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Czytelników prosimy o 
kontakt e-mailowy lub 
telefoniczny 
(w godz. 9:00-15:00): 

Redakcja:

(22) 758 86 91
(0) 600 924 925
kontakt@gazetawpr.pl
Al. Woj. Polskiego 56/85
05-804 Pruszków

Biuro reklamy:

(22) 728 18 64
(0) 604 481 482
reklama@gazetawpr.pl 
Al. Wojska Polskiego 60
05-804 Pruszków

M amy szczególn! przyjemno"# i$stysfakcj% po-
informowa# wszystkich naszych czytelni-
ków, przyjació& i$zwolenników, a$tak'e kon-
kurencj% i$oponentów, 'e na li"cie kandyda-

tów Platformy Obywatelskiej w$czerwcowych wyborach 
do parlamentu Europejskiego z$okr%gu nr 4 (Warszawa 
oraz powiaty oko&owarszawskie) na miejscu 3. znalaz& si% 
nasz redakcyjny kolega, politolog, dyplomata i$samorz!-
dowiec dr Grzegorz Kostrzewa-Zorbas. To wiadomo"# o( -
cjalna i$potwierdzona u$)ród&a. 
 Z$tej okazji ca&y zespó& redakcyjny gazety WPR szcze-
rze gratuluje i$'yczy swemu redakcyjnemu kandydatowi 
wyborczego sukcesu. Rozpiera nas swego rodzaju duma 
i$uczucie pewnej pró'no"ci. A$dlaczego mia&oby by# ina-
czej? W$ko*cu, ile jest lokalnych gazet, które mog! mie# 
swojego w&asnego redakcyjnego europos&a?   
 Szanowny Kolego Grzegorzu! Mamy nadziej%, 'e przy-
sz&e obowi!zki europarlamentarzysty nie b%d! w$naj-
mniejszym stopniu przeszkod! w$publikowaniu na na-
szych &amach Twoich komentarzy, prasowych enuncjacji, 
krytyk czy interwencji, a$brak bezpo"redniego kontaktu 
z$ojczyst! rzeczywisto"ci! nie wp&ynie na ich jako"# czy 
regularno"#. Przeciwnie, jeste"my przekonani, 'e pew-
ne oddalenie i$nostalgia wyostrzy tylko Twoj! percepcj% 
a$i$nam, co nie jest bez znaczenia, umo'liwi dopisanie na 
stronie tytu&owej obok Pruszkowa, Komorowa, Grodzi-
ska czy Podkowy Le"nej jeszcze dwu dodatkowych miej-
scowo"ci: Brukseli i$Strasburga. +e troszk% dalej? No to 
co? Po pierwsze jeste"my gazet! pasma zachodniego, a$po 
drugie od pierwszego numeru namawiali"my naszych 
czytelników (i$w&adze), by stara&y si% my"le# globalnie. 
I$z$tego si% nie wycofujemy. Nikt nam nie b%dzie imputo-
wa#, 'e"my s! za Albani!.
 A$gdyby zdarzy&o si%, 'e zat%sknisz na tej zjednoczo-
nej i$do bólu uporz!dkowanej obczy)nie za naszym mazo-
wieckim nie&adem lub brakiem przestrzennego porz!dku, 
kliknij myszk! na stron% naszej gazety. Pomo'emy. Od ra-
zu poczujesz si% lepiej. Masz to Grzegorzu jak w$banku. Sta-
&e miejsce na drugiej stronie te'.        

Bolo Skoczylas
Europose! z WPR?

Kontakt dla 
czytelników

Z agro'enie bezrobociem to je-
den z$ powodów, dla których 
Mazowsze dosta&o na pro-
gram o$nazwie Kapita& Ludz-

ki oko&o miliarda euro. Ten miliard 
to jedna trzecia wszystkich funduszy 
Unii Europejskiej dla Mazowsza na la-
ta 2007-2013. Taka proporcja mo'e 
dziwi#, a$nawet szokowa# wszystkich 
przyzwyczajonych do my"li, 'e pieni!-
dze z$Brukseli id! na budow% dróg, mo-
stów, kolei, oczyszczalni "cieków – na 
tak zwane projekty „twarde”. Wi%k-
szo"# opinii publicznej, wi%kszo"# lo-
kalnych samorz!dów, przedsi%biorstw 
i$przedsi%biorców d&ugo nie wyobra'a-
&a sobie niczego innego. Fundusze unij-
ne w$ich oczach zawsze &!czy&y si% z$pla-
cem budowy ozdobionym tablic! ze z&o-
tymi gwiazdkami na granatowym tle. 
Nie tylko na Mazowszu, w$ca&ym kra-
ju my"lano podobnie. Teraz tak'e w$ca-
&ym kraju proporcje w$przeznaczeniu 
funduszy zbli'one s! do tych na Ma-
zowszu. W$ programach samorz!dach 
innych województw i$w$ jeszcze wi%k-
szych ogólnopolskich programach rz!-
dowych na kapita& ludzki idzie w$przy-
bli'eniu a' trzecia cz%"# "rodków. Mo'-
na za nie realizowa# nowoczesne szko-
lenia i$inne projekty „mi%kkie”, a$cza-
sem budowa#, ale szko&y, uczelnie, 
o"rodki kszta&cenia zawodowego. Na 
kapita& ludzki przeznaczone s! pieni!-
dze w$ramach programów o$takiej w&a-
"nie nazwie, ale cz%"ciowo równie' 
w$ramach innych programów europej-
skich. Mo'na znale)# je prawie wsz%-
dzie.
 Co to znaczy – fundusze na kapita& 
ludzki? W$czasach, gdy za pieni!dze eu-
ropejskie chciano tylko betonowa# i$as-
faltowa#, a$w$najlepszym przypadku ku-
powa# komputery i$maszyny, Unia Eu-
ropejska narzuca&a Polsce przeznacza-
nie cz%"ci pieni%dzy, na pocz!tku nie-
wielkiej, na rozwój kapita&u ludzkie-
go. Czyli na rozwój wiedzy teoretycznej 
i$zw&aszcza umiej%tno"ci praktycznych 
ludzi, pracowników, na których opiera 
si% nowoczesna gospodarka. Nie chodzi-
&o o$proste prace ( zyczne, które te' trze-
ba umie# wykonywa#. Chodzi&o o$kwali-
( kacje z$wy'szej pó&ki, bez których nie 

ma skoku cywilizacyjnego, ani dogania-
nia Zachodu. W$czasach, gdy Polska by-
&a tylko kandydatem do Unii i$w$pierw-
szych latach cz&onkostwa, wydatki na 
kapita& ludzki sprowadza&y si% zwykle 
do prostych szkole*, cz%sto nieporad-
nych i$niedocenianych. Wszyscy chcie-
li dróg i$ kanalizacji, a$ prawie nikt nie 
chcia& szkole* i$nie umia& ich robi#. Po-
wód by& prosty. Globalizacja jeszcze nie 
dosi%g&a Polski. Dopiero nadchodzi&a. 
Przysz&a dopiero po wst!pieniu Polski do 
Unii Europejskiej, a$tak naprawd% mo-
gli"my j! powszechnie odczu# wraz z$ze-
sz&orocznym kryzysem. W$walce z$za-
gro'eniami nie jeste"my sami. Z$ Unii 
Europejskiej p&yn! miliardy euro (na ca-
&y kraj w&!cznie z$ samorz!dami woje-
wództw kilkadziesi!t miliardów), 'eby 
Polacy dali globalizacji rad%, 'eby potra-
( li si% przystosowa# do nowych czasów.
 Kieruj!c Komisj! Strategii Rozwoju 
w$mazowieckim Sejmiku bra&em udzia& 
w$ uk&adaniu planów i$ zasad zagospo-
darowania funduszy unijnych. Komisja 
Europejska mówi&a jasno – bardzo du-
'a cz%"# funduszy musi by# przeznaczo-
na na kapita& ludzki, a$zw&aszcza na je-
go dostosowanie do nowych potrzeb, no-
wej gospodarki. Obawia&em si% starych 
przyzwyczaje*, nik&ego zainteresowa-
nia funduszami na ten cel. Naciska&em 
zatem, aby mo'liwie upro"ci# procedu-
ry i$ zostawi# tylko takie warunki, ja-
kich sama Unia wymaga dla unikni%-
cia marnotrawstwa i$nadu'y#. Popiera-
&em te' wielk! akcj% informacyjn! i$pro-
mocyjn!, aby wszyscy s&yszeli, 'e kapita& 
ludzki jest wa'ny i$'e przeznaczone s! na 
niego wi%ksze ni' kiedykolwiek pieni!-
dze. Obawy szcz%"liwie nie potwierdzi&y 
si%, akcja by&a skuteczna. Dzi" samorz!d 
województwa zasypany zosta& lawin! 
wniosków o$"rodki na ten cel. Zaintere-
sowanie funduszami unijnymi przezna-
czanymi na kapita& ludzki jest tak du'e, 
'e wniosków jest dziesi%# razy wi%cej, 
ni' "rodków do wzi%cia. Trzeba my"le# 
o$ich zwi%kszeniu, na co wida# w$Bruk-
seli i$Strasburgu szans%, bo inwestowa-
nie w$kapita& ludzki jest najlepszym spo-
sobem przezwyci%'ania kryzysu gospo-
darczego. Oznacza to wszystko, 'e Ko-
misja Europejska i$Parlament Europej-

Nasz najwi"kszy kapita!
Najbli#szy dy#ur radnego: 
Wtorek: 14 kwietnia 2009  
(godz. 15:00 - 18:00)
Biuro Gazety WPR, 
Pruszków, Al. Wojska Polskiego 60Grzegorz Kostrzewa-Zorbas

NOWY ODDZIA!
w Pruszkowie
JU˚ OTWARTY!

Pruszków, Al. Wojska Polskiego 40C
tel. 022 730 52 25, e-mail: getinpruszkow@gmail.com

Przyjdê z 
PIT-em

Wyjdê z 
kredytem!

RRSO dla kredytu 5 tys. z! na 12 miesi"cy, bez ubezpieczenia, z prowizj# 2% wynosi 12,99%. 
Promocja obowi#zuje do 30.04.2009

ski, które razem ustanowi&y dzisiejsze 
zasady, mia&y racj%. Trafnie przewidzia-
&y mazowieckie i$polskie potrzeby. Po-
trzeby te, jak wida#, s! ci!gle wielokrot-
nie wi%ksze od mo'liwo"ci, ale przecie' 
jeszcze niedawno nawet mniejszych fun-
duszy na kapita& ludzki w$Polsce nie ro-
zumiano i$nie potra( ono wykorzysta#. 
Na przyk&adzie rewolucji w$rozumieniu 
i$wykorzystywaniu funduszy na ten cel, 
wida# doskonale, 'e si% uczymy, Polska 
si% uczy w$ekspresowym tempie.
 Ludzie dzi" trac! prac% cz%"ciej ni' 
w$przesz&o"ci, ale te' cz%"ciej zdobywa-
j! nowe zaj%cie. Przez wieki zawód prze-
chodzi& z$ojca na syna, z$matki na córk%, 
a$przynajmniej raz wyuczony przez cz&o-
wieka w$szkole, a$czasem na studiach nie 
zmienia& si% przez ca&e jego 'ycie. Taka 
by&a regu&a. Dzi" sta&a si% wyj!tkiem, 
a$ regu&! jest nieustanna zmienno"#. 
Wykszta&cenie musi by# szerokie, aby 
dawa&o mo'liwo"# rozwijania si% w$ró'-
nych kierunkach. Cz&owiek musi i$chce 
zmienia# prac% cz%sto, a$czasem nawet 
zmienia# zawód – kiedy" nie do pomy"le-
nia. Pierwsi nauczyli si% tego Ameryka-
nie. Ich gospodarka wpada w$najg&%bsze 
kryzysy, ale te' potra(  najszybciej z$nich 
wychodzi# dzi%ki elastyczno"ci ludzi.

P olacy nauczyli si% niepew-
no"ci i$ci!g&ej zmiany w$sku-
tek burz politycznych, zmian 
ustrojów, bycia pionkiem na 

globalnej szachownicy. Teraz oprócz 
burz i$zagro'e* z$zagranicy przychodzi 
tak'e pomoc. Przychodz! praktyczne 
dowody europejskiej solidarno"ci, nie 
mniej realne od inwestycji w$projekty 
„twarde”. Ka'dy z$nas mo'e stara# si% 
bezpo"rednio skorzysta# z$„mi%kkich” 
funduszy unijnych na potrzeby w&asne, 
lub ma&ego biznesu, je"li taki posiada, 
albo chce za&o'y#. Program Operacyj-
ny Kapita& Ludzki i$podobne sk&adniki 
innych programów w$g!szczu unijnych 
funduszy daj! nadziej%. Nadziej% na 
zdobycie nowej pracy przez nauczenie 
si% nowego zawodu. Nadziej% na unik-
ni%cie utraty pracy czy spadku zarob-
ków. Nadziej%, 'e nie b%d! nas m%czy# 
z&e sny. Ani w$czas Wielkanocy i$wiosny, 
ani nigdy.

RESTAURACJA TGI FRIDAY’S    
CENTRUM HANDLOWE JANKI   
TEL. (22) 702 36 01
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Kryzys fi nansowy

Straci!e$ prac"? Grozi Ci utrata pracy, albo masz prac", ale pracodawca chce obni#y% Ci 
pensj" i pogorszy% warunki z powodu globalnego kryzysu gospodarczego? Utrata pracy, 
a nawet sama my$l, czy z!y sen o jej utracie to jedno z najgorszych do$wiadcze&, jakich 
cz!owiek mo#e dozna% w #yciu.
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Aktualno$ci

Reklama w WPR od 50 z! netto!

(22) 728 18 64

(0) 604 481 482

P
o wielu latach jest wreszcie 
szansa, 'e w$Pruszkowie ruszy 
oczekiwany od dawna program 
bezp&atnego dost%pu do inter-

netu. To dobra wiadomo"# dla wszystkich 
tych, którzy do tej pory, przede wszyst-
kim z$uwagi na warunki materialne, po-
zostawali poza mo'liwo"ci! bezpo"red-
niego korzystania z$tego dobrodziejstwa 
&!czno"ci ze "wiatem na miar% XXI wie-
ku. O$tym, 'e internet zrewolucjonizowa& 
w$ostatnich latach komunikacj% mi%dzy-
ludzk! na ca&ym "wiecie, nie trzeba niko-
go przekonywa#. O$tym, 'e Polska pod 
wzgl%dem internetyzacji wyprzedza je-
dynie niektóre kraje tzw. trzeciego "wia-
ta (oraz niektóre z$tzw. czwartego, za któ-
ry uwa'ane s! europejskie by&e „demo-
ludy”) nie musimy wiedzie#, ale mo'e-
my widzie#. Dostrzegalne jest to go&ym 
okiem, je"li tylko wybierzemy si% do któ-
rego" z$krajów Europy Zachodniej. 

Klikamy na „B!dzie dobrze”
 - Nie mo'na powiedzie#, aby Prusz-
ków by& dotychczas internetow! pusty-
ni! – mówi wiceprezydent Kurzela – My-
"l%, 'e pod tym wzgl%dem nie odbiegamy 
od "redniej krajowej, bo wi%kszo"# miesz-
ka*ców miasta posiada dost%p do sieci 
z$ogólnodost%pnej, p&atnej oferty opera-
torów telefonicznych, kablowych i$radio-
wych. Chodzi nam jednak w$tym przy-
padku o$zapewnienie mo'liwo"ci korzy-
stania z$internetu tak'e wszystkim tym, 
dla których p&atna oferta abonamento-
wa stanowi barier% uniemo'liwiaj!c! ko-
rzystanie z$niego. Mówimy w$tym przy-
padku oczywi"cie o$tak zwanym interne-
cie socjalnym, a$wi%c o$szybko"ci przesy-
&u danych do 256 kilobitów na sekund%. 
Nie zapewnia on mo'liwo"ci wykorzysty-
wania dost%pu do sieci dla celów rozryw-
kowych, ale jest ca&kowicie wystarczaj!cy 
do korespondencji i$do pozyskiwania wie-
dzy. Daje wi%c mo'liwo"# tak'e ludziom 
niezamo'nym wygodnej &!czno"ci na 
przyk&ad z$urz%dami w$us&ugach e-admi-
nistracji i$e-zdrowia, a$m&odzie'y korzy-
stania z$niego w$procesie uczenia si%. 
 Pruszków stawia na technologi% ra-
diow!. Zdecydowa&o o$tym kilka istot-
nych jej zalet. Po pierwsze &atwo"# i$ta-
nio"# instalacji – nie ma tu konieczno"ci 
wykonywania uci!'liwych i$kosztownych 
instalacji kablowych. ,atwo te' mo'na j! 
mody( kowa# i$rozbudowywa#. Taka sie# 
nie wymaga tak'e du'ych kosztów eks-
ploatacyjnych oraz kosztów zarz!dzania. 
Ma du'y i$elastyczny zasi%g oraz pozwala 
bez przeszkód w&!czy# istniej!ce ju' sieci 
bezprzewodowe. Daje mo'liwo"# urucha-
miania zaawansowanych us&ug &!czno"ci, 
a$odbiorniki mog! by# mobilne, to znaczy 
swobodnie przemieszczaj!ce si% w$obr%-
bie zasi%gu sieci. S! te' oczywi"cie i$wa-
dy – g&ówna to nieodporno"# na warun-
ki atmosferyczne, np. zak&ócenia podczas 
burz. Niemniej z$punktu widzenia za&o-
'onych przez w&adze miasta planów wy-
korzystania sieci, takie rozwi!zanie rze-
czywi"cie wydaje si% najlepsze.
 - Wykorzystamy t! sie# nie tylko dla 
umo'liwienia bezp&atnego dost%pu do 
szerokopasmowego internetu – zapewnia 
wiceprezydent Pruszkowa – Pos&u'y ona 
równie' do po&!czenia sieci! bezpo"red-
niej &!czno"ci wewn%trznej wszystkich 
urz%dów, placówek publicznych, o"wiato-
wych i$zdrowotnych, a$tak'e s&u'b miej-

Internetowa chmura nad Pruszkowem

skich. W$dalszej kolejno"ci u'yjemy jej do 
rozbudowy sieci mobilnego monitoringu 
wizyjnego w$mie"cie, a$wi%c na przyk&ad 
nadzoru nad imprezami masowymi. To 
b%dzie jedna z$najnowocze"niejszych te-
go typu sieci w$regionie. Oczywi"cie tak 
du'a inwestycja, której bud'et opiewa na 
4 miliony z&otych, nie powstanie od razu. 
Zaczynamy w$tym roku od budowy anten 
pozwalaj!cych obj!# zasi%giem centrum 
miasta. Dla najubo'szych, nie posiada-
j!cych w&asnego sprz%tu komputerowe-
go uruchomimy dwa, mo'e trzy ogólno-
dost%pne punkty internetowe „hot-spot”, 
znacznie rozszerzaj!ce obecn! dost%p-
no"# do internetu w$bibliotekach miej-

skich. Nasza internetowa, elektroniczna 
„chmura” nad miastem b%dzie si% sukce-
sywnie rozszerza&a przez najbli'sze trzy 
lata. 
 W&adze miasta maj! nadziej% na cz%-
"ciowe sfinansowanie projektu z$ fun-
duszy unijnych. Zostanie on zg&oszo-
ny w$Regionalnym Programie Operacyj-
nym Województwa Mazowieckiego na 
lata 2007-2013, który w$tzw. Priorytecie 
II – Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza  
(Dzia&anie 2.1 p.n. Przeciwdzia&anie Wy-
kluczeniu Cyfrowemu) przewiduje w&a-
"nie wspieranie inicjatyw s&u'!cych roz-
wojowi powszechnie dost%pnego interne-
tu.

Klikamy na „By"o cierniowo”
 Zanosi si% wi%c na to, 'e tym samym 
dobiega kresu kilkuletnia droga spo-
&ecznych stara* o$ dost%p do internetu 
w$Pruszkowie. Nieskromnie doda# mu-
simy, 'e i$ nam si% nale'y cz%"# zas&ug 
w$ prze&amywaniu bariery nieufno"ci 
pruszkowskich w&adz miejskich do roz-
wini%cia powszechnie dost%pnego, bez-
p&atnego internetu obywatelskiego (wo-
limy u'ywa# tej nazwy, bo w$dzisiejszych 
czasach taki internet to nie ja&mu'na, 
a$obowi!zek w&adz miejskich wobec swo-
ich obywateli). Redakcja „WPR” sta&a si% 
trzy lata temu pierwszym punktem opar-
cia dla grupki internetowych zapale*-

Nad Pruszkowem zawi$nie co$ na kszta!t ogromnej chmury, która pozwoli na swobodn' komunikacj" elektroniczn' w jej zasi"gu – 
t!umaczy za!o#enia pruszkowskiego programu budowy sieci powszechnie dost"pnego internetu wiceprezydent miasta, Andrzej Kurzela.

Olgierd Lewan
ców, którzy po przeczytaniu artyku&u 
o$pionierskim eksperymencie z$bezp&at-
nym internetem w$gminie Czudec zacho-
rowali na przeszczepienie tego pomys&u 
do Pruszkowa. Nie posz&o niestety tak &a-
two jak tam. „Nawiedzonych” by&o kil-
ku, przede wszystkim Zbyszek Bedna-
rek, Karol Michalczyk i$Piotrek S&owik. 
To oni zacz%li nachodzi# miejskie w&adze 
marudz!c do znudzenia o$internecie i$je-
go "wietlanej przysz&o"ci…
 - Pocz!tkowo byli"my po prostu na-
wiedzonymi natr%tami, opowiadaj!cymi 
w&adzy bajki z$tysi!ca i$jednej nocy. Tak 
si% przynajmniej czuli"my! - wspominaj! 
dzisiaj – Ale kropla wody cierpliwie dr!'y 
ska&%. Bardzo du'e zrozumienie i$popar-
cie znale)li"my w$„WPR-ze”. Bolo Skoczy-
las udost%pni& nam &amy gazety na cykl 
artyku&ów o$internecie i$zamie"ci& spo-
&eczn! ankiet% poparcia, któr! czytelnicy 
wysy&ali do prezydenta miasta. Zawi!za-
li"my wtedy przy gazecie specjalnie dla tej 
sprawy  Stowarzyszenie „VPR” – Virtual-
ny Pruszków. Wykorzystali"my samorz!-
dow! kampani% wyborcz!, a$potem wy-
bory prezydenckie, do akcji promocyjnej 
i$podpisywania list z$poparciem inicjaty-
wy. Za&atwiali"my zaproszenia dla prezy-
dentów miasta i$je)dzili"my z$nimi po ca-
&ej Polsce na targi, na szkolenia, na konfe-
rencje o$rozwoju internetu samorz!dowe-
go. Z$czasem w&!czyli"my si% z$tymi dzia-
&aniami w$ prace obecnego spo&eczne-
go Stowarzyszenia „Forum Pruszków”.   
Kropla wody dr!'y ska&%… Wygl!da na 
to, 'e wreszcie si% uda&o wydr!'y#!...
 Ludzie mówi!: - Z$du'ej chmury…(?!).  
Tym razem nie chcemy wierzy# przys&o-
wiom. Oby deszcz, który z$niej spadnie 
by& rzeczywi"cie deszczem internetowe-
go urodzaju.

„Szanowny Panie Prezydencie. Zwra-
cam si! do Pana z" uprzejm# pro$b# 
o"rozpatrzenie mo%liwo$ci uruchomienia 
w"naszym mie$cie darmowej, bezprze-
wodowej sieci internetowej. Jest to inwe-
stycja mo%liwa do zrealizowania, o"czym 
$wiadczy fakt, %e bezp&atna sie' jest ak-
tualnie (czerwiec 2006 roku – przypisek 
redakcji) budowana w"dwóch miastach 
Polski Rzeszowie i"P&ocku. Koszt projek-
tu jest w"zasi!gu mo%liwo$ci bud%etu na-
szego miasta, tym bardziej, %e jak wska-
zuj# przytoczone przyk&ady, 75% kosz-
tów projektu pokrywaj# dotacje z"Unii 
Europejskiej. Sie' taka umo%liwi&aby 
wi!kszo$ci mieszka(ców sta&y dost!p 
do Internetu oraz us&ug realizowanych 
za jego po$rednictwem, a"tak%e w"zna-
cz#cym stopniu podnios&aby atrakcyj-
no$' naszego miasta w"oczach potencjal-
nych inwestorów. Budowa darmowej, 
bezprzewodowej sieci pozwoli&aby wej$' 

nam do grona najlepiej rozwini!tych in-
formatycznie miast w"Europie. S#dz!, %e 
miasto staraj#ce si! o"miano przyjazne-
go mieszka(com, a"tak%e o"pozyskanie 
potencjalnych inwestorów nie mo%e po-
zwoli' sobie na zignorowanie tak intere-
suj#cej mo%liwo$ci”.

 Petycj! tej tre#ci opublikowali-
#my na naszych "amach (WPR-10) 
w$po"owie czerwca 2006 roku. (!!!) 
Musz% przyzna#, 'e zabiegu tego do-
kona&em w$ celach czysto poznaw-
czych. Czyli z$tzw. czczej ciekawo-
"ci. Ide!, któr! zaszczepili mnie m&o-
dzi mieszka*cy naszego miasta by&a 
nie tyle oryginalna czy nowatorska, 
(cho# w$ tamtym czasie lokowa&a-
by Pruszków w$gronie miast aktyw-
nych i$otwartych na nowinki tech-
nologiczne) ile wa'na, godna uwa-
gi i$spo&ecznie ze wszechmiar s&usz-

Komentarz redakcyjny 
Bezp"atny internet. Innowacyjny pomys" w"adz?
Bolo Skoczylas

Bolo Skoczylas (Redaktor naczelny), Olgierd Lewan (Z-ca redaktora naczelnego), Jerzy Fija&kowski, Piotr 
Iwicki, Bogdan Marecki, Pawe& Michewicz, Anna So&tysiak, Filip Szklarzewski, Adam Wall, Andrzej Zar%ba, 
Grzegorz Kostrzewa-Zorbas (komentarz, sta&a wspó&praca). 
Biura og&osze*: Biuro reklamy Gazety Wpr, Pruszków, Al. Wojska Polskiego 60; Inform: ul. Berenta 8 (Dom 
Rzemios&a IIp), Grodzisk Maz. ul. Kosciuszki 13/1. 
Gazeta „Województwo Powiat Region”: ISSN: 1835-6491, PR: 1183/05, Wydawnictwo Wpr Media. Nak&ad 
30.000 egz. Elektroniczne wydanie dost%pne na stronie www.gazetawpr.pl

Zespó" redakcyjny:

na. A$poza wszystkim dawa&a mo'-
liwo"# zwery( kowania wiarygodno-
"ci i$ operatywno"ci naszych lokal-
nych w&adz, ich otwarto"ci na po-
trzeby czy oddolne inicjatywy swo-
ich mieszka*ców. Nasi czytelnicy 
stan%li na wysoko"ci zadania. Na ad-
res Prezydenta Miasta zacz%&y na-
p&ywa# wyci%te z$gazety, wype&nio-
ne i$podpisane przez mieszka*ców 
petycje. Ile ich by&o? Tego nie jestem 
w$stanie powiedzie#. S!dz%, 'e co naj-
mniej kilkaset, ale upiera# si% nie b%-
d%. Bada* statystycznych nie prowa-
dzili"my. Zreszt! nie chodzi&o o$ilo"#, 
a$raczej o$test aktywno"ci spo&ecznej 
naszych obywateli. I$zacz%&o si%. Te-
mat podchwycili pruszkowscy rad-
ni – g&ównie b%d!cy w$opozycji do 
ówczesnej wi%kszo"ci skupionej wo-
kó& w&adzy wykonawczej. Idea, cho# 
s&uszna nie mia&a wówczas szans na 

powa'ne potraktowanie. Teraz sytu-
acja powoli si% prostuje. Powoli, bo od 
czasu opublikowania przez nas pety-
cji do w&adz miasta mija prawie trzy 
lata. Kto" powie - lepiej pó)no ni' ni-
gdy. Lepiej, ale znam kilka innych 
przys&ów, pasuj!cych jak ula& do tej 
sytuacji. Kto szybko daje, dwa razy 
daje. 
 I$na koniec jeszcze jeden male*-
ki fragment materia&u autorstwa 
Zbyszka Bednarka,  jednego z$ini-
cjatorów pomys&u. Przypomnijmy: 
Nie chodzi tu bynajmniej o"kaprys czy 
przejaw luksusu. W" dzisiejszych cza-
sach dost!p do Internetu jest takim sa-
mym standardem jak posiadanie wc lub 
bie%#cej wody w"naszych mieszkaniach. 
(-) Realizacja i"sukces przedsi!wzi!cia 
zale%y wy&#cznie od tego, czy w&adze 
naszego miasta podejm# zainteresowa-
nie tematem.
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Promocja dla !rm, biur i sklepów
Zamawiaj!c dowoln! pizz" mi"dzy godz. 11.00 a 14.00, 
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Czy nad Pruszkowem zawi$nie co$ na 
kszta!t ogromnej chmury, która pozwoli na 
swobodn' komunikacj" elektroniczn' 
w jej zasi"gu?
strona 3. 

Kiedy doczekamy sie trzypasmowych 
Alei Jerozolimskich? Czy korki na Alejach 
Jerozolimskich ustan' dopiero po roku 
2021? strona 4.

Pi'tka pruszkowskich rowerzystów wpad!a 
na pomys! podró#y do Pary#a. Planuj' w 14 
dni dotrze% do stolicy Francji.  strona 6.

Zapraszamy do wzi"cia udzia!u w 
charytatywnych  Warsztatach Tanecznych. 

Dochód z imprezy przeznaczony zostanie 
dla chorej  Karolinki. strona 10.

Straci!e$ prac"? Grozi Ci utrata posady? 
Pracodawca chce obni#y% Ci pensj" 

i pogorszy% warunki z powodu globalnego 
kryzysu gospodarczego?

strona 2.

Czy Znicz Pruszków
wywalczy awans do ekstraklasy?

strona 15.

Ciep!ych, pogodnych, pe!nych optymizmu i rado"ci #wi$t Wielkanocnych, 
odpoczynku w rodzinnym gronie, zdrowia, energii i nadziei na lepsz$ 

przysz!o"% wszystkim naszym czytelnikom &yczy ca!y zespó! redakcyjny WPR
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Al. Armii Krajowej 34 lok. 2
05 - 800 Pruszków

RESTAURACJA W PRUSZKOWIE
N O W O  O T W A R T A

tel. 516 416 154   www.zensushi.info

Z A P R A S Z A

S U S H I

W$pi!tek 3 kwietnia SKM og&osi&a za-
mówienie na 13 nowych sk&adów. Po-
ci!gi maja by# d&u'sze o$ok. 30m od 
obecnych i$ mie# obni'on! pod&og% 
oraz siedzenia usytuowane wzd&u' 
"cian. Dodatkowo pojawi# si% na nich 
maj! zabezpieczenia przed rdzawymi 
stru'kami na "cianach i$dachu, które 
raczej nie upi%kszaj! poci!gów.
 Nowe sk&ady b%d! kursowa# na 
lotnisko Ok%cie. Po&owa sk&adów zo-
stanie wys&ana z$Sulejówka, druga po-
&owa z$Legionowa. Na tych liniach pe-
rony PKP s! ju' odpowiednio obni'o-
ne. Linia Puszków-Otwock b%dzie do-
piero modernizowana, wi%c skierowa-
ne tam zostan! obecne poci!gi, które 
maj! wy'sze pod&ogi.
 SKM poszukuje producenta wago-
nów w$ca&ej Europie. Negocjacje z$( r-
mami odbywaj! si% na nieco innych 
zasadach ni' zazwyczaj. Ponadto za-
rz!d czeka równie' na do( nansowa-
nie z$Unii Europejskiej, która wst%p-
nie zobowi!za&a si% do pokrycia 50% 
kosztów. Leszek Walczak, prezes 
SKM spodziewa si% podpisania kon-
traktu ju' w$pa)dzierniku tego roku. 
Wszystkie poci!gi natomiast mia&yby 
by# dostarczone w$ci!gu 27 miesi%cy, 
czyli akurat na Euro 2012.
 Pojawia si% jednak problem z$bu-
dow! pó&torakilometrowego tunelu 
na lotnisko Ok%cie. Inwestycja mo'e 
si% opó)ni# przez protesty ( rm star-
tuj!cych w$przetargu. Zbigniew Sza-
fra*ski, prezes spó&ki PKP Polskie 
Linie Kolejowe, t&umaczy, 'e musia& 
przesun!# dat% otwarcia ofert na 15 
kwietnia. Niestety jest du'e prawdo-
podobie*stwo kolejnych przesuni%#. 
PKP liczy, 'e budowa tunelu rozpocz-
nie si% jesieni!. Budowa mia&aby si% 
zako*czy# w$ci!gu 20 miesi%cy.

W$dniu 19 marca 2009r. odby&o si% 
zebranie za&o'ycielskie Stowarzy-
szenia Obro*ców Lokalizacji i$Tra-
dycji Zespo&u Szkó& Ogólnokszta&-
c!cych (Liceum Ogólnokszta&c!ce 
im.Tomasza Zana, Liceum Ogólno-
kszta&c!ce dla Doros&ych Zaoczne) 
i$Gimnazjum nr 1 w$Pruszkowie. Ce-
lem dzia&alno"ci Stowarzyszenia ma 
by# reprezentownie stowarzyszo-
nych cz&onków i$sympatyków, przed 
organami administracji publicznej, 
w&adzami samorz!dowymi oraz in-
nymi instytucjami. Stowarzyszenie 
zabiega# b%dzie o$utrzymanie lokali-
zacji i$tradycji Liceum Ogólnokszta&-
c!cego im. Tomasza Zana i$Gimna-
zjum nr.1 w$Pruszkowie.
 Cz&onkowie stowarzyszenia za-
mierzaj! realizowa# swoje cele po-
przez podj%cie wspó&pracy z$organa-
mi administracji publicznej oraz in-
nymi instytucjami i$ podmiotami, 
wyra'anie swojego stanowiska na 
forach publicznych, kierowanie po-
stulatów do organów administracji 
publicznej i$w&adz oraz prowadzenie 
innych dzia&a* sprzyjaj!cych realiza-
cji swoich celów statutowych (do pro-
testów w&!cznie). W$trakcie zebrania 
za&o'ycielskiego powo&ano jego  5-cio 
osobowy zarz!d, którego przewod-
nicz!cym zosta& p. Marek Pr%dota, 
v-ce przewodnicz!c! p. Magdalena 
Gubiel, a$cz&onkami zarz!du: p. Ewa 
Król, Pawe& Szewczyk i$Ma&gorzata 
Zbi*kowska.

W obronie 
tradycji szko!y 

SKM og!asza przetarg 
na nowe poci'gi

J
ak grom z$jasnego nieba spad&a 
ostatnio (za spraw! informacji 
TVN) wiadomo"#, 'e termin 
zako*czenia inwestycji to… 

rok 2020 (!). Wiadomo"# katastrofal-
na, je"li mia&aby okaza# si% prawdziwa. 
Sprawdzili"my u$)róde&, czyli w$Mazo-
wieckim Zarz!dzie Dróg Wojewódz-
kich i… „Da, no nie sawsjem”- mówi! 
w$takich razach Rosjanie.
 Mazowiecki Wieloletni Plan In-
westycyjny by& do tej pory zaplano-
wany na lata 2007-2013. W$zwi!zku 
z$mniejszymi wp&ywami do bud'etu 
Województwa Mazowieckiego (wiado-
mo, kryzys, itp.) konieczna by&a korek-
ta WPI. W$jej wyniku planowane ter-
miny zako*czenia niektórych inwe-
stycji drogowych, szczególnie tych naj-

mniej zaawansowanych, zosta&y prze-
suni%te do roku 2021. 
 - Pomimo zmian w$ Wieloletnim 
Planie Inwestycyjnym na dzie* dzi-
siejszy prace dotycz!ce przebudowy Al. 
Jerozolimskich do trzech pasów ruchu 
post%puj! zgodnie z$harmonogramem 
– uspokaja nas Monika Burdon, rzecz-
nik prasowy MZDW - Inwestycja jest 
na etapie projektowania. Projekt ma 
by# gotowy do ko*ca 2010 r. Dopiero 
wtedy b%dzie mo'na wy&oni# w$dro-
dze przetargu wykonawc% robót. De-
cyzje "rodowiskowe zawarte w$takim 
projekcie s! wa'ne tylko przez jeden 
rok, wi%c na pewno b%dziemy chcieli 
rozpocz!# t! inwestycj% w$zaplanowa-
nym czasie.
 Nie jest wi%c mo'e tak pesymi-

stycznie jak informowa& TVN, ale two-
rzenie tak du'ego  „marginesu bezpie-
cze*stwa”, dopuszczaj!cego ju' dzi" 
zako*czenie inwestycji nawet na rok 
2020, nie wró'y jej najlepiej. Doskona-
le znamy demobilizuj!ce dzia&anie ta-
kich „rezerw czasowych”. Wed&ug d&u-
goterminowych prognoz rozwoju ru-
chu w$Alejach na odcinku od Pruszko-
wa do Warszawy w$2020 roku przeje'-
d'a# b%dzie ok. 150 tys. samochodów 
na dob% (obecnie jest ich „tylko” ok. 52 
tys!!!.) Te szacunki nie pozwalaj! spo-
kojnie akceptowa# oddalaj!cego si% 
terminu modernizacji tej trasy.
 Dlatego z$ niepokojem "ledzi# b%-
dziemy rozwój sytuacji i$dalsze poczy-
nania naszych wojewódzkich decyden-
tów.        Olgierd Lewan

To by!o zbyt pi"kne, by 
mog!o by% prawdziwe. 
Podana przez nas 
informacja w WPR-
47 o rozpocz"ciu 
prac projektowych 
nad przebudow' 
Alei Jerozolimskich, 
nied!ugo czeka!a na 
swoje zderzenie z 
rzeczywisto$ci'. Trzy 
pasy ruchu od Warszawy 
a# do Pruszkowa i 
zako&czenie inwestycji 
do 2013 roku, niestety 
nie dojd' do skutku tak 
szybko. 

Kiedy doczekamy sie trzypasmowych Alei 
Jerozolimskich?

Czy korki na Alejach Jerozolimskich ustan% dopiero po roku 2021? Foto: Olgierd Lewan

Jerozolimskie w liczbach

2013 
Rok, w którym  MZDW planowa"o 
zako#czenie modernizacji Al. Jerozolimskich

52 tys.
To ilo$% samochodów przeje&dzaj'cych 
obecnie przez Aleje Jerozolimskie jednego 
dnia

150 tys.
Szacowana ilo$% pojazdów poruszaj'cych si! 
dziennie po Jerozolimskich w 2020 roku
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Forum Pruszków czyli mieszka&cy dla mieszka&ców

P
onad 12 kilometrowa trasa 
wiod&a spod pa&acyku w$Par-
ku Potulickich przez malow-
nicze miejsca i$ogrodowo-wil-

lowe zabytki pruszkowskiej Ostoji i$Ko-
morowa.
 - Chodzi&o nam o$to, 'eby wspól-
nie, przyjemnie, zdrowo i$po'ytecznie 
przywita# wiosn% – t&umaczy nam Ma-
rzena Wieteska, prezes stowarzyszenia 
– Przyjemnie, bo w$towarzystwie ta-
kich jak my zapale*ców. Zdrowo, bo na 
"wie'ym powietrzu. A$po'ytecznie, by 
przy okazji zwiedzi# najciekawsze za-
k!tki naszego s!siedztwa. Pozna# bli-
'ej miejsca, które teoretycznie znamy, 
bo mieszkamy bardzo blisko, ale w&a-
"nie przez to nie zwracamy na nie uwa-
gi.
 - Zaskoczy&a nas ilo"# uczestników 
Rajdu – mówi Maciej Marks, wicepre-
zes „Forum Pruszków”- Mimo nienaj-
lepszej pogody na starcie stawi&o si% 
12 dru'yn z&o'onych z$rodzin lub grup 
przyjació&. Niektóre sk&ada&y si% nawet 
z$o"miu osób. Dwie grupy rodzinne po-
kona&y pe&n! tras% pchaj!c przed so-

b! wózki z$ma&ymi dzie#mi. Najm&od-
szy uczestnik rajdu liczy& sobie zaled-
wie dwa miesi!ce.  A$najstarszy?... Nie 
wiemy, bo to by&a kobieta!...- dodaje ze 
"miechem.
 Dru'yny na podstawie otrzyma-
nych mapek dociera&y do kolejnych 
punktów kontrolnych. Przygotowane 
opisy mijanych miejsc i$zabytków by&y 
dla uczestników cennym )ród&em in-
formacji o$ich historii oraz ciekawost-
kach. Rajdow! tras% najszybciej poko-
na&a grupka dzieci%co-m&odzie'owa 
– która potraktowa&a tras% „wyczyno-
wo” i… wyprzedzi&a nawet bior!cego 
udzia& w$rajdzie marato*czyka (sposo-
bem – przez p&ot!).  Wszystkich zadziwi-
&a dru'yna pa* – seniorek z$Miejskiego 
O"rodka Pomocy Spo&ecznej, które wy-
trwa&o"ci! imponowa&y wielu m&od-
szym od siebie.
 
Forum dla tych, którym nie chce si! 
nie chcie&
S! z$ró'nych "rodowisk zawodowych, 
w$ró'nym wieku, nie zwracaj! uwagi na 
swoje przekonania polityczne. Rozpo-
cz%li dzia&alno"# na jesieni 2007 roku.  
Poznali si% przez internet dzi%ki wy-
mianie pogl!dów i$pomys&ów na to, co 

ich zdaniem mo'na by zrobi# wokó& sie-
bie. W$Pruszkowie. Dla siebie i$innych. 
 W$czerwcu ubieg&ego roku zorgani-
zowali pierwsz! imprez% – Pruszkow-
ski Piknik Rodzinny w$miejskim par-
ku. Bardzo aktywnie w&!czyli si% te' 
w$dzia&ania spo&eczne. Podj%li si% m.in. 
koordynacji zbiórki pieni%dzy w$znanej 
w$Pruszkowie i$okolicach akcji spo&ecz-
nej „Wzrok dla Szymka”. Obecnie wspie-
raj! dzieci z$domów dziecka i$"wietlic 
"rodowiskowych.
 - Wyró'nia nas to, 'e bez wzgl%du 
na wiek jeste"my m&odzi duchem, ak-
tywni  i$zamiast narzeka#… dzia&amy! 
- mówi! o$sobie - Pomys&ów nie musi-

my daleko szuka#. Rodz! si% same. Z$co-
dziennych potrzeb, rozmów z$s!siada-
mi, wzajemnych, tak'e internetowych 
kontaktów. Zbiorowe wy&apywanie pro-
blemów istotnych dla lokalnej spo&ecz-
no"ci jest &atwiejsze i$zdecydowanie bar-
dziej skuteczne w$pó)niejszej ich reali-
zacji.  Chcemy, 'eby ludzie zacz%li iden-
ty( kowa# si% z$ miejscem w$ którym 
mieszkaj!, ze swoim miastem, cho#-
by poprzez drzewko, które posadz! na 
osiedlowym skwerze, czy przez wspól-
n! s!siedzk! akcj%. Pomagamy bez-
domnym zwierz%tom. Anga'ujemy si% 
w$akcje ekologiczne. Zaanga'owali"my 
si% równie' w$akcj% wprowadzenia dar-

mowego internetu w$Pruszkowie.
 W$ praktyce sprawdza si% równie' 
ich internetowa gie&da porad. Forumo-
wicze ch%tnie dziel! si% do"wiadczenia-
mi – co, gdzie taniej kupi#, gdzie znale)# 
sprawdzonego i$niedrogiego fachowca. 
Z$porad tych coraz cz%"ciej zaczynaj! 
korzysta# ludzie spoza Forum Prusz-
ków.
 - I$o$to chodzi! Zamierzamy urucho-
mi# w$internecie aktywny przewodnik 
po mie"cie i$okolicy. Przyda si% wszyst-
kim. Nie tylko nowym mieszka*com. 
I$nie chodzi nam jedynie o$pokazanie 
walorów turystyczno-krajoznawczych, 
ale – i$to mo'e w&a"nie najbardziej – 
o$pomoc ka'demu w$szybkim i$&atwym 
zorientowaniu si%: co, gdzie i$ kiedy? 
Wiedza i$ do"wiadczenie dost%pne na 
klikni%cie komputerowej myszki.
 Najwi%ksz! przeszkod! w$ realiza-
cji pomys&ów s! oczywi"cie pieni!dze, 
a$raczej ich brak. Wi%kszo"# podejmo-
wanych przez Forum przedsi%wzi%# or-
ganizowana jest na zasadzie pospoli-
tego ruszenia – tak'e i$w$kieszeniach 
inicjatorów. Na d&u'sz!, a$szczególnie 
szersz! skal% tak dzia&a# si% nie da. Dla-
tego w$grudniu 2008 r. zarejestrowali 
si% o( cjalnie jako Stowarzyszenie Sym-
patyków Powiatu Pruszkowskiego „Fo-
rum Pruszków”.
 Licz!, 'e ta formu&a u&atwi im pozy-
skanie funduszy na dzia&alno"# i$reali-
zacj% ca&ej listy pomys&ów. 
 Wszystkim zainteresowanym poda-
jemy internetowy adres „Forum Prusz-
ków” – www.forumpruszkow.fora.pl.

W zgodnej opinii uczestników – to by! rajd, jakiego 
w Pruszkowie chyba do tej pory nie by!o. Na przywitanie 
wiosny Stowarzyszenie „Forum Pruszków” zorganizowa!o 
kolejn' imprez" z cyklu „przez mieszka&ców dla 
mieszka&ców”: I Wiosenny Rajd Pieszy - Wiosna! Ach, to ty!...

Olgierd Lewan
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Aktualno$ci

 Trójka z$nich podró'owa&a ju' wcze-
"niej. W$zesz&ym roku razem pojecha-
li do Krakowa miesi!c pó)niej nad mo-
rze. Teraz chc! zarazi# innych swoj! pa-
sj! i$nazwali swoj! ma&! grupk% - Zdro-
wy - Rower. Maj! mnóstwo pomys&ów 
na przysz&o"# oraz zapa& do ich reali-
zacji, je'd'! w&asnymi "cie'kami i$pra-
gn!, aby ich "ladami pod!'yli inni. 
 Zdrowy-Rower to sposób na promo-
wanie aktywnego wypoczynku, ekolo-
gii, turystyki oraz budowy infrastruk-
tury rowerowej, czyli "cie'ek rowe-
rowych, zadaszonych parkingów czy 
miejsc na rowery w$"rodkach komuni-
kacji miejskiej. 
 Na pytanie czym jest zdrowy rower? 
odpowiadaj!... 
 „Przede wszystkim "wietn! zabaw! 
i$sposobem na nud%. To tak'e czysta 
ch%# poznawania nowych miejsc, kon-
taktu z$natur!, pokonywania w&asnych 
s&abo"ci i$to z$korzy"ci! dla zdrowia, 
jak i$ "rodowiska. Rower jest przecie' 

najekologiczniejszym "rodkiem trans-
portu, nie zanieczyszcza powietrza me-
talami ci%'kimi, tlenkami azotu i$siar-
ki, czy szkodliwymi w%glowodorami, 

a$równie dobrze jak samochód mo'e 
s&u'y# do pokonywania du'ych odle-
g&o"ci. Nie chcemy by# bierni, nie bawi 
nas siedzenie godzinami przed kompu-
terem czy telewizorem, nasze wypra-
wy rowerowe to bunt przeciwko leni-
stwu i$wygodnictwu. Mówimy stanow-
cze nie i$pokazujemy, 'e aby dzia&a#, ro-
bi# co" ciekawego, a$przy tym po'ytecz-
nego, potrzeba naprawd% niewiele.”
Zapraszamy na www.zdrowy-rower.pl

Rowerem do Pary#a 
w dwa tygodnie?

y y %g

Na taki pomys! wpad!a pi'tka pruszkowskich rowerzystów. 
Planuj' wyruszy% pierwszego czerwca, by mijaj'c Czechy i Niemcy 
po 14 dniach jazdy dotrze% do stolicy Francji. 

Jak nale'a"o przypuszcza&, g"ów-
ne uroczysto#ci zwi%zane z$obcho-
dami jubileuszu Bitwy pod Raszy-
nem skumulowano na weekend 18 
i$19 kwietnia.

 W$sobot% (18 kwietnia &!ki w$Falen-
tach) odb%dzie si% rekonstrukcja bitwy 
z$ udzia&em polskich i$ zagranicznych 
rekonstruktorów. Dok&adny program 
przedstawia si% nast%puj!co: 
godz. 7 -  Pobudka; 7.30 -niadanie 
(w$miejscach zakwaterowania; 9 Apel 
(przy obozie w$ Falentach); 10 –12 
Musztra i$#wiczenia; 12 – 14 Przerwa 
(mo'liwo"# zwiedzania obozu); Od 14. 
Wymarsz oddzia&ów na pozycje. 15 – 
Bitwa. 16.30 - sformowanie jednostek 
na polu bitwy, de( lada i$przemarsz do 
obozu. Od 17 - 'ycie obozowe. 18 - Po-
si&ek (na terenie obozu). Bitewne deta-
le: http://www.raszyn1809.pl
 Na niedziel% czyli dok&adnie 
w$dzie*, w$którym przed dwustu la-

ty star&y si% wojska polski i$austriac-
kie zaplanowano uroczyst! Msz% -wi%-
t! w$ ko"ciele w$ Raszynie (g. 11.30), 
a$ o$ godz. 16 w$ tym samym miejscu 
wyst!pi Sinfonia Varsovia pod dyrek-
cj! Marca Minkowskiego. W$ progra-
mie koncertu V symfonia Ludwiga van 
Beethovena. 
 Na wszystkie atrakcje tegorocznych 
obchodów – wst%p wolny. Zach%camy 
Pa*stwa do udzia&u w$tej niecodzien-
nej rocznicy.             Piotr Iwicki

200 rocznica Bitwy Raszy&skiej

Z$moich pobie'nych obserwacji wyni-
ka, 'e radni Brwinowa albo nale'! do 
najbardziej pracowitych w$naszym re-
gionie, albo tak kochaj! sam! czynno"# 
procedowania, 'e nad jedn! uchwa-
&! pracuj! dla pewno"ci po kilka razy. 
W$ci!gu jednego tylko tygodnia zwo&a-
li a' dwie sesje rady gminy, po"wi%cone 
tej samej uchwale. A$my"l%, 'e to jesz-
cze nie koniec.
 Na pierwszej w$ dniu 30 marca 
br. radni przyj%li uchwa&% powo&uj!-
c! gminn! spó&k% "Gminne Przedsi%-
biorstwo Wodoci!gowo-Kanalizacyj-
ne" i$przekazali na jej dzia&alno"# sto-
sowne "rodki finansowe, ale na na-

Uchwa!a z ograniczon' odpowiedzialno$ci'
st%pnej 6 kwietnia, czyli tydzie* pó)-
niej t! sam! spó&k% praktycznie roz-
wi!zali. Przyczyn! by&y pewne kontro-
wersje w$ interpretacji przepisów pra-
wa. Wed&ug cz%"ci rajców spó&k% powo-
&ano z$naruszeniem prawa, wed&ug in-
nych wszystko by&o w$najlepszym po-
rz!dku. W$ trakcie dyskusji trwaj!cej 
grubo ponad trzy godziny skon. ikto-
wane grupy radnych i$w&adz gminy do 
porozumienia nie dosz&y (mimo stoso-
wania oryginalnych "rodków perswazji 
werbalnej i$do"# zdecydowanych form 
argumentacji) i$ w$ rezultacie stan%&o 
na tym, 'e do dyskusji jeszcze powró-
c!. My"l%, 'e chwilowa przerwa w$obra-

dach spowodowana nie tyle faktem, 'e 
zwa"nionym stronom zabrak&o argu-
mentów, ile zbli'aj!cymi si% -wi%tami 
Wielkanocy. Strony w$czasie "wiat wy-
poczn! i$nabior! si&. Mam wi%c nadzie-
j%, 'e wspomniana uchwa&a z$ograni-
czon! odpowiedzialno"ci! powróci na 
najbli'sz! sesj% Rady Gminy Brwinów, 
by móc zosta# na powrót przyj%ta, a$na-
st%pnie odrzucona. Lokalnym za" me-
diom dostarczy# nowych wra'e* i$te-
matów do przysz&ych publikacji. Obie-
cujemy przyjrze# si% sprawie bardziej 
wnikliwie, bo w$"wi%ta równie' nieco 
si% zregenerujemy. Alleluja.

Bolo Skoczylas

W$zwi!zku z$publikacjami dotycz!cymi 
rozszerzenia wspólnego biletu Zarz!d 
Transportu Miejskiego informuje:
 - celem wspólnego biletu jest pozyska-
nie jak najwi%kszej liczby nowych pasa'e-
rów, spo"ród osób doje'd'aj!cych obec-
nie samochodem do Warszawy. Osi!gni%-
cie tych za&o'e* na linii WKD b%dzie mo'-
liwe dzi%ki zwi%kszeniu oferty przewozo-
wej przez przewo)nika kolejowego. Z$in-
formacji uzyskanych od zarz!du WKD 
wynika, 'e takie dzia&ania s! prowadzone 
i$w$ci!gu najbli'szych 2-3 lat nast!pi rady-
kalna poprawa
 - do wprowadzenia wspólnego biletu 
potrzebna jest zgoda i$ch%# wspó&pracy ze 
strony wszystkich stron, przede wszyst-
kim Warszawskiej Kolei Dojazdowej, oraz 

samorz!dów gminnych, które wspó&( -
nansuj! to przedsi%wzi%cie. Wspólny bilet 
to transakcja wi!zana. ZTM nie otrzymu-
je nawet przys&owiowej z&otówki z$( nan-
sowania tego przedsi%wzi%cia i$sprzeda'y 
biletów
 - naszym celem jest zwi%kszenie ob-
szaru obj%tego tzw. biletem aglomeracyj-
nym, musi si% to jednak wi!za# z$podnie-
sieniem komfortu podró'owania w$"rod-
kach komunikacji, w$których za przejazd 
p&aci si% biletami ZTM 
 - WKD w$chwili obecnej nie jest w$sta-
nie spe&ni# naszych postulatów dotycz!-
cych zwi%kszenia cz%stotliwo"ci kursowa-
nia poci!gów.
 W$ pi"mie przes&anym pod koniec 
stycznia do ZTM prezes WKD Grzegorz 

Ofi cjalne stanowisko ZTM w sprawie rozszerzenia wspólnego biletu w WKD

Dymecki napisa&:
 -  „WKD uprzejmie informuje, 'e 
w$chwili obecnej nie jest w$stanie zwi%k-
szy# zdolno"ci przewozowej oraz pod-
nie"# komfortu podró'owania w$poci!-
gach WKD. Obowi!zuj!cy rozk&ad jaz-
dy poci!gów, mimo pewnych mody( ka-
cji, nie rozwi!zuje problemu zaopatrze-
nia w$wi%ksz! ilo"# poci!gów…Bior!c pod 
uwag% rozszerzenie strefy wspólnego bi-
letu WKD-ZTM oraz nasze do"wiadcze-
nia mo'na stwierdzi#, 'e takie rozwi!za-
nie wp&ynie na radykalne pogorszenie wa-
runków podró'owania. Odczuwalna po-
prawa mo'e nast!pi# dopiero po zakupie-
niu nowego taboru, co mo'liwe b%dzie nie 
wcze"niej ni' na 1,5 roku.”

Konrad Klimczak/ ZTM
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NEXT, sofa 3os., funkcja spania, cena od 2499 z!NEXT, naro$nik, funkcja spania, cena od 4699 z!

SYPIALNIA LOUISE PHILIPPE, cena zestawu 3299 z!

Klientom salonów Meblowych Mo"ciccy 
Weso!ych i Pogodnych #wi$t Wielkiej 
Nocy &ycz$ pracownicy i dyrekcja firmy
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*wi'tecznie

K
iedy przed niemal dwu-
dziestoma laty w$ Waty-
kanie og&oszono konkurs 
na znaczek pocztowy za-
wieraj!cy w$sobie najwa'-

niejsze przes&anie wiary katolickiej, 
oczekiwano, 'e na male*kim kawa-
&eczku papieru skumulowane zosta-
n! te elementy, które najtrafniej okre-
"l! to, w$co wierzymy. Ku zaskoczeniu 
wszystkich wygra& projekt nades&any 
przez m&odego W&ocha, ucznia liceum, 
który przedstawi& na znaczku prosty 
drewniany krzy' z$ napisem „Jezus 
zmartwychwsta&”. W$tych dwóch s&o-
wach b%d!cych dzisiaj równie' dla nas 
nadziej! na zmartwychwstanie, ukry-
ta jest wielka tajemnica i$prawda o$nad-
chodz!cych "wi%tach. O$czasie Wiel-
kiego Tygodnia, Triduum Paschalnego 
czy wreszcie Wielkiej Nocy - tajemnicy 
"mierci i$zmartwychwstania. 
 Dzisiaj "wi%ta wielkanocne s! 
czym" oczywistym. Domowa krz!ta-
nina, porz!dki, zakupy, prezenty dla 
milusi*skich. Czasami to zagonienie 
sprawia, 'e gdzie" ulatuje istota tego 
czasu. Ale si%gnij do historii, by prze-

"ledzi# jak rodzi&a si% tradycja.

Ustanowienie
Podczas soboru nicejskie-
go w$325 roku ustalono, 
'e b%dzie si% j! obchodzi# 
w$ pierwsz! niedziel% po 
pierwszej wiosennej pe&-

ni Ksi%'yca. Ta skompliko-
wana zasada jest w$ istocie 

prze&o'eniem na solarny 
w$swej naturze kalen-

darz julia*ski kon-
kretnej daty 14 

Nisan z$ religij-
nego kalenda-
rza hebrajskie-

go, który jest kalendarzem lunarno-so-
larnym. Data 14 Nisan wyznacza w$ka-
lendarzu hebrajskim pocz!tek "wi%ta 
Paschy, wokó& którego dzia&y si% wy-
darzenia zbawcze. Wielkanoc jest wi%c 
"wi%tem ruchomym: mo'e wypa"# naj-
wcze"niej 22 marca, za" najpó)niej 25 
kwietnia. Z$ dat! Wielkanocy powi!-
zany jest termin wi%kszo"ci 
ruchomych "wi!t kato-
lickich: -roda Popiel-
cowa, Wielki Post, 
Triduum Pas-
chalne, Wnie-
bowst !pie-
nie Pa*skie, 
Zes&anie Du-
cha -wi%te-
go, Bo'e Cia-
&o i$ inne. Po 
w prow ad z e -
niu kalendarza 
gregoria*skiego 
znów pojawi&y si% odmienno-
"ci: w$prawos&awiu Wielkanoc obcho-
dzi si% bowiem zgodnie z$kalendarzem 
julia*skim. Ostatnio niektóre "rodo-
wiska chrze"cija*skie postuluj! usta-
nowienie Wielkanocy, jako "wi%ta sta-
&ego. Wiemy dzisiaj niemal na przys&o-
wiowe 100 procent, 'e Jezus móg& zo-
sta# ukrzy'owany 7 kwietnia 30 ro-
ku, lub - co znacznie mniej prawdopo-
dobne - 3 kwietnia 33 roku. W$zwi!z-
ku z$tym znamy prawdopodobn! dat% 
zmartwychwstania, to jest 9 kwietnia 
30 roku. Kwestia ta by&a przedmiotem 
obrad II Soboru Watyka*skiego.
 Niedziela Wielkanocna, nazywana 
te' Wielk! Niedziel!, Niedziel! Zmar-
twychwstania Pa*skiego, I$ Niedzie-
l! Wielkanocn!, czyli po prostu pierw-
szy dzie* "wi!t wielkanocnych. Jest to 
równie' ostatni dzie* Triduum Pas-
chalnego (nomen omen liczonego we-

d&ug kalendarza 'ydowskiego) od wie-
czora Wielkiego Czwartku do wieczor-
nych nieszporów w$Niedziel%.

Nasza tradycja
Do XVIII wieku msze rezurekcyjne od-
prawiane by&y o$pó&nocy, potem "wi%-
towano rezurekcj% rano (resurrectio 

&ac. oznacza zmartwychwsta-
nie). Do dnia dzisiejsze-

go msze rezurekcyjne 
s! odprawiane o$po-

ranku. Zapowia-
da j! uroczyste bi-
cie w$dzwony, g&o-
sz!ce, 'e Chrystus 
zmartwychwsta&. 

Jednocze"nie s&y-
cha# kanonad% ze 

strzelb, petard, arma-
tek i$ mo)dzie-

rzy, a$ca&y 
ten harmi-

der ma budzi# "wiat do 
'ycia. Lokalnie odbywaj! si% rozmaite 
inne tradycyjne obchody zwi!zane z$hi-
stori! regionu, a$nawet dotycz!ce mia-
sta (w$I&awie chodz! m%'czy)ni z$sta-
rym b%bnem przywiezionym przez 
jednego z$ ich przodków spod Bitwy 
pod Wiedniem, walenie w$ skórzan! 
membran% przy wej"ciach do domostw 
ma odstraszy# z&e duchy na kolejny 
rok). Msz% poprzedza uroczysta pro-
cesja z$ Naj"wi%tszym Sakramentem. 
Rozpoczyna si% przy Grobie Pa*skim, 
przy którym ksi!dz "piewem oznajmia 
zmartwychwstanie Chrystusa. Na-
st%pnie, nios!c monstrancj% z$Hosti!, 
kap&an prowadzi procesj% dooko&a ko-
"cio&a, przy którym dawniej tradycyj-
nie usytuowany by& cmentarz, aby rów-
nie' zmar&ym og&osi# zmartwychwsta-
nie. Na pocz!tku mszy wznoszony jest 
okrzyk rado"ci Alleluja (z$hebr. Chwal-

cie Boga), b%d!cy przy"piewem w$pie-
"niach wielkanocnych. Oznak! rado"ci 
by&y równie' dawniej u'ywane w$okre-
sie wielkanocnym pozdrowienia: Chry-
stus zmartwychwsta& z$odpowiedzi!: 
Zmartwychwsta& prawdziwie. W$pol-
skim zwyczaju, po porannej rezurek-
cji rodzina zasiada si% do uroczystego 
"niadania wielkanocnego, które roz-
poczyna si% sk&adaniem 'ycze* i$dzie-
leniem si% "wi%conk! z$koszyczka. Na 
sto&ach znajduj! si% jajka, w%dliny, wiel-
kanocne baby i$mazurki. Sto&y zdobio-
ne s! bukietami z$ bazi i$ pierwszych 
wiosennych kwiatów. W$niektórych re-
gionach, np. na -l!sku, rodzice chowa-
li w$domu, ogrodzie koszyczki ze s&ody-
czami, prezenty od wielkanocnego za-
j!czka, na poszukiwanie których wyru-
sza&y dzieci. Zwyczaj ten obecnie roz-
powszechni& si% w$ formie obdarowy-
wania si% w$tym dniu drobnymi upo-
minkami. (www.wikipedia.pl)

Czas hamuje
Dla wielu szczególnym czasem wielka-
nocnych obchodów jest Wielka Sobota, 
kiedy rodzinnie wychodzimy najpierw 
ze "wi%conk!, a$ potem odwiedzamy 
-wi!tynie nawiedzaj!c Groby Pa*skie. 
Jest jaka" tajemnica i$skupienie które 
w$tym czasie spowija nas. Wstrzymu-
jemy bieg naszego powszedniego dnia, 
zbli'amy si% do sacrum, pozostawiaj!c 
cho# na kilka chwil profanum gdzie" na 
uboczu, cho#by za drzwiami naszych 
przygotowanych ju' na "wi%towanie 
domów, gdy wychodzimy do ko"cio&ów 
by zaduma# si% na grobami. I$dobrze. To 
czas, gdy codzienne zabieganie i$troski, 
mog! ust!pi# miejsca re. eksji. 
 I$tego ko*cz!c serdecznie Pa*stwu 
'ycz% wraz z$ 'yczeniem spokojnych, 
rodzinnych "wi!t i$wielkiej rado"ci ze 
Zmartwychwstania Pana.

Radosnych, pe!nych ciep!a i nadziei #wi$t Wielkiej Nocy 
oraz radosnego, wiosennego nastroju i serdecznych 
spotka' w rodzinnym gronie wszystkim mieszka'com 
Powiatu Pruszkowskiego &yczy 
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wi%ta Wielkiej Nocy. To 
ich badaniu, a$dok&adniej 
ich wy'szo"ci nad -wi%-
tami Bo'ego Narodzenia 
po"wi%ci& wi%kszo"# dzia-

&alno"ci naukowej, kierownik Sa-
modzielnej Katedry Mniemanologii 
Stosowanej, prof. Jan Tadeusz Sta-
nis&awski. Przypominam o$tym, bo-
wiem obiekt bada* profesora nieste-
ty nie'yj!cego ju', lada chwila zawita 
do naszych domów.
 Przygotowuj!c niniejszy tekst, 
mo'e i$troch% pobie'nie z$przyczyn 
ca&kowicie subiektywnych z$ dorob-
kiem profesora si% zapozna&em, ale 
jak zalecaj! dobre dziennikarskie 
obyczaje stara&em si% pozna# i$ in-
ne spojrzenia na to kluczowe w$na-
szym kraju zagadnienie. Otó' inny 
naukowiec, teolog, stwierdzi&, 'e na 
pocz!tku w&a"ciwie by&y tylko -wi%-
ta Wielkiej Nocy, bo to w$wyniku M%-
ki i$-mierci Na Krzy'u, Jezus Chry-
stus zmartwychwsta& i$zes&a& na swo-
ich uczniów Ducha -wi%tego. Po czym 
kaza& im i"# w$"wiat i$g&osi# Ewange-
li%. Tym samym uczony teolog po-
twierdzi& wyniki prac profesora Sta-
nis&awskiego i$wy'szo"# nade wszyst-

ko Wielkiej Nocy wykaza&.
 Postanowi&em nie poprzesta# na 
tym i$zbada# jak wydarzenia sprzed 
prawie dwóch tysi%cy lat skutkuj! na 
'yciu, te' b!d), co b!d) narodu wy-
branego, deklaruj!cego w$ dziewi%#-
dziesi%ciu paru procentach przywi!-
zanie do katolicyzmu. Otó' wszy-
scy, cho#by z$przebiegu mszy w$Nie-
dziel% Palmowa wiedza, 'e na kilka 
dni przed "mierci! na Krzy'u, Chry-
stus wjecha& do Jerozolimy jak zwy-
ci%zca. Lud wita& Go z$uwielbieniem 
w$ oczach, z$ ga&!zkami palmowymi 
w$r%kach, k&ad!c p&aszcze pod kopyt-
ka osio&ka, na którym jecha&, zreszt! 
te' udost%pnionego przez Jerozolim-
czyków. To by& triumfalny wjazd. Ra-
do"#! Nadzieja! Szcz%"cie powszech-
ne.
 A$ po zaledwie kilku dniach, ten 
sam lud jerozolimski, nad którym 
w$mi%dzyczasie popracowali, wed&ug 
s&ów Ewangelii „arcykap&ani, m%dr-
cy, starsi i$uczeni w$pi"mie”, co czyni? 
Okrzykuje Go blu)nierc!, fa&szywym 
prorokiem, wr%cz uzurpatorem. Na-
wet Jego najwa'niejsi uczniowie za-
pieraj! si% znajomo"ci z$Nim i$to za-
nim kur dwa razy zapia&. A$jeden, za 
drobne srebrniki podejmuje si% wy-
da# Go w$r%ce siepaczy. Wszyscy pro-
wadza Go przed sad Poncjusza Pi&a-
ta z$'!daniem wymierzenia Mu naj-
wy'szego wymiaru kary. Pi&at stwier-
dza, 'e „vox populi, vox dei”, daj!c lu-
dowi ostatni! szans% wyboru, mi%dzy 
ukrzy'owaniem wielbionego jeszcze 
niedawno Chrystusa, a$bandyty Ba-
rabasza. Gdy lud skazuje Chrystusa, 
umywa r%ce. Jak to Pi&at.
 I$oto ci, co hymny ku chwale +y-
dowskiego Króla "piewali, co drog% 
Mu mo"cili, co wonnymi olejkami Go 
namaszczali, wlok! Go na Golgot%. 

Bij!, l'!, opluwaj!. W$ko*cu krzy'u-
j!. A$gdy umiera rozdzieraj! mi%dzy 
siebie Jego szaty i$zadowoleni wraca-
j! do domu, z$poczuciem dobrze spe&-
nionego obowi!zku.

M
in%&o wiele? Niewiele? 
W$ka'dym razie prawie 
dwa tysi!ce lat, a$ pe-
wien lud w$ kraju nad 
Wis&! tak'e gotowa& 

swoim bohaterom pochody trium-
falne. Nosi& na r%kach. W$pie"niach 
opiewa&, wiersze i$ksi!'ki o$nich pi-
sa&. Jako, 'e "rodków przekazu tro-
ch% przyby&o, to ( lmy kr%ci&, sztu-
ki wystawia&. Lotniska imieniem 
nazywa&. I$zapewnia& o$swojej rado-
"ci z$ich dzia&alno"ci. A' znale)li si% 
„uczeni w$ pi"mie, starsi i$ m%drcy”, 
którzy stwierdzili, 'e nie tacy zno-
wu oni bohaterowie, 'e w&a"ciwie 
to bez nich, znaczy „uczonych w$pi-
"mie, starszych i$m%drców” bohate-
rowie nie zrobiliby nic. A$je"li co", to 
na pewno zrobiliby )le. Jak to zreszt! 
robili, dopóki „uczeni w$pi"mie, star-
si i$m%drcy” ich sw! opiek! nie oto-
czyli. I$zacz%&o si% zwalanie bohate-
rów z$ piedesta&ów. Ca&e szcz%"cie, 
'e krzy'owanie z$ mody wysz&o, bo 
i$oto by zawnioskowali. A$lud? Jak je-
den z$„uczonych w$pi"mie, starszych 
i$m%drców” powiedzia&: „ciemny lud 
wszystko kupi”. Na razie do Golgoty 
nad Wis&! nie dosz&o. Na razie! 
 Zastanawiam si% tylko, dlaczego, 
w$Jerozolimie wystarczy&o zaledwie 
par% dni, aby zmieni&o si% wszystko. 
Od uwielbienia do nienawi"ci a$u$nas 
trzeba by&o jednak kilkunastu lat? 
Mo'e, dlatego, 'e w$dwa tysi!ce lat 
temu w$Jerozolimie nie istnia& jesz-
cze Instytut Pami%ci Narodowej?
Weso&ych -wi!t!

S"owo na 
Wielkanoc

Jerzy Fija"kowski  
Felieton

ki  

T u na wst%pie pragniemy zdeklarowa# nasz! niech%# wchodzenia w rozwa-
'ania polityczne i ucinaj!c w zarodku nadzieje polityków na modne ostat-
nio kryptokampanie przedwyborcze, zaczniemy od kategorycznego o"wiad-

czenia, 'e w rodzimej obyczajowo"ci wielkanocnej wyst%puj! od wieków jaja ku-
rze, a nie kacze.  Jajo zakorzeni&o si% w naszej "wi!tecznej tradycji rzekomo przez 
swój symboliczny charakter budz!cego si% w nim nowego 'ycia. Zastanawiaj!ce, 
'e aby to 'ycie uhonorowa#, cz&owiek wymy"li& nie tylko specjalne, jajeczne "wi%-
ta, ale przy ich okazji unicestwia miliony tych symboli powstaj!cego 'ycia gotuj!c 
je, sma'!c, piek!c, a nawet po barbarzy*sku robi!c z nich wydmuszki.
 Jakby tego by&o ma&o na znak swojej absolutnej dominacji nad t! form! 'y-
cia za pomoc! ró'nych wymy"lnych technik malarskich maluje na nich jakie" wy-
my"lne gra/  ti. Na dodatek dla niepoznaki nazywa to wszystko „pisankami”, tak 
jakby nie bli'ej by&o do „malowanek”. Jajka „pisanki” nie nale'y myli# z podob-
nym do niego nieco jajkiem „niespodziank!”. To ostatnie jest bowiem jedynie nie 
maj!cym nic wspólnego z wielkanocn! tradycj! kawa&kiem nafaszerowanej pla-
stikiem czekolady w sreberku. Jego tajemnicza nazwa wyja"nia si% dopiero przy 
kasie, gdzie spodziewamy si% zap&aci# za ten drobiazg jakie" grosze, a tu… niespo-
dzianka!. 
 

O czywi"cie nie mo'na by w pe&ni zrozumie# fenomenu wielkanocnego ja-
ja bez rozstrzygni%cia odwiecznego problemu czy by&o ono pierwsze ni' 
wielkanocna kura, czy te' nie. To frapuj!ce zagadnienie od wieków zabie-

raj!ce cenny czas ( lozofom, wed&ug najnowszych bada* naszego Instytutu WPR  
(potwierdzonych oczywi"cie przez ameryka*skich naukowców) znajduje zaska-
kuj!co proste rozstrzygni%cie. Otó' wiadomo ju', 'e winien jest „ten trzeci”, to 
znaczy kogut (!).  Mamy oczywi"cie "wiadomo"#, 'e tym odkryciem wystawiamy 
si% na wieczne pot%pienie okolicznym feministkom [wg naszego S&ownika Wyra-
zów Obecnych: Feminizm – inaczej „choroba w"ciek&ych bab” (przyp. aut.)]. Spie-
szymy wi%c z naukowym dowodem – otó' bez koguta nie by&oby jajka, a co za tym 
idzie, równie' i kury (c.n.d.). Mo'e zreszt! wtedy by&oby nawet lepiej, bo spór „jaj-
ko czy kura” sta&by si% zupe&nie bezprzedmiotowy, a rozstrzygaj!cy zagadnienie ( -
lozofowie oraz habilitanci królowej nauk - mniemanologii stosowanej, mogliby po-
szuka# sobie innego, bardziej po'ytecznego zaj%cia. Na przyk&ad malowania "wi!-
tecznych jaj! I to by by&o na tyle w temacie wielkanocnych jaj!  Smacznego!

W panteonie nauk, przedmiot mniemanologii stosowanej zajmuje dla 
opisu zjawiska Wielkiej Nocy miejsce szczególne, udokumentowane 
licznymi dysertacjami naukowymi. Nawet jednak dociekliwe 
badania mniemanologów nie zg!"bi!y dotychczas wszystkich 
tajników kultu wielkanocnego jaja.

O wy&szo$ci (wi't Wielkiej Nocy…
Olgierd Lewan
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 www.slo23.edu.pl

30% 
ZNI"KI CZESNEGO 
DLA RODZE#STWA

ZESPÓ$ SZKÓ$ DLA DOROS$YCH
CENTRUM EDUKACYJNE PERFEKT

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

Niskie czesne!

J
ubileusz X-lecia dzienni-
karskich radiowych zma-
ga* Jerzego Fija&kowskie-
go wypad& dok&adnie w$sam 
prima aprilis. Z&o"liwo"# lo-

su? Centralne miejsce newsroomu ra-
dia „Bogoria” zaj!& okaza&y tort z$oko-
liczno"ciow! dedykacj! i$oczywi"cie 
obowi!zkowa butla szampana. Kwia-
ty, gratulacje, serdeczno"ci, 'yczenia 
kolejnych udanych dekad, obligato-
ryjny dyplom, podzi%kowania i$ ko-
perta od Burmistrza-Pana i... do ro-
boty za sitko. 
„Co Pa*stwo na to? – p&yn! w$radio-
wy eter s&owa Jurka - Spotykamy si% 
ju' po raz tysi!c osiemset dwudziesty 
pi!ty. Naszym go"ciem jest dzi" nad-
komisarz Mariusz Sylwestrzak, Na-
czelnik Wydzia&u Ruchu Drogowego 
Komendy Powiatowej Policji w$Gro-
dzisku Mazowieckim. Panie komisa-
rzu, czy móg&by Pan odpowiedzie# na 
takie pytanie...” Audycja idzie „na 'y-
wo”. Pytania, odpowiedzi, komenta-
rze, telefony od radios&uchaczy. I$tak 
przez godzin%, sze"# dni w$tygodniu 
od dziesi%ciu lat. 
 - Tematy do swoich audycji czer-
piesz na ogó& z$ 'ycia. Rozmawiasz 
o$sprawach trudnych, cz%sto kontro-
wersyjnych, bulwersuj!cych miesz-
ka*ców albo w&adze, bo taka jest ro-
la dziennikarza. Czy nie stresuje Ci% 
fakt, 'e wyst%pujesz „na 'ywca”, bez 
mo'liwo"ci dokonania jakiejkolwiek 
korekty wypowiedzi nie tylko w&a-
snej, ale i$twoich rozmówców? Jak ra-
dzisz sobie w$sytuacji, kiedy do studia 
zadzwoni kto", kto w$zdenerwowaniu 
rzuci grubszym lub nieparlamentar-
nym s&owem. Przecie' nie macie mo'-
liwo"ci, ani wyci%cia takiego ozdobni-
ka, ani wstawienia w$jego miejsce ma-

skuj!cej piszcza&ki? Zapewne w$ci!-
gu tych dziesi%ciu lat zdarzy&o Ci si% 
mie# podobne antenowe przygody?
- Tematy rodz! si% same. Ja je tylko 
sygnalizuj%. Ponarzekam na przyk&ad 
na z&y stan dróg, na niekonsekwencje 
w$ich oznakowaniu,  pogadam o$cze-
kaj!cych nas zmianach w$przepisach 
drogowych, wy'szych stawkach man-
datów, reszt% zrobi! radios&uchacze. 
Zawsze znajdzie si% kto", kto ma co" 
do powiedzenia w$sprawie, któr! po-
ruszamy. Staramy si% na takie pyta-
nia udzieli# rzetelnej odpowiedzi. 
A$je"li chodzi o$nieprzewidywalne czy 
ekstremalne sytuacje, to owszem by-

waj!, cho# nie cz%sto, ale oczywi"cie 
zdarzaj! si%. Kto" si% obrazi. Rzuci 
jak to okre"li&e" grubym s&owem. Kil-
ka razy straszono mnie s!dem, ale ja-
ko" si% rozmy&o. Po pierwsze trzeba 
lubi# to, co si% robi, po drugie jestem 
dzieckiem szcz%"cia, a$po trzecie po-
wiem nieskromnie, 'e te 10 lat za sit-
kiem czego" mnie nauczy&o. Ot i$tyle.
 +yczymy Ci Jurku zdrowia, takiej 
pogody ducha jak dot!d i$wielu twór-
czych sukcesów. Roboty póki, co, na 
pewno Ci nie zabraknie. Felieton Je-
rzego Fija&kowskiego przeczytacie 
Pa*stwo na stronie 9.  

Bolo Skoczylas

W czasie prowadzonych prac archeologicznych polska ekspedycja naukowa odkry!a nieznany 
grobowiec faraona. By! w stanie nienaruszonym. Po otwarciu sarkofagu oczom uczonych ukaza!a 
si" mumia. Kiedy ostro#nie odwini"to ostatni banda# mumia poruszy!a si" i zapyta!a: - Panowie 
z Polski? Powiedzcie czy Jurek Fija!kowski prowadzi jeszcze w Bogorii program „Co wy na to?”

Matuzalem z Bogorii

Pracuje nawet w jubileusz. Jerzy Fija"kowski i jego go#& nadkomisarz 
Mariusz Sylwestrzak. Foto: BS

Pomó'my Karolince

Dochód z warsztatów zostanie prze-
znaczony na rehabilitacje Karolinki, 
która urodzi&a si% z pora'eniem mó-
zgowym. Niestety koszt rehabilitacji 
przerasta mo'liwo"ci ( nansowe ro-
dziców ma&ej Karolinki.

W sobotnim programie imprezy znaj-
duj! si% zaj%cia z tancerzami progra-
mu You Can Dance - Ani! Radomsk!, 
Mari! Fory", Micha&em Mardasem, 

Patrykiem Ro'niecki oraz Karolin! 
Kroczak. Ka'dy uczestnik Warszta-
tów Tanecznych otrzyma o( cjalny dy-
plom uczestnictwa.

W niedziel% mo'na b%dzie zobaczy# 
pokazy tancerzy z programów YCD 
oraz Taniec z Gwiazdami, pokazy 
grup tanecznych, wzi!"# udzia& w licz-
nych zabawach z nagrodami, a tak'e 
zobaczy# pokaz sprz%tu policyjnego. 

Po pokazach przewidziana jest licy-
tacja przedmiotów znanych sportow-
ców i artystów oraz wyst%p zespo&ów 
muzycznych - NIGHT RIDER oraz 
COM2GETHER. Podczas trwania ca-
&ej imprezy b%dzie czynny bufet.

Serdecznie zapraszamy!

WPR poleca:

Zapraszamy wszystkich 
czytelników na charytatywne 
Warsztaty Taneczne 
organizowane przez Szko!" 
ta&ca Forte-X i Stowarzyszenie 
Dzieci'tka Jezus. 

Bolo Skoczylas
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Dam prac!

Poszukuj% opiekunki do 
dziewi%ciomiesi%cznej dziewczynki. Osoba 
z zami&owaniem do dzieci, nie pal!ca. Tel. 
502$451$688

SZKO(A J)ZYKOWA
ZATRUDNI LEKTORA
TEL. 508 064 326

Zatrudni! manikiurzystk! z 
do#wiadczeniem, od zaraz, 607$071 910

Szukam pracy

PODEJM) SPRZ*TANIE PILNIE. 
PRUSZKÓW I OKOLICE 511$262 175 

Nieruchomo#ci – wynajm! 

Lokal 25m2 I pi%tro 022$755 63 82 

Nieruchomo#ci – sprzedam

1500m2 dzia&ki budowlane 125tys Jaktorów 
502 464 785  

1640m2 dzia&ka budowlana 510tys Grodzisk 
Maz. 502$464 785  

Sprzedam dzia"k! rekreacyjn% 
w Piastowie, domek, kominek – 
693$331 311

Gotowe lokale us"ugowe w centrum 
Piastowa. Sprzeda', wynajem. Tel. 
695$878$009 

M2, +yrardów 605$443$826 

Mieszkanie w Milanówku, 63m2, 3 pok. 
512$044$461

Sprzedam mieszkanie na ul.3-
ego Maja Pruszków, na poddaszu 
40m2$504$563$226

+ó&win, 1000m2, budowlana, 185 tys. 
z&$601$939$460 

Nauka

Matematyka: 603$713 495 (nauczyciel 
doje'd'a) 

Automoto - kupi!

Darmowe z&omowanie pojazdów, 
transport gratis 
502$534$080 

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

Ginekolog USG KTG
JACEK CHOMICKI 
specjalista ginekolog-po!o"nik
rejestracja: 022 723 26 70,  0501 358 888

Gabinety Lekarskie
Piastów, ul. Wyspia%skiego 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

HOTEL VICTOR**** W PRUSZKOWIE
poszukuje pracownika na stanowisko:

SZEF KUCHNI
Wymagania:

Do&wiadczenie na podobnym stanowisku
Umiej"tno&' i wiedza w zakresie organizowania pracy
Wiedza i praktyka w zakresie organizacji przyj"' i bankietów

Aplikacje nale$y wysy!a' na adres 
kadry@hotelvictor.pl

lub osobiste zg!oszenia w Hotelu, Pruszków ul. Andrzeja 1A

!"#$#%&'#(#%)*#%

ANKIETERKI/A
!"#$%&'"()*"+,)-*".%/,)*"+%012+
/+/34%0%/,)356+7*"0#-,)*,56+

),+."'")*"8
+&+,-#".%/'+)0-12-3/+%4%53)36%3"#"

9,.':()*")*"+),+$";)3+".,.<
+),+$%(0.,/*"+:7%/3+%+$',5=+

7'08)%!"#"91"9(069%,%:#'10#,-3%
;<==>?@?%=A%B?C%

2#)'9.1,#,D1"#"E/+FE&*

Ka'de – gotówka 600$475$484 

Automoto – sprzedam

Cz!#ci u'ywane, sklep internetowy, 
www.szrotkasacja.pl 

Kupi!

Antyki wszelkie za gotówk% kupi% 
500$034$552, 601$336$063

Skupujemy katalizatory samochodowe 
500$447$777 

Sprzedam

Fornir brzoza 250 cm d&. 5z&/kg 600 96 36 
46  

Sprzedam bram%, u'ywan!, otwieran!, 
4-metrow! i furtk% 728 20 59

Us"ugi

ARCHITEKTURA WN)TRZ, Meble 
na wymiar, Kuchnie tel.: 696 
111$888 www.696111888.com 
RABAT10%HAS(O WPR012009 

BHP PPO+ Szkolenia Doradztwo 
obs"uga profesjonalnie 600$321$347 

Brukarstwo 798$138$188 

Budowa domów jednorodzinnych 
605$377$805

Cement i kostka brukowa 022$499 56 98 

Darmowe z&omowanie pojazdów, transport 
gratis 502$534$080

Docieplenia elewacji, podbitki, sidnig, 
g/k, panele pod&ogowe, wolne terminy 
500$228$028 

FIRMA REMONTOWO-
BUDOWLANA. TANIO, SZYBKO. 
WOLNE TERMINY 504$254$478 

GA,NIKOWIEC. Naprawa ga)ników, 
wtrysków, pe&en zakres 601$327$161

Glazura, terakota 609$316$765 

Instalacje elektryczne w domach, 
mieszkaniach, uk"adanie paneli 
pod"ogowych, solidnie, uczciwie, VAT 
607$659$561
 

KOMINKI - projektowanie, monta', 
dystrybucja ciep&ego powietrza. Tel. 
503 718$798 

Kostka brukowa, bogaty wybór – niskie ceny 
607$302$639 

Kompleksowe uk"adanie kostki 
brukowej tel. 515$930$719 
www.lewbruk.pl 

Krycie dachów 502$029$331 

Malowanie, gipsowanie 501 446$102 

Nadzory i kierownictwo budowy 
608$497$392 

Naprawa zamków i stacyjek 
samochodowych $607$322$761 

OGRODY - projekt, wykonanie, 
piel!gnacja, SYSTEMY 
NAWADNIAJ*CE, GRILLE, ALTANY 
www.architekturaogrodu.pl, 
698 668$468 

Panele, tapety, wyko*czenia, remonty 
888$596$419 

„Parkiet 76”
Uk"adanie parkietu, cyklinowanie, 
lakierowanie $510$465$131 

Remontowo-wyko-czeniowe 
501$421$812 

Studnie wiercone  508$841$616 

.WIADECTWA ENERGETYCZNE 
691$804$328 

Tanio, docieplenia, remonty, solidnie  608 
649$477 

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

Us&ugi remontowo-wyko*czeniowe, 
docieplenia 661$657$900 

Us"ugi transportowe. 
Przeprowadzki 796$289$695 

Uk&adanie kostki brukowej, solidnie  
605$548 241

Uk"adanie kostki brukowej i 
granitowej, 660 306$446 

Us&ugi, porz!dki, ogrody i nie tylko… 
885$733$725 

Wylewki betonowe mixokretem 
605$443$826 

WWW. Profesjonalne serwisy internetowe, 
sklepy internetowe, www.techarts.pl

WIADOMOŚCI Z PIERWSZEJ RĘKI

21 kwietnia 2009 r. (wtorek) 
w godzinach: 12.00 -14.00

Masz problem z wype!nieniem PIT-u?

W$biurze redakcji Gazety WPR pe&niony b%dzie dy'ur 
telefoniczny pracownika Urz!du Skarbowego, 

który odpowie na wszelkie Pa*stwa pytania zwi!zane 
z$wype&nieniem zeznania rocznego za 2008 rok. 

Zadzwo- pod numer  

(0-22) 728 18 64

Akcja informacyjna Urz%du Skarbowego 
w Pruszkowie pod patronatem Gazety WPR

INNY .WIAT
Erotyka w$sztuce, poezji i$prozie istnie-
je od zawsze, od naskalnych malowide& 
po produkcje ( lmowe czy komputero-
we manga. Ten szczególny literacki ga-
tunek reprezentuje zbiór opowiada* 
naszego kolegi po piórze, redaktora Ga-
zety Mazowieckiej Juliana Brachma*-
skiego. „Samotny m%'czyzna w$ "red-
nim wieku poszukuje wolnego krzes&a 
przy choince na okres "wi!t” - og&osze-
nie tej tre"ci da& do gazety bohater je-
go ksi!'ki. Otrzyma& 317 zaprosze*, 
g&ównie od kobiet samotnych. Cz%"# 
z$nich odwiedzi&. Prze'ycia swoje opisa& 
z$dziennikarsk! rzetelno"ci! w$ksi!'ce 
„Rozkosz dana samotnym”. Aktualnie 
w$ksi%garniach. A.D.
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Og!oszenia

O!RODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW  

• profesjonalna kadra instruktorska, 
• nauka testów na komputerze, 
• indywidualne dokszta"canie osób z 

prawem jazdy,
• szkolenia kierowców na: przewóz osób 

i rzeczy
• mo#liwo$% op"at w ratach 
• badania lekarskie na miejscu
• od 50 z! miesi"cznie !

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

 W. WADECKI

Angielski indywidualnie i grupowo
Nauczyciel polski lub Native Speaker

Korepetycje
Przygotowanie do egzaminów:

-gimznazjalnego
-matura (podstawowa, rozszerzona)

-FCE, CAE, CPE
Konkurencyjne ceny

tel. 607 899 516
e-mail: klaudiusz@speakandspell.pl

gg: 3232998

 

Nowe atrakcyjne 
lokalizacje

powierzchnia 
od 88 m2 do 170 m2 

cena ju% od 
390 000 z&

Biuro sprzeda$y:
ul. Nadarzy#ska 77
05-825 Grodzisk Maz.

Oferta w internecie:
www.makbud.pl

makbud@makbud.pl

Kontakt:
tel: (022) 755 77 95
kom: 0 695 702 802

Sprzeda% segmentów i bli'niaków

Fryzjerstwo
w domu klienta

Baleyage od 65 z!!
Pruszków Piastów Komorów

tel. (0) 502 099 933

BUDOWA DOMÓW
!"#$%&'($)&#"*+,-.$*/+

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

We are teaching only in English by Native Speakers. 
Small group max 4 students. First lesson is free. Welcome!
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Po godzinach

GRODZISK MAZOWIECKI
Koncert The Colors
Grodziskie Centrum Kultury 
zaprasza 19 kwietnia (niedzie-
la) na koncert zespo&u 0 e Co-
lors. Wyst!pi!: Krzysztof -cie-
ra*ski, Bernard Maseli, Prze-
mek Kuczy*ski, Marek Raduli. 
Start godz. 17:00, 
Bilety: przedsprzeda! 20PLN, 
w"dniu koncertu 25PL, Miej-
sce: 3CLUB

Ani Mru-Mru
Kabaret Ani Mru-Mru wyst!-
pi 20 kwietnia (poniedzia&ek) 
w$Grodziskim Centrum Kul-
tury. Ani Mru-Mru pochodzi 
z$Lublina. Obecnie tworz! go 
Marcin Wójcik (za&o'yciel i$po-
mys&odawca), Micha& Wójcik 
i$Waldemar Wilko&ek. Kaba-
ret powsta& we wrze"niu 1999. 
Micha& i$Marcin, mimo i' no-
sz! to samo nazwisko, nie s! 
ze sob! spokrewnieni.
Start godz. 18:00 i"20:30, Bile-
ty: 40PLN

Koncert zespo!u Old 
Timers
22 kwietnia (niedziela) w$Cen-
trum Kultury odb%dzie si% 
koncert zespo&u Old Timers 
w$sk&adzie: Jerzy Kuszakie-
wicz - tr!bka, Jerzy Gali*ski – 
klarnet, Zbigniew Konopczy*-
ski – puzon, Pawe& Tartanus - 
banjo, wokal, Janusz Koz&ow-
ski – kontrabas, Bogdan Ku-
lik – perkusja. Zespó& powsta& 
w$1965r. w$Warszawie. Ju' rok 
pó)niej zdoby& pierwsz! na-
grod% w$konkursie „Z&otej Tar-

ki" - imprezie towarzysz!cej fe-
stiwalowi Jazz Jamboree. Wy-
nik ten powtórzy& w$dwóch ko-
lejnych latach, staj!c si% pierw-
szymi jak dot!d jedynym trzy-
krotnym zdobywc! tego tro-
feum.
Start godz. 20:00, Bilety: 
przedsprzeda! 30PLN, w"dniu 
koncertu 35PLN, Miejsce: sala 
widowiskowa

MILANÓWEK
Krzysztof Majchrzak 
z kwartetem A2

Milanowskie Centrum Kultury 
i$Promocji zaprasza 17 kwiet-
nia (wtorek) koncert Krzysz-
tofa Majchrzaka z$kwartetem 
A2 w$standardach jazzowych. 
Kwartet A2 wyst!pi w$sk&a-
dzie:  Janusz Brych (saksofon, 
. et),  Krzysztof Majchrzak 
(fortepian, kalimba),  Krzysz-
tof Samela (kontrabas, gita-
ra basowa), Maciej Muraszko 
(perkusja, instrumenty perku-
syjne).
Start godz. 19:15, Bilety: 
30PLN 

Jazz w kilku nutach
17 kwietnia (wtorek) w$Mi-
lanowskim Centrum Kultu-
ry i$Promocji odb%dzie si% kon-

cert Micha&a Borowskiego Qu-
artet. W$repertuarze m.in. 
Steps Ahead, Yellowjackets.
Start godz. 20:00, Impreza bi-
letowana 

Koncert fortepianowy
Centrum Kultury i$Promocji 
zaprasza 19 kwietnia (niedzie-
la) na koncert fortepianowy 
Wojciecha ,ukasza -wi%to*-
skiego. W$programie J.S. Bach, 
F. Liszt
Start godz. 19:00, Wst#p wol-
ny

Wyk!ad ks. prof. 
dr hab. Waldemara 
Chrostowskiego
Stowarzyszenie Ku)nia Mila-
nowska zaprasza 24 kwietnia 
(pi!tek) na wyk&ad ks. prof. dr 
hab. Waldemara Chrostow-
skiego "-wi%ty Pawe& - aposto& 
+ydów i$pogan".
Start godz. 18.30, Miejsce: Te-
atr Letni, ul. Ko-
$cielna 3, 
o"godz. 
18.30

NADARZYN
Monodram 
w wykonaniu 
Jana Peszka
Nadarzy*ski 
O"rodek Kultu-
ry zapra-
sza 25 
kwietnia 
(sobota) 
na monodram w$wykona-
niu Jana Peszka - scena-
riusz dla nieistniej!cego, 

lecz mo'liwego aktora instru-
mentalnego. Autor: Bogus&aw 
Schae1 er, re'yseria: 
Jan Peszek, scenogra( a: Jan 
Peszek.
Start godz. 19:00, 
Wst#p wolny

PODKOWA LE!NA 
Bal w stylu hippie
17 kwietnia (pi!tek)w$Pa&acy-
ku Kasyno w$Podkowie Le"nej 
odb%dzie si% „Bal w$stylu hip-
pie”. W$programie m.in.: profe-
sjonalny did'ej, muzyka z$Wo-
odstock, aukcja przedmiotów 
w$klimacie lat 60. i$70.,  atelier 
fotogra( i artystycznej, kon-
kurs na najbardziej oryginalny 
strój oraz karaoke
Start godz. 20:00, Bilety: 
200PLN

Filharmonia Dzieci"ca 
w Pa!acyku 

Kasynie - 
spotkanie 
siódme

„Filharmonia Dzie-
ci%ca w$Pa&acyku” to 

cykl edukacyjny przezna-
czony dla m&odych s&ucha-

czy. 19 kwietnia 
(niedziela) 
odb%dzie 
si% spo-

tkanie pt.: 
„Wszystko 

gra" - prezentacja instrumen-
tów d%tych. Wyst!-

pi!: Orkiestra D%ta 
OSP Nadarzyn. Pro-

wadzenie: Ja"mina 
Strzelecka.

w

czo
cz

o

gr
tó

p
O

informator kulturalny Milena So!tysiak

Recytacje: Joanna J%dryka
Start godz. 12:30 Miejsce: Pa-
%acyk Kasyno

Koncert Rockowy: 
Podkowa dobrze 
Rock#uje!
24 kwietnia (pi!tek) w$Cen-
trum Kultury i$Inicjatyw Oby-
watelskich odb%dzie si% Kon-
cert Rockowy: Podkowa do-
brze Rock’uje!. Zagraj!: Noize 
Fusion, 0 eKilla, Epe.
Start godz. 18:00, Bilety: 
5PLN, Miejsce: CKiIO, &wier-
kowa 1

PRUSZKÓW
Spektakl muzyczny 
BLASK
Miejski O"rodek Kultury 
w$Pruszkowie zaprasza 19 
kwietnia (niedziela) na spek-
takl muzyczny BLASK. Scena-
riusz i$re'yseria: Lena Szur-
miej, wyst%puj!: Danqa Stan-
kiewicz, Absolwenci szkó& ar-
tystycznych oraz chór. 
Start godz. 16:00, Wst#p wol-
ny, Miejsce: fi lia MOK – OKCH 
Pruszków-'bików, ul. 3 Ma-
ja 124

Spotkania z piosenk$ - 
M!ynarski
Z$cyklu „Spotkania z$piosenk!” 
Muzeum Staro'ytnego Hut-
nictwa zaprasza 17 kwietnia 
(pi!tek)na koncert M&ynarski 
– Czas Mi&o"ci oraz Katarzy-
na ,achowska-Mazurek z$ze-
spo&em. W$programie piosenki 
Wojciecha M&ynarskiego.
Start godz. 19:00, Bilety 12PLN

Z cyklu „Europejczycy” - 
OTTO VON BISMARCK
Muzeum Staro'ytnego Hut-
nictwa Mazowieckiego 
w$Pruszkowie zaprasza 21 
kwietnia (wtorek)  na prelekcj% 
Prof. Waldemara ,azuga - OT-
TO VON BISMARCK.
Start godz. 19:00, Wst#p wolny

Z cyklu „Na tropie 
przesz!o%ci”  - 
W ku&ni Hefajstosa
Muzeum Staro'ytnego Hut-
nictwa Mazowieckiego 
w$Pruszkowie zaprasza 23 
kwietnia (czwartek)  na pre-
lekcj% Wojciecha S&awi*skiego 
- W$ku)ni Hefajstosa.
Start godz. 19:00, Wst#p wolny

Spotkania z piosenk$ - 
Grzegorz Turnau i Jacek 
Królik

Z$cyklu „Spotkania z$piosenk!” 
Muzeum Staro'ytnego Hut-
nictwa zaprasza 24 kwietnia 
(pi!tek) na wieczór sowieckich 
piosenek - Grzegorz Turnau 
i$Jacek Królik. W$programie: 
piosenki Billie’go Joela, Mar-
ka Grechuty, Jeremiego Przy-
bory, Johna Lennona, Paula 
McCartneya
Start godz. 19:00, Wst#p wolny

Muzyka 
Wielkiej 
Tajemnicy

Szymanowski
W$ tym gronie na pierwszym 
miejscu zawsze stawiam, s&yn-
ne „Stabat Mater” Karola Szy-
manowskiego. Ilekro# s&ucham 
tego dzie&a i$ ilekro# mia&em 
okazj% je wykonywa# ju' pierw-
sze s&owa "piewane przez ko-
biecy sopran po blisko pó&tora-
minutowym wst%pie orkiestry 
przyprawiaj! mnie o$dreszcze.
„Sta&a Matka bolej!ca, ko&o 
krzy'a &zy lej!ca, gdy na krzy'u 
wisia& Syn”. 
 Delikatnie wspierana przez 
chór, na tle pastelowej orkie-
stry, która jak zwykle u$Szyma-
nowskiego pokazuje pi%kno na-
szego folkloru Podhala, g&os ten 
wprowadza nas swoj! anielsko-
"ci! do "wiata rzeczy trudnych 
do poj%cia, które przyjmujemy 
jako dogmat. 
 „O, jak smutna, jak podci%ta 
by&a Matka Bo'a -wi%ta, cicha 
w$za&amaniu r!k”. To chyba naj-
pi%kniej namalowana d)wi%ka-
mi Pieta, wizerunek Matki bo-
lej!cej. Paradoksalnie wielkie-
go propagatora tej muzyki pol-
ska sztuka odnalaz&a w$osobie 
Simona Rattle’a, który od dzie-
si%cioleci popularyzuje muzy-
k% Szymanowskiego na ca&ym 
"wiecie. Dobieraj!c najlepszych 
solistów, orkiestry i$chóry, na-
grywa p&yty – kr!'ki absolutne. 
Taki jak ten wydany prze EMI 
przed pi%tnastoma laty z$solist-
k! – El'biet! Szmytk!. Ot, po-
s&uchajcie koniecznie. My mo-
'emy tylko 'a&owa#, 'e genial-
nie rozwijaj!c! si% karier% kom-
pozytork! Szymanowskiego 

przerwa&a wojna. Powszechnie 
uznaje si%, 'e gdyby nie ta tra-
gedia by&by on dzisiaj pojmowa-
ny jak Ravel, Bartok i$Strawi*-
ski. Na razie znaj! go w$"wiecie 
g&ownie koneserzy. Ale ci którzy 
znaj! g&osz! jego wielko"#.

Strawi'ski
 Ten sam dyrygent nagra& 
przed rokiem genialn! Symfo-
ni% psalmów Igora Starwi*skie-
go. Nagra& i… zdoby& za t% reje-
stracj% najwa'niejsz! nagrod% 
"wiatowej fonogra( i – Grammy 
Award. Symfonia jest dzie&em 
epokowym a$równocze"nie od-
miennym od dotychczasowych 
w$dorobku Starwi*skiego. Po-
chodz!ca z$1930 roku napisana 
na chór i$orkiestr% czerpie wie-
le z$tradycji "piewu ko"cielnego; 
w$tej kompozycji „na chwa&% Bo-
ga” uderza przejmuj!ca, skupio-
na wyrazowo"#, niespotykana 
w$ innych utworach kompozy-
tora. To w&a"nie Igor Strawi*ski 
podpisa& swoj! Symfoni% psal-
mów  s&owami „ku chwale Bo-
ga”. Wykorzysta& w$ niej &aci*-
skie fragmenty trzech psalmów 
– mówi!ce o$ mi&osierdziu (Ps 
39,13–14), wyznaj!ce ufno"# 
i$nadziej% (Ps 40,2–4), sk&ada-
j!ce ho&d i$uwielbienie (Ps 150). 
Strawi*ski by& ochrzczony w$ry-
cie prawos&awnym. Jeszcze jako 
m&ody ch&opiec ucz%szcza& do 
ko"cio&a, czyta& Bibli%, ale ju' 
przed uko*czeniem gimnazjum 
straci& zainteresowanie wiar!. 
Zwrot ku Bogu nast!pi& gdzie" 
w$ po&owie lat dwudziestych, 
kiedy mia& ko&o czterdziestki.

 W"ród )róde& nawrócenia 
wymienia si% cudowne uzdro-
wienie, spotkanie z$prawos&aw-
nym ojcem Miko&ajem Podosse-
nowem, pisma Jacques’a$Mari-
taina czy poznanie 'ywotu "w. 
Franciszka z$Asy'u. W$kwietniu 
1926 roku Strawi*ski pisa& do 
swojego przyjaciela, choreogra-
fa Siergieja Diagilewa, 'e powró-
ci& do praktyk religijnych z$„sil-
nej duchowej potrzeby”. (To-
masz Cyz  „Psalm” – W$drodze). 
W$„Music in the Twentieth Cen-
tury” (1966) Williama W. Au-
stina czytamy jeszcze, 'e wiele 
utworów Strawi*skiego „odpo-
wiada jednemu zadaniu: g&osi# 
ewangeli%. Wszystkie '!daj! od 
nas, aby"my 'a&owali (...) i$na-
wrócili si%, by pe&ni# wol% Boga”. 
Wydane niedawno mistrzow-
skie wykonanie Symfonii zosta-
&o nagrane przez s&ynna Berli-
ner Philharoniker. Album wy-
da&o EMI Classical.

Pärt
S&ynny Esto*czyk Arvo Pärt 
wprawi& mnie ponad 20 lat te-
mu w$os&upienie. Gdy w$szwaj-
carskim Scha1 hausen tra( &em 
na p&yt% wydan! przez pojmo-
wana jako jazzowa wytwórni% 
ECM, a$na ok&adce widnia& napis 
„Passion” z$przypiskiem „Passio 
Domini Nostri Jesu Christi Se-
cundum Joannem” a$w$dodatku 
ca&o"c wykonywa& kultowy ju' 
0 e Hilliard Ensemble wiedzia-
&em, 'e musz% „to” mie#. I$mam. 
Po drodze zaraz po pierwszych 
ods&uchaniach zaanektowa& te 
p&yt% nieod'a&owany Jan We-

ber a$po nim kilku innych kry-
tyków i$redaktorów radiowych 
z$Stanis&awem Leszczy*skim na 
czele, którzy skrupulatnie ko-
piuj!c na radiowe ta"my, uczy-
nili ze* swoiste relikwie muzy-
ki wspó&czesnej schy&ku lat 80.  
W$ Wielkim Tygodniu wszyscy 
jak jeden m!' zagrali w$swoich 
audycjach … No zgadnijcie Pa*-
stwo co? Na naszych oczach – 
czy raczej uszach – rodzi& si% ge-
niusz Pärta, artysty niezwyk&e-
go. Jak by nie z$tej epoki. Jego 
twórczo"# b&%dnie uznawana 
jest cz%sto za minimalizm. Na-
wi!zuje natomiast – jak zauwa-
'a wielu krytyków - do hesychii 

Czas Wielkiego Tygodnia 
zawsze inspirowa! 
kompozytorów. Bazuj'c 
na ewangeliach, liturgiach 
czy literaturze pasyjnej, 
tworzyli dzie!a wpisane 
w te szczególny czas. 
Rok temu po$wi"ci!em 
wiele miejsca muzyce od 
lat towarzysz'cej nam 
w filharmonicznych salach 
czy $wi'tyniach – s!ynnym 
pasjom Jana Sebastiana 
Bacha. Dzisiaj o muzyce 
troch" mniej popularnej, 
znacznie rzadziej 
trafiaj'cej na koncertowe 
afisze ze wzgl"du na 
niezwykle wielkie 
wymagania artystyczne. 
Ot, to muzyka tyle samo 
pi"kna co piekielnie trudna 
do zagrania i za$piewania. 
Arcydzie!a!

Piotr Iwicki

(z$gr. uciszenie), praktyk medy-
tacyjno-ascetycznych mnichów 
ze -wi%tej Góry Atos. Twórczo"# 
ta oparta jest na redukcjonizmie 
maj!cym na celu stworzenie at-
mosfery kontemplacji w&a"ci-
wej dla tekstów, którymi kom-
pozytor si% pos&uguje czyli naj-
cz%"ciej nale'!cymi do religii 
i$ liturgii Rzymsko-katolickiej. 
Jak sam mówi twórca, muzyka 
ta ma wi%cej wspólnego z$wielo-
wiekow! tradycj! chora&u grego-
ria*skiego i$polifonii renesanso-
wej, ni' z$twórczo"ci! minima-
listów. Ona istotnie wycisza, 
nastraja kontemplacyjnie. Za-
chwyca. Polecam!

Pokoju i nadziei czytelnikom z okazji (wi$t Wielkanocnych, 
)yczy Stowarzyszenie MO*ESZ
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Sport

www.france.peugeot.com.pl

AUTORYZOWANY SERWIS:
pon.-pt. 7.00-22.00, sob. 8.00-15.00
tel. 022 863 60 06, 022 87 30 222

SERWIS BLACHARSKO-LAKIERNICZY:
pon.-pt. 8.00-20.00, sob. 8.00-15.00

tel. 022 87 30 245, 022 87 30 244

CZ!"CI ZAMIENNE:
pon.-pt. 8.00-19.00, sob. 8.00-15.00

tel. 022 87 30 230, 022 87 30 232,  022 863 62 57

SALON FIRMOWY FRANCE AUTOMOBILES
02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 217, tel. 022 863 63 43, 022 87 30 200, 022 87 30 202;  e-mail: automobiles@peugeot.com.pl

SALON FIRMOWY ZAPRASZA: poniedzia!ek-pi#tek godz. 9.00-19.00, sobota 9.00-15.00

Gra Znicza Pruszków w$tym sezonie 
to jedna wielka niewiadoma. Ka'da 
osoba id%ca na mecz naszej dru'yny 
nigdy nie wie czy tego dnia Pruszko-
wianie odnios% wysok% wygran% po 
pi!knej grze, czy ponios%  wstydli-
w% pora'k! po wo"aj%cej o$pomst! do 
Boga postawie. Oba przypadki s% tak 
samo prawdopodobne. Tym bardziej 
niewiarygodna jest pierwsza pozy-
cja w$tabeli I$ligi jak% zajmuje prusz-
kowski klub po serii 23 spotka-. 
Znicz oraz drugi w$ tabeli Widzew 
maj% 5 punktów przewagi nad 3. lo-
kat%, upowa'niaj%c% do gry w$bara-
'ach o$Ekstraklas!. Czy tym razem 
uda si! naszym pi"karzom awanso-
wa& do pi"karskiej elity?

Chyba nikt tak naprawd% nie wie, w$czym 
dok&adnie tkwi fenomen pruszkowskie-
go zespo&u. Niczym si% nie wyró'niaj!-
cy klub z$Mazowsza, bez ani jednego g&o-
"nego nazwiska w$sk&adzie od dwóch se-
zonów dzielnie walczy o$najwy'sze ce-
le na zapleczu Ekstraklasy. Rok temu za-
brak&o punktu by awansowa#. Dzi", bo-
gatszy o$do"wiadczenia z$poprzedniego 
sezonu Znicz znowu ma realne szanse na 
promocj%. 
 Fenomenem Znicza wydaj! si% by# 
trafione transfery. Po odej"ciu z$ klu-
bu Lewandowskiego pierwsze skrzyp-
ce gra& Paluchowski, gdy odszed& i$on za-
trudniono Tomasza Cha&asa, który obec-
nie jest najlepszym oraz jedynym strzel-

cem pruszkowskiej dru'yny. Strzeli& on 
wszystkie (nie licz!c samobójczego tra-
( enia pi&karza Odry) gole dla naszego ze-
spo&u w$tej rundzie. Równie dobrze spi-
suje si% obro*ca Piotr Klepczarek, który 
"wietnie czy"ci przestrze* przed bramk! 
Bie*ka. 
 Dodaj!c do tego utytu&owanego tre-
nera, zgran! dru'yn%, która w$bardzo po-
dobnym sk&adzie walczy&a o$awans w$po-

Awans do Ekstraklasy w zasi%gu r%ki

Znów swój kunszt strzelecki pokaza& 
Tomasz Cha&as, który w trzecim ko-
lejnym spotkaniu zdoby& ju' swojego 
4. gola. Po pewnej grze Znicz pokona& 
na swoim stadionie outsidera rozgry-
wek, Odr% Opole 2-0. Drugiego gola dla 
pruszkowskiej dru'yny zdoby& samo-
bójczym tra( eniem Kalinowski. Znicz 
po tym zwyci%stwie utrzyma& pozycj% 
lidera. 

Pruszkowski sport dru'ynowy w ostat-
nim czasie przechodzi prawdziwy rene-
sans. Nie do"#, 'e nie mo'emy  narze-
ka# na postaw% naszych pi&karzy, którzy 
zmierzaj! po awans do Ekstraklasy to na 
dodatek mamy nasze koszykarki, które 
ju' ten cel zdoby&y! 
 W ostatnim spotkaniu sezonu Nice 
Lider Pruszków dos&ownie zmiót& z par-
kietu Koron% Kraków pokonuj!c zespó& 
z ma&opolski ró'nic! 51 punktów, 88:37! 
Odnosz!c to zwyci%stwo Liderki przy-
piecz%towa&y swój zas&u'ony, ju' wcze-
"niej wywalczony awans. 
 Po meczu zgodnie z planem odby&a 
si% wielka feta na cze"# naszych zwyci%'-
czy*. By&y serpentyny, konfetti i masa 
innych atrakcji. Kibice, którzy wype&nili 
trybuny po brzegi wzi%li udzia& w niesa-
mowitym show. 
 Po spotkaniu Prezes Polskiej Li-
gi Koszykówki Kobiet, Wies&aw Zych 
za awans wr%czy& dru'ynie Nice LIDER 
Pruszków okaza&y puchar oraz udeko-
rowa& wszystkie zawodniczki okoliczno-
"ciowymi medalami.

Filip Szklarzewski

Awans naszych 
koszykarek!

przednim sezonie, pi%kny stadion oraz 
komplet kibiców na trybunach w$ka'dym 
meczu Znicz powinien w$tym sezonie do-
kona# sensacyjnego czynu i$po zaledwie 
dwóch latach obecno"ci w$I$lidze awan-
sowa# do najwy'szej klasy rozgrywkowej 
w$Polsce – Ekstraklasy. 

Filip Szklarzewski

2   Znicz Pruszków
0  Odra Opole

Foto: www.plkk.pl

Kibice Znicza #wi!towali zwyci!stwo nad Odr% Opole. Foto: Oskar Kulik
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