym 
przepychem i wspaniałym wystrojem 
wnętrza. Wszędzie mnóstwo koloro-
wych świateł, ściany z boazerii przy-
ozdobione rzeźbami zwierząt i pta-
ków, rysunkami przedstawiającymi 
zwierzynę żyjącą głównie za kręgiem 
polarnym, który przecież przed chwi-
lą przekroczyłem i z ciekawością cze-
kam na obiecany mi dyplom. 
 Melduję się w biurze Świętego 
Mikołaja czyli Joulupukki, gdzie już 
czeka dyplom potwierdzający prze-
kroczenie kręgu polarnego. Jed-
na z licznych asystentek ubrana 
w czerwony płaszczyk, z czapeczką 
zwieńczoną pięknym pomponikiem, 
wpisuje moje imię i nazwisko. I już je-
stem dyplomowanym „polarnikiem”. 
Po chwili asystentka instruuje mnie, 
gdzie się będę mógł spotkać z Joulupuk-
ki, który jest właśnie oblegany przez 
dzieci, fotografuje się z nimi i odpo-
wiada na pytania w kilku językach. 
Pozdrawiam go po fi ńsku:
 - Hyvää päivää, Arvoisa Joulupuk-
ki! (Dzień dobry, szanowny Mikoła-
ju!) Olen puolalainen, olen tullut Mi-
lanówekista, joka sijatsee Varsovan 
lähellää. (Jestem Polakiem, przybyłem 
z Milanówka, który znajduje się 
w pobliżu Warszawy.) Huomasin, että 

Sinulla on työtä, mutta jos myöhem-
min olisi mahdullisuus, haluaisin na-
uhoittaa haastattelun kanssasi. (Za-
uważyłem, że masz trochę pracy, ale 
jeśli później byłaby możliwość, chciał-
bym nagrać z Tobą wywiad .)  
 Święty jest zaskoczony, że ktoś 
z cudzoziemców przemawia do niego 
po fi ńsku, ale robi szeroki gest wycią-
gając ramiona, pokazuje, że dużo dzie-
ci czeka na niego, ale dodaje:
 - Tule tunnin kuluttua! (Przyjdź 
za godzinę!).  Dziękuję i wraz z mo-
im przyjacielem Erykiem i jego żoną 
udaję się na zwiedzanie sąsiednich bu-
dynków tego niezwykłego miastecz-
ka. Wszędzie sklep obok sklepu, ty-
siące gadżetów, zabawek, płyt DVD, 
bardzo dużo wymyślnych gier elektro-
nicznych, wśród nich wiele z wizerun-
kiem Joulupukki. Sprzedawcy to mło-
dzi ludzie w czerwonych strojach i z cza-
peczkami zakończonymi pomponika-
mi. Wśród tych bajecznie kolorowych 
cudów spaceruje kilkoro pomocników 
Świętego, tak podobnych, że trudno 
odróżnić. Z miejscowej poczty wysy-
łam kartkę z pozdrowieniami do Mi-
lanówka, w kawiarence zjadam z przy-
jaciółmi porcję doskonałych pieroż-
ków karelskich. Wracając kupuję kil-
ka drobiazgów dla wnuków i po kilku 
minutach trafi am do głównej siedziby, 
gdzie czeka na mnie Święty wyraźnie 
bardzo zmęczony. Częstuje mnie ka-
wą i jakimiś kruchymi ciasteczkami. 
Czekam, aż wypije kilka łyków kawy 
i w tym czasie rozglądam się z zacie-
kawieniem po pokoju, w którym mnie 
Święty przyjął. Urządzony jest w sta-
rym stylu fi ńskiej chaty wiejskiej. 
 Kiedy chcę go poinformować w kil-
ku słowach o Milanówku, przerywa 
i – ku mojemu zaskoczeniu – mówi, że 
był tam już wiele razy, że ma w Mila-
nówku liczną klientelę wśród mila-
nowskiej dziatwy, której prośby sta-
ra się spełniać w miarę, jak mu na 
to pozwala przyznany budżet. Mi-
kołaj podkreśla, że żyjemy w trud-
nych czasach, że też ma kłopoty, 
ale stara się wywiązywać ze swoich 
obowiązków jak najlepiej. Ostatnio 

z uwagi na rosnące koszty korespon-
dencji wprowadzono opłaty za udzie-
lenie odpowiedzi. Pięknie wydrukowa-
na odpowiedź Świętego kosztuje 6,95 
euro (szczegóły podano na stronach 
internetowych), ale można tez odbyć 
bezpłatną wizytę w jego siedzibie za 
pośrednictwem Internetu.
 Z dalszej rozmowy dowiaduję się, 
że biuro Świętego Mikołaja co roku 
otrzymuje blisko milion listów z całe-
go świata. Najwięcej listów nadchodzi 
od dzieci fi ńskich, na drugim miejscu 
jest Japonia, a na trzecim… Polska. 
 Musimy kończyć rozmowę, bo mo-
jego rozmówcę wzywają obowiązki. 
Właśnie przyjechało kilka autokarów 
wypełnionych dziećmi z Japonii. Na 
zakończenie Joulupukki przekazuje 

najlepsze życzenia świąteczne dzieciom 
z Polski. Żegnając się wręczam Święte-
mu pudełko krówek z Milanówka z fi r-
my „Cukierki reklamowe – Konstancja 
Dołęga-Dołęgowska” wyjaśniając mu, 
że „ta najlepsza w świecie krówka, to 
jest krówka z Milanówka”.  Wręczam 
też piękny krawat z milanowskiego 
jedwabiu. „Chyba ten krawat – śmieje 
się Joulupukki – zawiążę sobie na bro-
dzie!”. Oklaski i głośny śmiech zgroma-
dzonych dzieci – towarzyszą nam, gdy 
błyskawicznie wiążę krawat na brodzie 
Świętego… Żegnamy się tradycyjnym 
fi ńskim życzeniem „Hyvää jatkoa!” 
(pomyślności). Mikołaj jeszcze raz za-
prasza dzieci z Polski do odwiedzenia 
jego stron internetowych, gdzie znaj-
dują się informacje w kilku językach.

Z wizytà u Âwi´tego Mikołaja w Finlandii
Andrzej Pettyn

R E K L A M A

Telewizja Św. Mikołaja
w internecie

Wszystkich zainteresowanych, 
którzy chcieliby odbyć wirtual-
ną wycieczkę do siedziby Świę-
tego Mikołaja zapraszam, aby 
wpisali w Internecie adres Tele-
wizji Świętego Mikołaja: 

www.santatelevision.com/joulupukki  

Po prawej stronie widzimy fi -
skojęzyczny napis „Ohjemat” 
(programy) i z tej oferty wybie-
ramy np. Perinteinen suomala-
inen joulu... co znaczy: tradycyj-
ne fi ńskie Boże Narodzenie, kli-
kamy w ekran i po chwili poja-
wia się krótki fi lm bez tekstów 
z nagraniem instrumentalnym 
kolędy fi ńskiej. Film pokazuje 
wieczerze wigilijną i wizytę Św. 
Mikołaja. Pozostałe programy 
Telewizji Św. Mikołaja to: Paja-
kylän Joulun Avaus (czyli Inau-
guracja Bożego Narodzenia w 
siedzibie Św. Mikołaja), klikami 
w prawy róg ekranu i oglądamy, 
wreszcie: Joulupukin poroajo-
kilpailu....(Bożonarodzeniowy 
wyścig reniferów), który też na-
leży do świątecznej tradycji.

Przyjemnej internetowej wizyty 
w siedzibie Jolupukki życzy czy-
telnikom Gazety Wpr Andrzej 
Pettyn z Milanówka

FINLANDIA. W Finlandii nie obowiązuje post. Nieznany jest także zwyczaj dzielenia sie opłatkiem. Głównym daniem na fi ńskim świątecznym stole jest pieczo-
na szynka z musztardą i tartą bułką (Joulukinkku). Oczywiście nie może zabraknąć ryb: marynowany śledź,  surowy łosoś i lipeäkala ryba suszona i marynowana 
w ługu. Święta nie mogą obyć się także bez glögi -napój korzenny z przyprawami pity na ciepło. Najważniejszą atrakcją świąt jest oczywiście wizyta Joulupukki  

(Świętego Mikołaja). Ciekawym fi ńskim zwyczajem świątecznym jest wizyta w saunie, co ma symbolizować oczyszczenie duszy i ciała.
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Łokciówa w tradycji miłości bliź-
niego
Wielowiekowy świąteczny obyczaj 
każe się nam wzajemnie spotykać  
i umacniać międzyludzkie kontak-
ty. Podchodzimy do tego tak ocho-
czo, że bożonarodzeniowe spotka-
nia zaczynamy zwykle już na kilkana-
ście dni przed Świętami - w supermar-
ketach, sklepach, bazarach, hurtow-
niach, masarniach, bimbrowniach, itp. 
W rodzinnej atmosferze i przy dźwię-
kach kolęd ładujemy do koszy i wóz-
ków wszystko, co nam wpadnie w ręce, 
spiesząc się, by inni nas nie uprzedzi-
li. Wszak święta to najlepszy okres dla 
handlu, trzeba, więc pomóc podupa-
dającym w ciągu roku korporacjom 
handlowym, no i przecież nie może-
my być gorsi od sąsiadów. Intensyw-
nie zaczynamy też przy tej okazji na-
wiązywać kontakty międzyludzkie, 
nawet z nieznajomymi sobie ludźmi. 
Najczęściej ożywioną dyskusję rozwi-
jamy wtedy od haseł: „Pan tu nie stał!  
O, jaki bezczelny!”, „Prosiłam 
o dwa żywe karpie, a nie mar-
twe wieloryby!”, „Ja pierwszy zna-
lazłem ten samochodzik, tyl-
ko poszedłem zobaczyć tamten!”,  
„O (bip!), jakie kolejki do kas!”…
 Na kilka dni przed Wigilią przy-
chodzi czas na uwielbiane przez 
wszystkich sprzątanie, gotowanie, 
pieczenie, ubieranie choinki i set-
kę innych związanych z tym czynno-
ści przygotowawczych. W atmosfe-
rze ogólnej miłości, po krótkiej pogoni  
w wannie zabija się wreszcie karpia, 
który do tego czasu pławił się w niej 
zamiast nas (ważne, aby pod żadnym 
pozorem nie brać wspólnej kąpieli  
z rybą, bo przesiąknie zapachem). 
Jest to czas naturalnego rozładowa-
nia wszelkich złych emocji, więc pod-
ekscytowani własną aktywnością 
wrzeszczymy na siebie i dzieci oraz 
przypadkowego staruszka w win-
dzie. Dopiero Wigilia, jak każe trady-
cja, jest dniem tłumienia negatyw-
nych uczuć, które opadają z nas, jak za 
dotknięciem czarodziejskiej różdżki, 
z chwilą rozbłyśnięcia pierwszej 
gwiazdki. Z serdeczną wylewnością 
witamy w progu liczną, bliższą i dal-
szą rodzinę, dzielimy się opłatkiem, 
składając bardzo oryginalne życzenia 
„zdrowia, szczęścia, pomyślności”, po 
czym zapraszamy do biesiadnego sto-
łu.
 Jak każe obyczaj, stół ugina się 
od 12 tradycyjnych, polskich potraw 
wigilijnych, w tym karpia po żydow-
sku, ryby po grecku, śledzi norwe-
skich, barszczu ukraińskiego, piero-
gów ruskich, kutii litewskiej, ciasta 
francuskiego, sernika wiedeńskiego, 
wina mołdawskiego, … a to wszyst-
ko przy tradycyjnej choince z jo-
dły kanadyjskiej, (bo nie sypie), któ-
rą jako obyczaj przejęliśmy od Niem-
ców. Polski jest natomiast opłatek, 
ale pytanie, czy aby legalny, to zna-
czy z właściwego, kościelnego obie-

gu? Bo podjazdową wojnę o klien-
ta toczy w tej materii obieg właściwy  
z niewłaściwym, pochodzącym z ko-
mercyjnego, prywatnego wyrobu, co 
negatywnie wpływa mu nie tylko na 
charakter świętości symbolu, ale i na 
zawartość kościelnej tacy. Ponieważ 
pojemność ludzkiego żołądka cechu-
je się pewną ułomnością, mniej wię-
cej od połowy wigilijnej uczty zaczyna-
my robić tyleż paniczne, co mało sku-
teczne uniki od kolejnych potraw lą-
dujących na naszym talerzu. Z ulgą 
witamy, więc deser w postaci… kro-
pli żołądkowych. „Wspólne spożywa-
nie posiłku do samego końca ma jed-
nak głęboki sens i cel humanitarny, al-
bowiem dzięki temu jesteśmy w stanie 
uratować życie kuzynowi Albertowi,  
w przypadku próby zadławienia się 
ością z karpia.

Azbestowe portki męża Merry 
Christmas
Po zakończeniu wigilijnej kolacji dzieci 
odkrywają pod choinką dary od Świę-
tego Mikołaja, zaś dorośli zazwyczaj 
odkrywają zawartość barku gospoda-
rza, co nie licuje z powagą uroczysto-
ści, ale „jakoś tak wychodzi”. Ponie-
waż „bar już padł” zajmijmy się przez 
chwilę dziecięcymi prezentami zna-
lezionymi pod choinką. Są one chy-
ba jedynym prawdziwym powodem, 
dla którego Święty Mikołaj uważany 
jest za świętego. No, bo jakiż mógłby 
być inny powód jego świętości, skoro 
w przeciwieństwie do innych świętych 
paraduje w stroju krasnoludka, Gap-
cia z bajki o Królewnie Śnieżce? No  
i te renifery z saniami fruwające po 
niebie, chyba tylko po to, żeby umoż-
liwić mu tradycyjne wchodzenie do 
domów przez komin. W tej sytuacji 
ubranko Gapcia musi być chyba z azbe-
stu, no bo jak inaczej wytłumaczyć so-
bie fakt, że mu się portki nie tlą po 
wyjściu z komina? Przecież teraz ko-
miny wąskie, a na dodatek zakończone 
przeważnie piecem grzewczym, przez 
palenisko, którego przeczołgać się,  
a szczególnie z prezentami, chyba 
strasznie trudno. Być może to jest, 
więc następny dowód jego świętości.
 Z tym Mikołajem, to jest zresztą 
bardzo zagadkowa i polityczna spra-
wa, no bo kto na to pozwolił, żeby 
jego strój był tak jednoznacznie czer-
wony? To niektórym naszym polity-
kom zbliżonym do IPN powinno dać 
dużo do myślenia. Podobnie zresz-
tą, jak fakt, że posługuje się różny-
mi paszportami – na Zachodzie poda-
je się za Świętego, a w Rosji występu-
je jako Dziadek Mróz. W Polsce nato-
miast swego czasu komunistycznym 
władzom przedstawiał się jako niejaki 
Gwiazdor. A może to jakiś wstrząśnię-
ty, niemieszany James Bond – szpieg  
z Krainy Dreszczowców? Z pewnych 
źródeł wiadomo o nim, że jest mę-
żem Merry Christmas, a to czerwone 
wdzianko zasponsorowała mu znana 
firma produkująca musujący, brązowy 
napój sprawdzający się w roli odrdze-
wiacza. Tak, czy inaczej dzieci go uwiel-
biają, mimo że do znudzenia upierdli-
wie wypytuje je, czy były grzeczne, cze-
go w zasadzie nie lubią. Uwielbianie to 

Dzyƒ, dzyƒ, dzyƒ... Idà Êwi´ta!...

R E K L A M A

nie dotyczy jednak tatusiów i dziad-
ków, którym odklejająca się broda  
z waty zapycha ślinianki, a stary ko-
żuch pruje się na… lędźwiach, kiedy 
usiłują go nieudolnie zastępować w sy-
tuacji zbyt wąskiego przewodu komi-
nowego (ach, te polskie normy budow-
lane!).
 Następujące po Wigilii dwa świą-
teczne dni mijają nam w sielskiej at-
mosferze wypoczynku po trudach 
przedświątecznych przygotowań 
oraz bojów przy wigilijnym stole.  
W pozycji horyzontalnej (górą do 
góry, bo inaczej się nie da) kontem-
plujemy ekran telewizyjny, na któ-
rym niestrudzenie uwija się rzeczony 
mąż Merry Chritmas na zmianę z Ke-
vinem. W przerwach na reklamy do-
konujemy heroicznych, zazwyczaj nie-
udanych wysiłków dokończenia wigi-
lijnych potraw, co się okazuje niemoż-
liwe z powodu ograniczonych możli-
wości naszego przewodu pokarmo-
wego. Ktoś to kiedyś głęboko przemy-
ślał decydując, że te święta mają trwać 
tylko trzy dni, bo choćby jeden dzień 
więcej przekraczałby już ludzkie moż-

liwości. Z uczuciem ulgi witamy, więc 
pierwszy dzień poświąteczny, jako po-
wrót do normalności… Nie na długo 
jednak!...

…and a Happy New Year!...
Raptem kilka dni później los fundu-
je nam “poprawiny” z okazji wita-
nia Nowego Roku. To ulubiona noc 
wszystkich dzieci, bo jedyna, w któ-
rą nie trzeba iść spać zaraz po dobra-
nocce. To właśnie tej nocy dochodzi 
do ostrych starć między starym ro-
kiem, który nie chce odejść, a nowym 
rokiem, który usiłuje go wymienić.  
W efekcie cała kula ziemska wstrzą-
sana jest detonacjami i rozbłyskami 
wybuchów w ramach lokalnych wo-
jen pomiędzy nimi, co widziane z ko-
smosu wprawia w osłupienie całą ga-
laktykę i marszczy ze strachu zieloną 
skórę licznym ufoludkom. Szpitale na 
ziemi zapełniają się tej nocy zakrwa-
wionymi ofiarami tej wojny, którym 
zbyt wcześnie, wybuchające szrapne-
le oderwały palec lub inny kawałek or-
ganizmu. Na szczęście, wojna kończy 
się tuż po północy pełną kapitulacją i 

Boże narodzenie, jak sama nazwa wskazuje, ma czcić pamięć narodzenia Chrystusa na ziemskim padole. To czas radości i szczęścia, 
szczodrości i wybaczania, czas spokoju, pojednania i odpoczynku… Jak się w tym mieści nasz zaprogramowany tradycją wyścig mrówek?...

wycofaniem się starego roku. Działa-
nia wojenne cichną, a ciężko wystra-
szona ludność wraz z żywym jesz-
cze inwentarzem może wyjść z piwnic  
i schronów. Radość z przerwania 
ognia jest tak wielka, że ludzie tłum-
nie wylegają na ulice, tańczą i pada-
jąc sobie w ramiona obdarowują się ży-
czeniami  SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO 
ROKU.  Przy tej okazji rozlewa się spo-
ro alkoholu, nie tylko na ziemię. Praw-
dopodobnie ten ostatni fakt jest głów-
ną przyczyną, że następny dzień sta-
je się najcichszym dniem w ciągu ca-
łego roku. I nie wynika to z lecze-
nia wojennych ran, a głównie z po-
trzeby szukania ciszy i spokoju przez 
większość populacji, której strasz-
nie „tupie w głowie”. Z tego względu  
w tym dniu obowiązuje zakaz pro-
dukowania jakiegokolwiek hałasu,  
a szkoły, urzędy i hipermarkety są po-
zamykane, żeby nie dodawać udręki 
cierpiącym.
 Na szczęście to już koniec świą-
tecznego cyklu, a do następnych świąt 
jeszcze kilka miesięcy, więc będzie 
można odpocząć…
 

Olgierd Lewan
Z-ca Redaktora Naczelnego

olgierd.lewan@gazetawpr.pl

WENEZUELA. Boże Narodzenie w Wenezueli nie może obyć się bez choinki, która jest bardzo droga, bo sprowadzana aż z 
Kanady. Panuje wielki upał, gdy spoceni mieszkańcy zasiadając do wigilijnej kolacji. Na stole znajduje się indyk, sprowadzany 
z USA, pieczeń wieprzowa i winogrona. Wielu na świąteczne dni wybiera się w Andy lub na Wybrzeże, bo Święta trwają do 2 
stycznia.                                                                                                         
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Stowarzyszenie Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych 
Ruch Społeczno – Samorządowy „Nasza Metropolia”

Towarzystwo Inicjatyw Społecznych „Nowy Świat”

uprzejmie informują, iż rozpoczynają realizację projektu pt.:
 

„Tworzenie sieci porozumień organizacji pozarządowych o charakterze 
horyzontalnym i terytorialnym na terenie 3 województw: 

lubelskiego, małopolskiego i mazowieckiego” 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
Priorytetu V „Dobre rządzenie”, Działanie 5.4, Poddziałanie 5.4.2.

Projekt skierowany jest do liderów i działaczy organizacji pozarządowych na terenie 
gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w województwach: mazowieckim, lubelskim i małopolskim.

Serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjne, które odbędą się:

• w dniu 13 grudnia 2008r. o godz. 13.00 w Domu Kultury w Zwoleniu, ul. Jana Pawła II 6
• w dniu 13 grudnia 2008r. o godz. 16.30 w Domu Kultury w Lipsku, ul. Rynek 2

• w dniu 14 grudnia 2008r. o godz. 13.00 w Szydłowieckim Ośrodku Kultury w Szydłowcu, ul. Słowińskiego 2
• w dniu 14 grudnia 2008r. o godz. 16.30 Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Orła Białego 3, 27-100 Iłża  

Szczegółowych informacji udziela:
Biuro Projektu w Warszawie ul. Smolna 40, lok.205

Tel/fax: (022) 625-04-83 lub 601 621 804
www.kapital-ludzki.eu

Realizatorzy projektu 
„Tworzenie sieci porozumień organizacji pozarządowych o charakterze horyzontalnym i terytorialnym na terenie 

3 województw: lubelskiego, małopolskiego i mazowieckiego” 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu V „Dobre 

rządzenie”, Działanie 5.4, Poddziałanie 5.4.2

Projekt współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach

 Europejskiego Funduszu Społecznego

Okres przedświąteczny jest okre-
sem trudnym. Psychologowie, któ-
rzy muszą coś robić, żeby nie zwa-
riować, wprowadzili  pojęcie stre-
su przedświątecznego.  Rzeczywi-
ście nie jest lekko. Załóżmy, że na-
wet mamy fundusze na ten wesoły, 
skądinąd czas. Tyle banków proponu-
je niezwykle korzystne pożyczki bo-
żonarodzeniowe.  Komornik zapuka 
(odpukać!!!)  do nas ewentualnie do-
piero w Wielkim Tygodniu. Dostęp-
ne środki płatnicze nie gwarantu-
ją spokoju. Wprost przeciwnie! Pre-
zenty, prezenty i jeszcze raz prezen-
ty! Rzadko komu udaje się przezornie 
nabyć je do końca listopada i ukryć 
w  zakamarku szafy. Zdrowa część 
społeczeństwa cierpliwie czeka do 
ostatniej chwili i wtedy rusza mię-
dzy półki z dzikim błyskiem w oku. 
A gdzie? Wiadomo do Centrum Han-
dlowego. Samochód na samochodzie  
-  klaksony, groźne miny i  gesty zna-
ne z amerykańskich fi lmów. Na sto-
iskach jest wszystko, tylko nie to co 
mamy wypisane na karteczce. Albo 
już wykupione i przed świętami nie 
będzie, albo o takim wynalazku zna-
lezionym przez wnuczka na ostat-
niej stronie w Internecie nikt tutaj  
nie słyszał, albo cena jest świątecz-
na. Wtedy w ruch idą komórki.  Go-
rączkowe ustalenia,  koncepcja prze-

bija koncepcję.  Staje na tym, że Świę-
ty Mikołaj przynosi, coś czego nigdy 
w życiu by nie kupił i sam się dziwi, 
co go podkusiło. Prezent jednak musi 
być – a nauka haftowania w weekend 
zawsze się przyda.  Ważny element 
świątecznego puzzla stanowi choin-
ka. Wybór jest obecnie duży, ale za-
wsze można trafi ć na chojaka z prze-
rzedzoną góra, za to krzaczastym do-
łem dla równowagi. Nie warto jednak 
przebierać. Nie znam kogoś, kto był-
by pochwalony w domu za choinkę. 
Chyba, że sztuczną, ale uśmiech też 

jest sztuczny.  Wszystko to jest nic, 
w porównaniu z obowiązkowymi 
spotkaniami opłatkowymi. Kiedyś 
był  „śledzik”. Szło się z kolegami do 
knajpy, trochę się nadużyło i wraca-
ło z kolendą na ustach. Obecnie wszę-
dzie jest pełna pompa i ofi cjałka. Każ-
dy urząd, każda fi rma, każda organi-
zacja ma za punkt honoru urządzić 
spotkanie opłatkowe. Gdy ktoś się 
udziela w wielu miejscach, to może 
mieć takich okazji kilkanaście ( o kil-
kudziesięciu jeszcze nie słyszałem). 
I wszędzie jest obfi tość potraw wigi-
lijnych.  Tak, że gdy przyjdzie zasiąść 
do tej prawdziwej wigilii, zdarza się, 
że na dwanaście potraw patrzymy zu-
pełnie bez entuzjazmu. Obyczaje się 
zmieniają. Kiedyś mój znajomy miał 
swój popisowy numer. Tuż przed naj-
piękniejszą kolacją w roku, u swojej 
mamy, obwieszczał ze zbolałą miną, 
że chyba nie będzie nic jadł, bo mu za-
szkodziła golonka. Jego mama, osoba 
wierząca, rok w rok, dawała się na to 
nabrać i beształa go za  nieprzestrze-
ganie postu. A teraz podobno nawet 
schabowy jest dopuszczalny.  Najlep-
szym lekarstwem na stres przedświą-
teczny jest Pierwsza Gwiazdka. Wte-
dy zgodnie z zaleceniami psycholo-
gów powinien w nas wstąpić błogo-
stan. Czego wszystkim serdecznie ży-
czę!                 Ryszard Makowski

Byle do pierwszej gwiazdki

Ryszard Makowski
satyryk, muzyk, autor tekstów, 

b. członek Kabaretu OT.TO i Pod Egidą

R E K L A M A

Karp Królewski
Ryba królująca na naszych wigilijnych stołach. W formie dzikiej wystę-
pował pierwotnie w Europie południowo-wschodniej i w zachodniej Azji.  
Dzięki walorom smakowym i hodowlanym  rozpowszechniony obec-
nie na terenie niemal całego świata. W warunkach naturalnych przeby-
wa w wodach stojących lub wolno płynących, najczęściej w stawach i je-
ziorach nizinnych. Występuje niemal we wszystkich strefach klimatycz-
nych. Znany od czasów starożytnych – pierwsze wzmianki o nim pocho-
dzą z roku 350 p.n.e.  i znajdujemy je u samego Arystotelesa. Najwcze-
śniej karp został udomowiony w Chinach (V w p.n.e.). W Europie była to 
pierwsza ryba hodowana w sztucznych stawach zakładanych od VII do 
XII wieku przy klasztorach. Być może stąd właśnie obyczaj wigilijnego 
karpia na naszych stołach. Do Polski karp przeniesiony był na początku 
XIII wieku.  Jest jedną z najważniejszych ryb hodowlanych. W naszym 
kraju odłów karpia stanowi połowę odławianych ryb słodkowodnych. 
Na świecie odławia się ok. 200 tys. ton karpia rocznie. Przez wędkarzy 
uważany za rybę waleczną i przebiegłą.

AUSTRALIA Święta przypadają w środku lata, dlatego też australijskie plaże przypominają jeden 
wielki stół świąteczny. Na rozłożonych obrusach leżą pieczone indyki, puddingi, orzechy, ciastka i 

brandy. Św. Mikołaj przynosi o poranku prezenty w wełnianej skarpecie.
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R E K L A M A

Zabiegani w gorączce przedświątecz-
nych zakupów nie zdajemy sobie naj-
częściej sprawy z tego, że świat tak-
że w tej dziedzinie poszedł do przo-
du i wcale nie musimy obecnie prze-
pychać się w tłumie kupujących i wy-
stawać w ogromnych kolejkach do 
kas. W niektórych krajach zachod-
nich nawet do 80 procent zakupów, 
także spożywczych, robionych jest 
przez internet. Także i u nas ta for-
ma zakupów jest coraz bardziej po-
pularna. Do tej pory jednak w świą-
tecznych internetowych zakupach 
dominowały prezenty i sprzęt domo-
wy. Czy można jednak w ten sposób 
zaopatrzyć wigilijny stół?
 - Oczywiście, że tak – odpowia-
da nam Grzegorz Bielecki z warszaw-
skich delikatesów internetowych 
A.pl - W okresie przedświątecznym 
ilość zamówień w naszym sklepie 

wzrosła o ponad 100 procent. Zabie-
gani warszawiacy i mieszkańcy miej-
scowości podwarszawskich kupują  
u nas, gdyż nie chce im się stać  
w sklepowych kolejkach. Wolą umó-
wić się z kurierem po pracy i odebrać 
zakupy na progu swojego mieszka-
nia. – dodaje.
 Do tej pory w zamówieniach in-
ternetowych królowały soki, alko-
hol, woda i produkty nabiałowe.  
W okresie przedświątecznym jed-
nak, oprócz produktów pakowanych  
coraz częściej kupowane są także 
owoce, warzywa, mięso, pieczywo,  
a nawet ryby. 
 - Do typowo świątecznych towa-
rów zamawianych w naszym sklepie 
należy też tradycyjny karp – mówi 
Bielecki – Dostarczamy świeże tu-
sze karpia, które kupowane są od do-
stawców tego samego dnia w którym 

otrzymuje je klient. Nie prowadzi-
my sprzedaży żywych ryb. Choć lo-
gistycznie byłoby to możliwe to jed-
nak mogłoby się okazać dodatko-
wą udręką dla tych i tak już umęczo-
nych zwierząt.   W przypadku sprze-
daży ryb i podobnych towarów naj-
ważniejsze jest zapewnienie odpo-
wiedniej świeżości. Dlatego artykuły 
szybko psujące się dostarczane są do 
magazynu na bieżąco, tak jak w przy-
padku tradycyjnych sklepów. Przed 
ich wysłaniem do klienta wszyst-
kie produkty są poddawane także 
trzystopniowemu procesowi kontro-
li. Najpierw podczas kompletowania 
zamówienia. Następnie w dziale pa-
kowania i wysyłki. Na czas transpor-
tu towar jest pakowany w specjalne 
kontenery. Do klientów przewożo-
ny jest samochodami wyposażonymi  
w zamrażarki oraz przenośne lodów-

Trudno sobie wyobrazić stół wigilijny bez tradycyjnego karpia. Smażonego, w galarecie lub 
na dziesiątki innych sposobów. Jest tak popularny, że aby go kupić trzeba zazwyczaj czekać  
w długiej kolejce. Czy jest na to inny sposób?...

Karp z internetu

ki. Jeżeli pomimo tych zabezpieczeń 
towar nie odpowiada klientowi może 
on odmówić jego przyjęcia lub popro-
sić o wymianę.
 Wynika z tego, że zmęczeni „wal-
ką o życie” w tłumach wypełniają-
cych supermarkety przestajemy się 
już bać robienia internetowych zaku-
pów spożywczych. I nie ma co się dzi-
wić. W sytuacji kiedy każdy artykuł 
można dokładnie obejrzeć na stro-
nie internetowej sklepu, a jego jakość 
sprawdzić w trakcie dostawy w obec-
ności kuriera…. W dodatku przecież 
płacimy dopiero przy odbiorze towa-
ru, gotówką lub kartą, więc nie gro-
zi nam utrata pieniędzy, gdyby to-
war nie spełniał naszych oczekiwań.  
W tej sytuacji przestaje dziwić tak 
wysoki wskaźnik zakupów interne-
towych w wysoko rozwiniętych kra-
jach zachodnich.          Bogdan Marecki

Komitet Społeczny „Wzrok dla 
Szymka” będący organizatorem 
koncertu charytatywnego w dn. 
21 11 2008 składa gorące po-
dziękowania wszystkim, którzy 
wsparli tę akcję.
Szczególnie serdecznie dzięku-
jemy : Pani Izabeli  Królikow-
skiej i Spółdzielczemu Domo-
wi  Kultury przy ul. Hubala za 
udostępnienie sali; Pani Elżbie-
cie Smolińskiej, Staroście Prusz-
kowskiemu oraz Panu Janowi 
Stażyńskiemu, Prezydentowi 
Miasta Pruszkowa za udzielo-
ne wsparcie;  firmom  Armexim 
i Inwestin – sponsorom kon-
certu; Domowi Bankietowemu 
Pana Artura Cyronka za prze-
pyszne jedzenie; hotelowi Vic-
tor,  stowarzyszeniu K40, wyko-
nawcom oraz wszystkim którzy 
przekazali swój dar na licytację.

GRENLANDIA. Eskimosi wędrują na Pasterkę nieraz kilka dni, do osady, gdzie pracują misjonarze. Msza św. odprawiana jest 
w wielkim igloo, oświetlonym lampami z foczym tłuszczem, a w Modlitwie Pańskiej wypowiada się słowa: „Mięsa naszego 
powszedniego daj nam dzisiaj...”, gdyż Eskimosi nie znają chleba.                                                                                               
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Przyjął nas u siebie w rodzinnej Pod-
kowie Leśnej, gdzie od lat mieszka  
i prowadzi praktykę.  Spotykamy się  
w gabinecie, w którym pracuje  
i w którym zazwyczaj przyjmuje in-
dywidualnych pacjentów. To spory 
pokój, na środku którego stoi duży 
stół. Książki na regałach, stare ko-
mody i duże modele żaglowców. Żad-
nych tajemniczych przedmiotów, 
różdżek czy magicznych kul.  Słyn-
ne ręce należą do energicznego męż-
czyzny w średnim wieku, z pogod-
ną twarzą i uważnym spojrzeniem. 
Mimo „gorącego” przedświąteczne-
go okresu wita się z nami serdecznie  
i zaprasza na spotkanie.

WPR: Od kiedy to się zaczęło? Kie-
dy dostrzegł Pan swoje zdolności?

Zbyszek Nowak: Odkąd sięgam pa-
mięcią.  Kiedy jako dziecko głaska-
łem psa, który był wyleniały  i miał 
jakieś guzy, po jakimś czasie sierść 
mu odrastała. Było to tak wspania-
łe odkrycie, że było mi przykro, kie-
dy zorientowałam się, że tylko ja po-
siadam taką właściwość.

WPR: Konwencjonalna medycyna 
z dużą ostrożnością odnosi się do 
bioenergoterapii, a niektórzy leka-
rze wręcz sugerują, że to oszukiwa-
nie ludzi…

ZN: Nie zgadzam się z tą opinią. Tak 
mogą mówić tylko tacy, którzy nie 
byli w stanie pomóc swoim pacjen-
tom, a ci znaleźli pomoc u mnie. Wie-
lu lekarzy bezpośrednio korzysta  
z mojej pomocy, jak również przysyła 
do mnie swoich pacjentów.  Jest to, 
powiedziałbym nawet, ścisła współ-
praca z bardzo wieloma lekarzami 
różnych specjalności, a także z reha-
bilitantami. W pewien sposób uzu-
pełniamy się, a ja dzięki temu mam 
bardzo ciekawe badania medycz-
ne.  Powinniśmy pomagać ludziom 
w jak najbardziej naturalny sposób  
i wspólnymi siłami. Bioenergote-
rapia nie jest jakąś szarlatanerią,  
a uznaną dziedziną. Niosę ludziom 
ulgę i nadzieję przy pomocy sił ener-
getycznych, o których współczesna 
nauka wie jeszcze niewiele, ale któ-
rych istnienie jest udowodnione. Je-
stem Dyplomowanym Mistrzem Bio-
energoterapii , Członkiem Zarządu 
Krajowego Cechu Radiestetów i Bio-
energoterapeutów oraz Rzeczoznaw-
cą Izby Rzemieślniczej w Katowi-
cach. Jestem również biegłym sądo-
wym Sądu Okręgowego w Warszawie 
w zakresie bioenergoterapii.

WPR: Jak leczą „rece które leczą”?

ZN: Chciałbym sprecyzować okre-
ślenie „leczą”. Nie jestem lekarzem, 
w związku z tym nie używam okre-
ślenia, że leczę ludzi. Ja wspoma-
gam organizm, wzmacniam go moim 
działaniem energetycznym i dzię-
ki temu organizm zaczyna sprawnie 

Rece, które leczà ciało i ducha 
cuję i nie mówię człowiekowi, któ-
rym się zajmuję, że na pewno mu po-
mogę,  ale staram się to robić z ca-
łych sił, nie ulegając presji wydanego 
wcześniej werdyktu lekarskiego. Je-
dyne do czego wręcz zmuszam moich 
pacjentów, to łączenie bioterapii z le-
czeniem medycyną klasyczną.  Łącz-
ne stosowanie leków i moja energia 
mogą doprowadzić do uleczenia.

WPR: Co robią „ręce które leczą”  
w chwilach wolnych, kiedy nie leczą?

ZN: Mój zawód jest moją pasją. Ale 
oczywiście mam też inne zaintere-
sowania. To przede wszystkim że-
glarstwo i pszczelarstwo. Żeglu-
ję od dawna i posiadam nawet sto-
pień kapitański. Żeglarstwo przynosi 
mi chwile uspokojenia i pozwala ze-
brać siły. Morze uczy pokory wobec 
żywiołu, a więc to też jest kontakt  
z nieprzeniknioną energią.  Pszcze-
larstwo daje natomiast kontakt  
z niezbadanymi siłami natury i życia. 
Tajemnica życia, która tkwi w jajecz-
ku pszczoły jest fascynująca. Może 
się z niego wykluć zwykła robotnica 
lub królowa-matka, która żyje wielo-
krotnie dłużej. Być może jest to klucz 
do poznania tajemnicy długości ludz-
kiego życia. Właściwościom leczni-
czym pszczelego miodu nie dorów-
nują inne produkty naturalne, dla-
tego polecam go jako naturalny lek 
wspomagający moją terapię.

WPR: Dziękujemy za rozmowe  
i Świątecznie oraz Noworocznie ży-
czymy Panu jak największej ilości 
zadowolonych pacjentów!

ZN: Ja zaś życzę wszystkim dzien-
nikarzom i czytelnikom „WPR” kon-
sekwencji w optymizmie. W każ-
dej chwili pamiętajmy, że przegra-
na bitwa nie jest przegraną wojną. 
Starajmy się opanować nasze emo-
cje i pamiętajmy, że nasze życie zale-
ży od nas samych. A także życie na-
szych bliskich. Serdecznie dzięku-
ję za spotkanie, a czytelników zapra-
szam na moją stronę internetową:  
nowak.pl. Chętnie odpowiem na 
wszystkie Państwa pytania.

Rozmawiał Olgierd Lewan

funkcjonować.
 Mogę powiedzieć, o trzech zasad-
niczych elementach - niezależnie od 
tego co mój podopieczny mi mówi - 
odbiera promieniowanie tzw. punk-
tów biologicznie czynnych 0, czy-
li tych miejsc, które są chore w ciele 
człowieka. Pierwszą sprawą więc jest 
rozpoznanie, niezależnie od tego, 
czego dowiaduję się od pacjenta. Na-
stępnie podejmuję działanie energe-
tyczne przez przybliżenie moich dło-
ni do chorych miejsc. I trzeci punkt 
- następuje sprawdzenie czy dalej 
występuje to negatywne promienio-
wanie z ciała, czy już nie. To jest bar-
dzo ciekawe przy bardzo silnym bólu 
głowy - jest wtedy charakterystycz-
ne promieniowanie. Dotykam głowy, 
następnie wykonuję kilka ruchów rę-
koma i pytam - czy boli. Odpowiedź 
- nie boli. Działanie energetyczne 
- jest poza naszą świadomością. To 
jest energia - dzięki niej świeci słoń-
ce, żyje kosmos i żyje każdy żywy or-
ganizm. Wychowałem się w kręgu re-
ligii katolickiej, jestem człowiekiem 
wierzącym i myślę, że to również 
bardzo pomaga mi w moich działa-
niach. Niewątpliwie, że to najwyższa 
Istota, którą jest Bóg,  pozwala nam 
żyć w sposób tak harmonijny. Jakie-
kolwiek zakłócenia tej harmonii po-
wodują negatywne skutki. Przywró-
cenie tej harmonii to jest właśnie za-
danie ludzi obdarzonych darem ener-
gii.

WPR: Mówi się, że w każdym z nas 
tkwi ukryta energia, o której naj-
częściej nie wie?

ZN: Uważam, że każdy może i  po-
winien obudzić w sobie te możliwo-
ści, które posiada.  Kontakt ze mną 
rozwija także intuicję i wówczas lu-
dzie korzystający z mojej pomocy od-
najdują ukryte w sobie skarby. Moja 
energia, to nie tylko dar pomagania 
w chorobie, ale także możliwość roz-
winięcia drzemiącego w ludziach po-
tencjału ich możliwości. To wspania-
łe uczucie, kiedy dowiaduję się, że po 
kontakcie ze mną człowiek kupił so-
bie 4 teleskopy i obserwuje gwiazdy, 
a ktoś inny zaczął pisać wiersze i po-
przez działania które podejmuje po-
maga innym ludziom. Rozszerza się 
taka wspaniała fala uruchamiania lu-
dzi przez ludzi. To cudownie obudzić 
się mając 80 lat i zacząć pisać wier-
sze. Obudzić w sobie te ukryte talen-
ty, wyzwolić w sobie swoją własną 
energię. Ten efekt mojej pracy cenię 
sobie na równi z możliwością pomo-
cy w chorobie.

WPR: Czy telewizja i radio mogą 
być środkami przekazu bioenergo-
terapeutycznego, a jeśli tak, to czy 
także internet?

ZN: Oczywiście. Radio, telewizja, in-
ternet - mogą być takimi środkami, 
czego dowodzą moje audycje telewi-
zyjne czy choćby mój eksperyment  
w radiu Kielce, kiedy robiłem prze-
kaz energetyczny przez radio. Słu-
chacze po przekazie dzwonili do ra-
dia  na żywo opowiadając o swo-
ich reakcjach. Rodzi się pytanie - jak 
mogę przekazywać energię przez ra-
dio - więc jeżeli ja cały jestem zbudo-

wany w tym momencie dla odbiorcy 
przez radio, to mój głos jest nośni-
kiem dla całego przekazu bioenerge-
tycznego. Co dowiodło się już samo-
istnie, czy to w moim programie tele-
wizyjnym, czy też osobom odwiedza-
jącym moją stronę internetową.

WPR: Co Pan mówi osobie, która 
zwraca się do Pana jak do ostatniej 
deski ratunku i nie potrafi Pan jej 
pomóc?

ZN: Bardzo często mam do czynie-
nia z chorobami, wobec których leka-
rze są już bezradni. Nigdy jednak nie 
rezygnuję. Wiele osób przyszło do 
mnie w ostatnich chwilach swojego 
życia - tak usłyszeli od prowadzących 
ich lekarzy. W wielu przypadkach nie 
tylko udało się przedłużyć życie tych 
ludzi, ale wręcz anulować wydane 
wcześniej werdykty. Nigdy nie obie-

Chcąc w świątecznym prezencie przybliżyć naszym czytelnikom słynne w całej Polsce „ręce które leczą” odwiedziliśmy 
najbardziej znanego w naszym kraju bioenergoterapeutę – Zbyszka Nowaka.

Rodzinnej, radosnej i świątecznej  

atmosfery spokoju i odpoczynku  

w  czasie nadchodzących Świąt Bożego  

Narodzenia, pomyślności i spełnienia    

oczekiwań  w nadchodzącym Nowym 2009 Roku życzy 

mieszkańcom Pruszkowa radny Zbigniew Makowski
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To najbardziej zadziwiająca historia 
związana ze snem proroczym, który
dotyczył papieża Jana Pawła II.  Jej 
głównym bohaterem jest także naj-
słynniejszy polski pilot z czasów II 
wojny światowej, generał Stanisław 
Skalski. Kiedy w 1991 roku papież Ka-
rol Wojtyła przebywał z wizytą w Pol-
sce, generał Skalski zwrócił się z dra-
matyczną prośbą do Sekretarza Stanu 
do Spraw Kombatantów i Osób Repre-
sjonowanych, Zbigniewa Zielińskiego:
- Muszę spotkać się z papieżem i prze-
kazać mu pewną tajemnicę!
 Pielgrzymka Jana Pawła II zbliża-
ła się powoli do końca, a jej ostatnim 
punktem było spotkanie z młodzie-
żą na Jasnej Górze. Prośba genera-
ła Skalskiego była bardzo nietypowa, 
ale na szczęście w sprawę zaangażował 
się sekretarz papieski ksiądz Stanisław 
Dziwisz. Skontaktował się z Janem 
Pawłem II, który zgodził się w nocy na 
terenie Klasztoru Jasnogórskiego spo-
tkać z generałem Skalskim. Wszystko 
miało przebiegać w całkowitej tajem-
nicy, do zakończenia wizyty papieża w 
Polsce pozostało tylko kilkanaście go-
dzin.  Stanisław Skalski błyskawicznie 
ubrał się w galowy mundur i wyruszył 
samochodem z Warszawy do Często-
chowy. Na obrzeżach miasta generał 
dostał eskortę policjantów na moto-
cyklach I tylko dzięki temu udało mu 
się dostać do klasztoru. Rozpoczęło się 
nocne spotkanie papieża z młodzie-
żą, nie było pewne, czy Ojciec Świę-
ty znajdzie czas na poznanie tajemni-
czego proroctwa. Nagle ksiądz Dziwisz 
podszedł do generała Skalskiego i po-
wiedział, że papież spotka się z nim... 
o północy! I tak się dokładnie stało. 
Ojciec Święty przywitał się z genera-
łem słowami „Słyszałem wiele o pana 

bohaterstwie w czasie wojny, świadczą 
o tym te odznaczenia na Pana mundu-
rze...”. Po chwili papież oddalił się na 
chwilę razem z generałem Skalskim i 
w skupieniu zaczął wysłuchiwać histo-
rii związanej z jego osobą. Na koniec 
Jan Paweł II położył rękę na ramieniu 
generała, spojrzał mu w oczy i powie-
dział głośno „To był znak życia!”
 Wszyscy uczestnicy tego niesamo-
witego spotkania rozeszli się w milcze-

Kulisy spotkania Jana Pawła II z generałem Skalskim!

niu. Jeszcze tej samej nocy Zbigniew 
Zieliński poprosił generała o ujawnie-
nie, jaką to tajemnicę przekazał papie-
żowi. Według jego relacji generał wes-
tchnął, po czym zaczął snuć zdumie-
wającą opowieść.
 „Jak po wojnie siedziałem w wię-
zieniu we Wronkach w celi śmierci, do 
tej celi wsadzili jakiegoś hitlerowca czy 
nawet gestapowca. Nazywał się ... (ja 
zapomniałem). Wrogowie w czasie II 

wojny światowej spotkali się w jednej 
celi. Często hitlerowiec zwierzał się, że 
zrobił wiele krzywdy
Polakom, ale teraz rozmyśla nad tym i 
żałuje tego, co źle uczynił.
 Pewnego dnia rano wstaje z pryczy 
i mówi do mnie: „Stasiu razem siedzi-
my w tym okrutnym więzieniu. Mnie 
rozstrzelają, ale ty przeżyjesz. Śniło 
mi się, że Polska kiedyś będzie wolna 
od komunizmu, a Polak będzie Papie-
żem. Ty doczekasz tego cudu”. Gene-
rał Skalski mówiąc to z trudem krył 
wzruszenie.. „Wtedy przyjąłem to z 
niedowierzaniem. Z czasem, kiedy wy-
szedłem z więzienia, często wracałem 
do treści snu mojego współwięźnia”. 
Kiedy usłyszałem przez radio komuni-
kat, że kardynał Karol Wojtyła został 
wybrany przez Konklawe Ojcem Świę-
tym Janem Pawłem II zaniemówiłem 
i z radości miałem łzy w oczach, a jed-
nocześnie przypomniałem sobie wię-
zienie we Wronkach i rozmowę z tym 
Niemcem”. „Moim pragnieniem ży-
cia było, aby to wszystko opowiedzieć 
Ojcu Świętemu - i tak się stało”.
 Generał Stanisław Skalski był tym 
polskim pilotem, który jako pierwszy 
zestrzelił niemiecki samolot 1 wrze-
śnia 1939 roku. W sumie w czasie woj-
ny udało mu się pokonać w walce oko-
ło 20-ścia nieprzyjacielskich maszyn. 
Pod koniec życia nasz najsłynniej-
szy pilot został pobity I okradziony 
z oszczędności całego życia, ostatnie 
chwile spędził w przytułku. Zmarł w 
2004 roku zaledwie dzień po uroczy-
stych obchodach Święta Niepodległo-
ści. O tajemniczej przepowiedni i jego 
niezwykłym spotkaniu z papieżem na 
Jasnej Górze wiedzieli tylko jego naj-
bliżsi przyjaciele.

Robert Bernatowicz

Robert Bernatowicz
Dziennikarz, ekonomista, politolog i ufolog. 
Współzałożyciel i prezes Fundacji Nautilus. 
Prezenter Polsat News. 

Prorocze sny

Fenomen proroczych 
snów jest znany od 
tysięcy lat. To wła-
śnie w trakcie snu 

miał swoje wizje słynny No-
stradamus, który potem spi-
sywał je w formie rymowa-
nych wierszy zwanych centu-
riami. W trakcie snu przepo-
wiadał przyszłość najbardziej 
znany amerykański wizjoner 
Edgar Cayce zwany „śpiącym 
prorokiem”. Przewidział on 
dwie wojny światowe, a tak-
że upadek komunizmu. Cayce 
wyjaśniał , że sen jest najlep-
szym kontaktem człowieka z 
„uniwersalną świadomością”, 
która jest zasobem zbioro-
wej wiedzy dotyczącej przy-
szłości, teraźniejszości i przy-
szłości. W trakcie snu można 
przekraczać bariery odległo-
ści i czasu, a przyszłe wyda-
rzenia są przekazywane prze-
ważnie w postaci symbolicz-
nej. Historia związana z ge-
nerałem Skalskim pokazu-
je jednak, że zdarzają się sny, 
które zawierają autentyczne 
proroctwa.

Autor dziękuje za pomoc 
Zbigniewowi Zielińskiemu

R E K L A M A
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Ogłoszenia 

Ogrodzenia, bramy, automatyka, 
balustrady, balkony, kraty 606-
882-460 

Studnie tel. 602-536-376 

Nieruchomości – wynajmę 

Budynek warsztatowy 
140m2 + działka 550m2 
Pruszków 
502 148 968

Poszukuję pokoju lub mieszkania 
507-873-163

Nieruchomości – sprzedam

1500m2 działki budowlane 100tys 
Jaktorów 502464785 

Automoto - kupię

Darmowe złomowanie pojazdów 
transport gratis 
0-502-534-080 

Automoto – sprzedam

Części używane, 
sklep internetowy, 
www.szrotkasacja.pl 

Kupię

Skupuję książki nowe, używane 
793-145-885 

Sprzedam

Sprzedam drewno kominkowe 
0-605-450-471 

Usługi

Anteny satelitarne: montaż, 
sprzedaż akcesoriów. Tel. 
607 687 727

Brukarstwo, układanie kostki 
brukowej 798-138-188 

Budowlane, budowa domów 785-
258-630 

Duże tynki wewnętrzne 
maszynowo, profesjonalnie 
602-718-986

Hydraulika, docieplenia poddaszy 
607 690 851, 669 690 852 

Naprawa zamków i stacyjek 
samochodowych 0 607 322 761 

Nowoczesne instalacje sanitarne, 
ogrzewania podłogowe, 
remonty kotłowni, faktury VAT, 
uprawnienia. 605-264-739 

Dam pracę

Do biura reklamy Gazety Wpr 
handlowców reklama@gazetawpr.pl 

Firma kosmetyczna w 
Ożarowie Mazowieckim 
poszukuje osoby do 
działu kontroli jakości - 
kontrolera, doświadczenie 
i wykształcenie minimum 
średnie, kontakt ewa.
majewska@soleo.pl; 022 
7211931, kom.500249208 

Grafik komputerowy Pruszków 
logosc@logosc.com

Kelnera/kę, kucharz, 
kucharza do cateringu 
– z doświadczeniem, 
restauracja w Otrębusach, 
0 605 554 891 

Oferta pracy dla 30 osób w 
zawodzie kierowca z kategorią 
C+E, jazda po terenie centralnej 
Polski, centrum załadowcze 
Mszczonów 
tel. 0-602-499-838 lub 
041 357-40-40

USG Doppler
DOROTA CHOMICKA 
specjalista radiolog
rejestracja: 022 723 26 70, 0602 307 887

Ginekolog USG KTG
JACEK CHOMICKI 
specjalista ginekolog-położnik
rejestracja: 022 723 26 70,  0501 358 888

Gabinety Lekarskie
Piastów, ul. Wyspiańskiego 34

Wizyty i badania po uzgodnieniu 
telefonicznym 7 dni w tygodniu 

w godzinach 9-21

www.ginekologpiastow.waw.pl
www.usgpiastow.waw.pl

022 723 26 70

Zatrudni

grafika 
komputerowego 

Pruszków 

logosc@logosc.com

najnowsza kolekcja biżuterii 
srebrnej verona by yes
biżuteria artystyczna
zegarki

Szukasz pomysłu
na wyjątkowy 
prezent?

Galeria Style
Pruszków, ul. Kraszewskiego 41 

(róg ul. Kraszewskiego i B.Prusa)

Przyjdź do 
naszego salonu

Spraw przyjemność 
swoim bliskim

techarts.pl
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DOMUS 
USŁUGI BUDOWLANE

 
- ocieplanie budynków 
- elewacje zewnętrzne 
- wykańczanie wnętrz 
- wylewki

 

kontakt: 

500 247 655
518 274 860 

domus2008@wp.pl

BUDOWA DOMÓW
Z MATERIAŁEM WYKONAWCY

Osiedle Leśna Polana
Żelechów k/ Nadarzyna

Bliźniaki 140m2/800m2 działki
Domy 174m2/1500m2 działki

www.cdevelopment.pl
TEL. (0) 604 450 816

www.cdevelopment.pl
TEL. (0) 604 450 816

USŁUGI TRANSPORTOWE
MERCEDES 

SPRINTER MAX
504-206-446

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW    W. WADECKI

• profesjonalna kadra instruktorska, 
• nauka testów na komputerze, 
• indywidualne dokształcanie osób z 

prawem jazdy,
• szkolenia kierowców na: przewóz osób 

i rzeczy
• możliwość opłat w ratach 
• badania lekarskie na miejscu
• od 50 zł miesięcznie !

PRUSZKÓW, UL. HUBALA 5 SDK TEL:   0-22 758 69 43, KOM: 0-601 266 806

BIURO RACHUNKOWE 

„MARAD”
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

Licencja Ministra Finansów

• Kompetencja i doświadczenie
• Pełen zakres usług

Pruszków, ul. Kolejowa 30, tel/fax: (022) 758-80-67, kom: 604-169-544, e-mail: marad.biuro@neostrada.pl

• Atrakcyjne ceny
• Dojazd do klienta

-komsetyka pielegnacyjna 
twarzy (dermika salon & spa)

-manicure 
-pedicure
-depilacja

-henna
-tipsy: zel (creative)

-wizaż

PROMOCJA SYLWESTROWA 
MAKIJAZ 80 ZL

ADRES: FITNESS CENTRUM
PIASTÓW, UL. DWORCOWA 1 

TEL: 501-275-310
ZAPRASZAMY!

GABINET KOSMETYCZNY 
KATARZYNA CICHOWSKA

Fryzjerstwo w domu klienta

Promocja na fryzury sylwestrowe!
Pruszków • Piastów • Komorów

tel. (0) 502 099 933
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GRODZISK MAZ. 
Zabawa sylwestrowa przed 
Centrum
31.12.2008 (środa) w godz. 22.00 - 
01.00 na Dziedzińcu Centrum Kultury 
w Grodzisku Mazowieckim odbę-
dzie się impreza sylwestrowa.  Do tań-
ca zagra zespół „Horyzonty”, dla głod-
nych będzie grochówka, a dla wszyst-
kich niepowtarzalny pokaz sztucznych 
ogni o północy.

Koncert „Kasy Chorych”
7 stycznia (środa) w Grodziskim 
Centrum Kultury odbędzie się koncert 
legendy polskiego blues-rocka – ze-
społu „Kasa Chorych”. Muzyka zespo-
łu przez 30 lat działalności ewoluowa-
ła od archaicznego wiejskiego bluesa, 
przez miejski chicagowski z domiesz-
ką muzyki country, czy też boogie, po-
przez różne odmiany blues-rocka, roc-
ka, funky aż po ... pop-rocka.
Start godz. 20:00 Bilety: w przed-
sprzedaży – 20 PLN, w dniu koncer-
tu – 25PLN

Wieczór autorski ks. Romana 
Indrzejczyka
Centrum Kultury w Grodzisku 
Mazowieckim zaprasza 8 stycznia 
(czwartek) na wieczór autorski ks. 
Romana Indrzejczyka. Spotkanie połą-
czone będzie z promocją tomiku po-
ezji pt. Rozważania o człowieczeń-
stwie. Wieczór uświetni koncert ko-
lęd staropolskich „Szczodry wieczór” 
w wykonaniu zespołu „Pośrodku ży-
wota”
Start godz. 18:00 Sala 
Konferencyjna na II p.
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Koncert Noworoczny „Wiedeń i 
okolice”
10 stycznia (sobota) w Grodziskim 
Centrum Kultury odbędzie się Koncert 
Noworoczny „Wiedeń i okolice”. 
Wystąpią: Justyna Reczeniedi - sopran, 
Justyna Reczeniedi - sopran, Michał 
Bogdanowicz- bas, Trio Con Passione 
oraz gościnnie soliści Filharmonii 
Narodowej
Start godz. 19:00 Bilety: w przed-
sprzedaży – 30 PLN, w dniu koncer-
tu – 35PLN

MILANÓWEK
Powitanie Nowego Roku
Centrum Kultury i Promocji w 
Milanówku zaprasza 31 stycznia (śro-
da) na Powitanie Nowego Roku. W pro-
gramie m.in. pokaz sztucznych ogni.
Start godz. 23:45 Skwer F.A. 
Ossendowskiego  

XII Kabareton Milanowski
12 stycznia (poniedziałek) w Miejskiej 
Hali Sportowej w Milanówku odbę-
dzie się XII Kabareton Milanowski.  
Wystąpią: Kabaret „Koń Polski”, Kabaret 
„Paranienormalni”, Kabaret „Czerwony 
Tulipan”, Renata Zarębska, Krzysztof 
Daukszewicz, Paweł Dłużewski, Marek 
Majewski oraz Cezary Pazura. 
Start godz. 19:30 Bilety do nabycia w 
Urzędzie Miasta i Gminy Milanówek 
(22 758 30 61) oraz w Zespole Szkół 
Gimnazjalnych nr 3 (22 758 34 60)

OŻARÓW MAZOWIECKI
Koncert Noworoczny
4 stycznia (niedziela) w Ożarowie 
Mazowieckim odbędzie się Koncert 

Noworoczny. Wystąpią: Grażyna 
Brodzińska, Jacek Wójcicki oraz 
Salonowa Orkiestra Johanna Strausa.
Start godz. 18:00 Hotel Mazurkas.  
Karty wstępu do nabycia w UMiG pok. 
303 i 306

PODOWA LEŚNA
Filharmonia dziecięca
„Filharmonia Dziecięca w Pałacyku” 
to nowy muzyczny cykl edukacyj-
ny przeznaczony dla młodych słucha-
czy. 4 stycznia (niedziela) odbędzie się 
pierwszy koncert tego cyklu – „Jest w 
orkiestrach dętych jakaś siła”. W pro-
gramie prezentacja instrumentów dę-
tych i ich roli w orkiestrze. Wystąpi: 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Kask. 
Prowadzenie: Jaśmina Strzelecka.
Start godz. 10:00 Pałacyk Kasyno

Kolędy Górali z Zakopanego
Muzeum im A. i J. Iwaszkiewiczów w 
Stawsku zaprasza 11 stycznia (niedzie-
la) na Koncert Kolęd w wykonaniu ka-
peli góralskiej „Świst” Szymona Chyca-
Magdzina z Zakopanego. Po koncer-
cie otwarcie wystawy malarstwa Marii 
Dziopak. Start godz. 17:00

PRUSZKÓW
Kolędy Świata
Muzeum Starożytnego Hutnictwa 
Mazowieckiego w Pruszkowie zapra-
sza 28 grudnia (niedziela) na koncert 
Kolędy Świata. Wystąpi COLLEGIUM 
MUSICUM CHÓR KAMERALNY 
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 
pod dyrekcją Andrzeja Borzyma.
Start godz. 19:00  
Bilety 12 PLN

Z cyklu Poranki teatralne  
dla dzieci 
Miejski Ośrodek Kultury w Pruszkowie 
zaprasza dzieci na spotkanie z cy-
klu – poranki teatralne dla dzieci. 11 
stycznia (niedziela) wystąpi Teatrzyk 
Apolino – „Uśmiech od uch do ucha” – 
spektakl w wykonaniu Artystów Scen 
Warszawskich. Start godz. 11:00

Z cyklu „Na tropie przeszłości”
Muzeum Starożytnego Hutnictwa 
Mazowieckiego w Pruszkowie zapra-
sza 13 stycznia (wtorek) na spotkanie 
z cyklu „Na tropie przeszłości” – Prof. 
Marian Rębkowski „Kołobrzeg – arche-
ologia miast”
Start godz. 19:00 Wstęp wolny

Finał X Regionalnego Przeglądu 
Kolęd i Pastorałek
16 stycznia w Miejskim Ośrodek 
Kultury w Pruszkowie odbędzie 
się Koncert Laureatów Finału X 
Regionalnego Przeglądu Kolęd i 
Pastorałek Start godz. 17:00

NADARZYN
Czesław Śpiewa „Debiut”
Nadarzyński Ośrodek Kultury zaprasza 
10 stycznia (sobota) na koncert zespo-
łu Czesław Śpiewa, w składzie Czesław 
Mozil – śpiew, akordeon, piano, Karen 
Duelund Mortensen – saksofon, Martin 
Bennebo Pedersen - akordeon. Jedni 
go kochają inni nienawidzą, jedni uwa-
żają, że jest świetny inni nie dają się 
uwieść ani zwieść jego, jak mówią 
pseudotwórczości. Jaka jest prawda – 
każdy ma swoją przyjdź i przekonaj się.
Start godz.19:00
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Serdecznie zapraszamy 
wszystkich na tradycyjne już 
kolędowanie i czuwanie przy 
Stajence Betlejemskiej, którą 
na czas Bożego Narodze-
nia staje się wiata na placu 
przed kościołem przy ul. 
Ogińskiego 41 w Piastowie. 
Świętowanie rozpoczniemy 
w Wigilię, tuż po pas-
terce - będzie wystawienie 
Najświętszego Sakramentu, 
wspólne śpiewanie kolęd, 
ognisko, fajerwerki i spon-
taniczne jasełka. (Swoje 

przybycie zapowiedziały również... Anioły). Czekamy 
także na Ciebie! Można przynieść akcesoria, rekwizyty 
i elementy strojów do jasełek oraz drobne i trwałe oz-
doby na choinki.
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Jak co roku druga dekada grudnia 
skłania do podsumowań całorocznej 
pracy, a także staje się okazją, by 
złożyć sobie życzenia świąteczne i 
noworoczne. Nie inaczej było i tym 
razem. W przedświątecznym tygod-
niu wigilijne spotkania wyznaczy-
li sobie między innymi pruszkowscy 
samorządowcy i przedsiębiorcy.
 W piątek 12 grudnia w salach Ho-
telu „Victor” w kompleksie sportowym  
Arena – Kapry władze samorządowe 
Pruszkowa gościły na wigilijnym spot-
kaniu przedsiębiorców i biznesmenów 
z regionu. Spotkanie było jednocześnie 
okazją do wręczenia dorocznych 
wyróżnień  URBS NOVA, będących 
formą wyróżnienia przez prezyden-
ta miasta, osób i firm szczególnie 
zasłużonych  dla Pruszkowa.  W tym 
pamiątkowymi statuetkami uhono-
rowane zostały: firma STRABAG Polska 
i Polski Związek Kolarski.
 16 grudnia w salach  Muzeum 
Starożytnego Hutnictwa Mazowieck-
iego odbyła się uroczysta sesja Rady 
Powiatu Pruszkowskiego, która oprócz 
debaty na temat przyszłorocznego 
budżetu powiatowego stała się również 
okazją do podsumowań mijającego 
roku oraz nagrodzenia wyróżniających 
się funkcjonariuszy publicznych.  Po 
zakończeniu sesji radni powiatu, 
władze samorządowe, w tym staros-
ta, prezydent miasta, burmistrzowie  
i wójtowie  oraz zaproszeni goście wzięli 
udział we wspólnym opłatku.

 Dzień później, 17 grudnia na wigili-
jnym spotkaniu w salach Domu Kultury 
„Kamyk” zgromadzili się przedsiębiorcy 
skupieni w Forum Gospodarczym 
Pruszkowa. Także to spotkanie stało 
się okazją do podsumowania kolejne-
go, udanego roku działania stowar-
zyszenia oraz wyróżnienia najbardziej 
zasłużonych przedsiębiorców.
 - Życzę Państwu, aby ta atmos-
fera przyjaźni, którą pomiędzy Wami 
widać powodowała, że Forum będzie 
się dalej rozwijało wnosząc coraz więcej 
w życie miasta i w życie całego powia-
tu – mówiła Starosta Powiatu Elżbieta 
Smolińska – A w Nowym Roku życzę 
kolejnych sukcesów, by ten rok zapow-
iadany przecież jako trudny z uwagi na 
dotykający nas podobno kryzys, nie był 
dla Was trudny i byście nie odczuli tego 
kryzysu w swojej działalności!
 Do życzeń przyłączył się również 
Prezydent Pruszkowa Jan Starzyński 
zapewniając obecnych, że opracow-
any na przyszły rok budżet miasta nad-
al zakłada dynamiczny rozwój, także 
inwestycji i przedsiębiorczości oraz 
gwarantuje środki na jego realizację. 
– Dlatego życząc Państwu zdrowych, 
radosnych i pogodnych świąt w gro-
nie rodzinnym, życzę również abyście 
robiąc plany na rok 2009 nie przejmow-
ali się zapowiadanym kryzysem, bo to 
będzie dla nas na pewno dobry rok! – 
dodał Prezydent

Bogdan Marecki

Wigilie, opłatki, ˝yczenia

1 2

3

1. Honorowe wyróżnienia URBS NOVA odbierają prezesi firmy STRABAG Polska

2. Grudniowa Sesja Powiatu Pruszkowskiego zakończyła się opłatkiem i wspólnym śpiewaniem kolęd.

3. Wigilijne spotkanie Forum Gospodarczego Pruszków z władzami miasta i powiatu

W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku  

w imieniu policjantów i pracowników Policji Komendy Powiatowej  

w Pruszkowie,  życzę Państwu, aby przyszły 2009 Rok był szczęśliwy  

w osobiste doznania, spełnił zamierzenia i dążenia zawodowe i prywatne,  

a także by przyniósł wiele satysfakcji z własnych dokonań. Aby  

przy świątecznym stole nie zabrakło miłości, światła i ciepłej  

rodzinnej atmosfery, które w Nowym Roku pomogą nam  

stawić czoła nowym wyzwaniom. 

Komendant Powiatowy Policji podinsp. Waldemar Perdion.

Bóg się rodzi!
Z okazji naradośniejszych 
Świąt Bożego Narodzenia

składam najlepsze życzenia wszelkiej
pomyślności i Łask Bożych

w nadchodzącym Nowym Roku 2009. 
Życzę, aby te Święta Bożego Narodzenia

otworzyły drogę do lepszego jutra
a Boża Dziecina natchnęła
nadzieją, otuchą i miłością

Anna Sikora
Poseł na Sejm RP
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Sprzedawca perfum 
z Nowego Jorku, Alan 
Stillman, bezskutecz-
nie poszukiwał loka-
lu, w którym mógłby 

w swobodnej atmosferze prowa-
dzić rozmowy biznesowe. Posta-
nowił założyć własną restaura-
cję według wymyślonej przez sie-
bie koncepcji swobonej elegancji. 
 
Idea polegała na stworzeniu kli-
matu weekendowego relaksu 
przez cały tydzień. Tak właśnie 
powstała pierwsza restauracja 
T.G.I. Fridays, czyli w wolnym 
tłumaczeniu „nareszcie piątek”. 

Obecnie na Świecie istnieje bli-
sko 1000 Friday’sów w 60 kra-
jach. Charakterystyczny wy-
strój, na który składają się pa-
miątki popkultury z lat 70’tych 
i 80’tych jest wyjątkową atrak-
cją dla klientów. 

Przyjazna, energiczna obsłu-
ga pomoże w dokonaniu wybo-
ru pośród kilkudziesięciu pozy-
cji napojów i dań. Oczywiście to 
prawdziwa, amerykańska kuch-
nia z charakterystycznymi dla 
niej wpływami meksykańskimi 
i azjatyckimi stanowi największą 
atrakcję restauracji. Wiele z po-

traw opracowanych we Friday-
’s stało się nie tylko przebojami 
w samej restauracji, ale także 

symbolami kuchni amerykań-
skiej na całym świecie. Potato 

Yankesi w Jankach!
Kuchnia. T.G.I. Friday’s w Centrum Handlowym Janki to pierwsza restauracja w okolicy, w której możemy 
zasmakować oryginalnej, amerykańskiej kuchni. 

skins, Chic-
ken Fingers, 
soczysty Rib 
Eye Steak oraz 
smakowite, lekkie 
sałatki jak np. Shanghai 
Chicken Salad to tylko kil-
ka z ulubionych pozycji T.G.I.  
 
Zbudowana według tego dzie-
dzictwa restauracja w Cen-
trum Handlowym w Jan-
kach, zlokalizowana tuż 
obok kina Cinema City 
jest doskonałym miejscem na ro-
dzinny obiad, danie biznesowe 
oraz każdą inną okazję dla osób 

potrzebują-
cych relaksu, 
wyśmienitego 
jedzenia i po pro-
stu świetnej zabawy. 

Na świecie istnieje 
blisko 1000 

Friday’sów w 60 
krajach.

Teraz dołączyła do 
nich restauracja  

w Jankach.

KUPON PROMOCYJNY 
20% ZNIŻKI 

W RESTAURACJI 

w Jankach


