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Warto głosować na młodych...
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Po kilku latach Sejm uchwalił, że jak 
przystało na  Nową Erę czas należy 
liczyć od początku. Zmieniono też 
nazwę stanu. Z Rzeczypospolitej na 
historyczną nazwę Lechistan. Nową 
Erę mieszkańcy Lechistanu nazwali 
erą Bliźniąt. 

   W grudniu tego samego roku, na tydzień przed 
świętami, do göteborgskiego portu przybył 
drobnicowiec “Szczawa Zdrój” z dziesięcioma 
tysiącami metrów sześciennych tarcicy, zgodnie z 
wymogami kontraktu szczelnie przykrytej zieloną 
plandeką. Towar został wyładowany i złożony na 
nabrzeżu w oczekiwaniu na spedycję do portu 
przeznaczenia, którym była Alexandria. 

   Pierwszy występ skończył się... moim 
zemdleniem. To był pierwszy poważniejszy 
występ, mięliśmy go w Krakowie na 
Ogólnopolskim Festiwalu Kabaretowym Paka w 
1996 roku. Mówiłam tam pierwszy raz w życiu 
monolog na scenie. Ogromne przeżycie, ogromna 
trema i w trakcie mówienia niestety straciłam 
kontrolę i zemdlałam. 

Wieczna młodość
   Początek chirurgii plastycznej to przełom XIX 
i XX w. Zawdzięczamy go mężczyznom. Pewien 
Żyd, był tak niezadowolony z wyglądu swego 
wielkiego i garbatego nosa, że oddał się w ręce 
niemieckiego lekarza Jacquesa Josepha, który 
poprawił jego urodę (metoda poprawiania nosa 
stosowana jest do dziś). 

   Warto zatem iść na wybory 

i przekonać się ilu młodych 
ludzi jest żywo zaangażowanych 
w sprawy społeczne. Jeżeli 
wśród młodych kandydatów są 
tacy, których znacie i darzycie 
zaufaniem to myślę, że warto na 
nich oddać swój głos.

Fałszywy Johanson - dokończenie

Wykopalisko - Jurek Fijałkowski
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Wywiad z Katarzyną Pakosińską
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   Uczestniczyłem w wielu konferencjach, ścierając się z 

innymi kandydatami. Pewnego dnia przygotowałem się 
bardzo sumiennie w dziedzinie komunikacji miejskiej. 
Kiedy objaśniałem szczegóły jeden z konkurentów się 

wtrącił.
- Panie Majorze! - rzekł – trzeba iść na całość. Nie ma to 
jak latające dywany.
Pozostali kandydaci przytaknęli. 
Zrozumiałem, że oni też są weseli, ale zwątpiłem, czy 
kompetentni.

Chcesz wiedzieæ wiêcej? Czytaj WPR
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Rok 2506 na terenie całych Stanów Zjednoczonych Europy 
dobiegał końca. Spokojnie. Tak spokojnie, jak wszystkie lata 
na przestrzeni ostatnich czterech wieków. Z okładem nawet.
Stosując kryteria obowiązujące na przełomie wieków XX i 
XXI ktoś mógłby powiedzieć, że był to kolejny nudny rok. 
Po pięknym lecie mieszkańcy Stanów Północnych wrócili do 
siebie z Południa, gdzie spędzali czas na ostro operującym 
słońcu, kąpiąc się w ciepłych morzach. Mieszkańcy Stanów 
Południowych też wrócili do domów, po przyjemnościach, 
jakich doznać można tylko w świecie wiecznych śniegów 
i lodów. Zjawisko dziury ozonowej i niekontrolowanego 
ocieplenia klimatu wskutek nieekologicznej gospodarki 
zostało kilkaset lat temu ostatecznie opanowane. 
Wszystko wróciło do normy.
Na całym świecie panował błogi spokój. Bo po  blisko 
dwustuletnich przekonywaniach wreszcie udało się jedynie 
słusznej zachodniej cywilizacji dotrzeć do zakutych łbów 
mieszkańców takiego na przykład Iraku czy Afganistanu, 
że po prostu nie wiedzą, co czynią, chcąc żyć tak, jak im się 
wydawało, że jest dobrze.  Nikt więc do nikogo nie strzelał, 
a sensacją dnia był news iż jakiś młody człowiek z Kabulu 
wybiegł z domu z karabinem marki Kałasznikow i krzyczał, 
że Allach jest wielki. Zresztą karabin rozsypał mu się w 
rękach bo odnalazł go pod fundamentami wieżowca, gdy 

naprawiał rury kanalizacyjne. 

Tak więc rok 2506 spokojnie dobiegał końca. Prawie 
wszędzie. Owo „prawie”, dotyczy mianowicie jednego ze 
stanów zjednoczonej Europy. Ten stan wzorując się na  

północnoamerykańskim stanie Teksas, sprzed tysiąca lat, 

gdy tworzyły się Stany Zjednoczone Ameryki, zastrzegł 
sobie, że w każdej chwili może z nich wystąpić. A robiąc 
to zastrzeżenie, miał do tego liczne powody. Otóż jego 

mieszkańcy od stworzenia świata wierzyli, że są narodem 

wybranym. Wszelkich cnót pełnym. Jedynym prawym 
i sprawiedliwym. Że zawsze byli przedmurzem. Jak nie 
chrześcijańskim w obronie przed hordami muzułmanów, to 

demokracji przed  falą komunizmu, zalewającego Europę. 

Nigdy nie czuli się docenieni jako cierpiący za miliony. 
Dlatego, gdy powstawały europejskie Stany Zjednoczone 
przyjęli ten fakt za kolejne ograniczenie ich suwerenności, 

stworzenia u nich rynku zbytu na niechciane w Europie 

towary i wykorzystanie ich w charakterze taniej siły roboczej. 
Nikomu innemu to do głowy nie przychodziło , ale im tak. 
Po prostu, tacy już byli. I ich zdaniem nie bez powodu. 

Toteż po pierwszych eksperymentach zjednoczeniowych po 

kolejnych zmianach opcji politycznych nadszedł ten moment. 
Dla środkowoeuropejskiego stanu, usytuowanego między 
Odrą a Bugiem, morzem Bałtyckim a Tatrami w 2005 roku 
nadeszła Nowa Era. Nie wszyscy zdawali sobie z tego sprawę. 
Ale Nowa Era naprawdę nadeszła. 

Po kilku latach Sejm uchwalił, że jak przystało na  Nową 
Erę czas należy liczyć od początku. Zmieniono też 
nazwę stanu. Z Rzeczypospolitej na historyczną nazwę 

Lechistan. Niektórzy złośliwcy, jak możemy dowiedzieć sie 
z dokumentów historycznych łączą tę nazwę z imieniem 
ówczesnego prezydenta. Nową Erę mieszkańcy Lechistanu 
nazwali erą Bliźniąt. Nikogo więc nie powinno dziwić, że 
w Lechistanie rok 2506 był rokiem 494 nowej ery. I wtedy 

władcy Lechistanu zdecydowali się wystąpić ze Stanów 
Zjednoczonych Europy. Na granicach rozciągnięto zasieki z 
drutu kolczastego i rozstawiono posterunki. Wprowadzono 

też nową walutę. Podstawowa jednostka „lech” dzieliła się 
na 100 „jarków”. I od tej pory zapanował w Lechistanie 
dobrobyt. Drukarnie drukowały lechy w dowolnych 
ilościach, a mennice tłukły jarki na potęgę. Każdemu według 

jego potrzeb. Ktoś mógłby zapytać skąd Lechistan brał 

Wybory tuż, tuż za niecałe 
trzy tygodnie, a kampanie 
wyborcze jeszcze się właściwie 
nie zaczęły. Jeśli, oczywiście nie 
liczyć kandydatów starających 

się o reelekcję. Bo oni, nawet jeśli twierdzą zupełnie co innego, 
prowadzą ją intensywnie już od co najmniej miesiąca lub dwu. 
Co mamy okazję stwierdzić na naszych ulicach gołym okiem. 
Reszta potencjalnych kandydatów na naszych wybrańców 
jakby przysnęła. Prawdopodobnie gromadzą skrzętnie haki na 
konkurencję i zbierają siły na ostateczny bój o samorządowe 
stołki, a niekiedy nawet fotele. Moim Szanownym      Czytelnikom, 
mieszkańcom Pruszkowa, okolicznych miast i gmin już w tym 
momencie szczerze współczuję. 
   Co się będziecie musieli Państwo nasłuchać bredni, naoglądać 
napuszonych plakatów, upudrowanych bannerów i głupich 
haseł, naczytać ulotek, nawybierać ze skrzynek pocztowych 
całej tej wyborczej makulatury. Pół tzw. bidy jeśli mamy już 
upatrzonego kandydata na radnego czy wójta, burmistrza lub 
nawet prezydenta. A jeśli nie mamy? Jak się połapać w tym 
całym galimatiasie?  Kto będzie lepszy dla naszego miasta, 
gminy, powiatu? Czy kandydat z PiSu, czy z Platformy a może 
ten z Samoobrony?  Z drugiej strony zupełnie nieźle wygląda 
ta kandydatka z LPR-u. Szykowna kobitka i zupełnie prawie 
nie ma worów pod oczami ani zmarszczek. Albo, weźmy ten 
komuch. Wygadany, grzeczny, elegancki, układny. 
   No i masz babo placek! Teraz już jesteśmy zupełnie skołowani 
i najchętniej olelibyśmy ten cały kram. O nie kochani! Nic 
gorszego zrobić nie możemy. 
No, to jak zorientować się kto będzie najlepszy?
Przede wszystkim musimy odrzucić pierwszą myśl, że najlepsi 
jesteśmy my sami.
   Skoro nie ma nas na jakiejkolwiek liście wyborczej, to już 
jest dowód, że raczej jednak nie jesteśmy. Jeśli ktoś z Państwa 
znalazł się na którejś liście, to sprawa jest prosta – głosujemy 
na siebie. Jeżeli nie ma nas, głosujemy na najbliższą lub 
nieco dalszą rodzinę, a w dalszej kolejności na przyjaciół i 
znajomych. Bo zawsze jest takie ryzyko, że się kiedyś dowiedzą, 
że poparliśmy kogoś innego. W takim przypadku przyjaciół 
raczej stracimy, a znajomych będziemy musieli szukać nowych. 
Z demokracją żartów nie ma. Historia odnotowała przypadki 
nagłych rozwodów i radykalnych zmian kręgów towarzyskich.  
Jeśli okaże się, że nikt z bliższej i dalszej rodziny, krewnych, 
powinowatych, a także dobrych czy tylko przelotnych 
znajomych nie kandyduje, to muszę Państwu powiedzieć, że 
sam mam spore kłopoty na kogo postawić. Gdyby w naszym 
mieście kandydował np. Major Frydrych (o którym piszemy 
na stronie 12) sprawa byłaby banalnie prosta. Ale niestety jest 
już zajęty. Ubiega się o Urząd Prezydenta Stolicy.  No, więc na 
kogo stawiać? Na Doktora (wiadomo, zdrowie mamy nie za 
tęgie), czy na Nauczyciela naszej latorośli (za rok matura), a 
może na Prezesa albo Kierownika? Ponieważ mój sąsiad Jurek 
Fijałkowski tak się rozpisał o świetlanej przyszłości IV RP 
pytanie muszę pozostawić bez odpowiedzi aż do następnego 
numeru. 
   Jedno jest pewne na mnie Państwo nie głosujcie, bo ja nie 
proszę się o żaden mandat, nawet za przekroczenie prędkości.

ETYKIETA ZASTĘPCZA
NA KOGO ZAGŁOSOWAĆ?

W Y K O PA L I S K O

Jerzy Fijałkowski

Bolo Skoczylas

pieniądze na zakupy tych nielicznych dóbr, które należało 
kupić poza jego granicami? Z turystyki! Każdy mieszkaniec 
Zjednoczonych Stanów Europy gotów był zapłacić każde 
pieniądze za możliwość popatrzenia na codzienne życie 
lechistańczyków.  Lechistańczycy przekonani byli, że 
cudzoziemcy patrzą na nich z podziwem. Przyjezdni nic nie 
mówili, bo im po prostu mowę odbierało.
Wybaczcie Państwo, że aż tak długo kreśliłem historyczne 
tło wydarzeń, które jesienią 2506 oku wstrząsnęło Europą 
i Światem. Otóż Lechistan, szykując się do obchodów 
pięćsetlecia istnienia, na mocy rozporządzenia aktualnie 
rządzących potomków jego założycieli, pokryły liczne 
archeologiczne wykopaliska. Miały one dowieść wszystkim, 
że kultura materialna Lechistanu zawsze była wysoka, a 
nawet przewyższała kulturę innych stanów. Wielkie nadzieje 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Stanowego Lechistanu 
pokładało w badaniach prowadzonych w mieście Pruszkowie. 
A konkretnie na niewielkim obszarze wokół Muzeum 
Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego. Jak wiadomo 
muzeum świadczyło o tym, że tu właśnie produkowano 
broń, dzięki której już kilka tysięcy lat temu nie doszło do 
zjednoczenia Europy pod batem Cesarstwa Rzymskiego. 
Więc z oczywistych przyczyn Muzeum traktowane było przez 
władze Lechistanu niemal jak sanktuarium. Kopano więc 
wokół niego. Na historycznych mapach miejsce to nosiło 
nazwę Parku Potulickich. Kopano długo. Ostrożnie kopano. 
I gdy już nadzieja na znalezienie czegokolwiek zaczęła 
znikać, nagle trafi ono. Na skraju Parku odkryto obiekt 
niebywały. Prawdziwa, jak to określili znawcy historii XX i 
XXI wieku TOALETA PUBLICZNA. Był to obiekt, w którym 
każdy gość Parku i okolicy mógł w razie potrzeby opróżnić 
pęcherz i jelita. Był świetnie zachowany. Ceramiczne kafelki, 
nienaruszone sedesy, pisuary i umywalki. Nawet schodki 
prowadzące do przybytku były jak nowe. Wykopalisko 
świadczyło o wysokiej kulturze dwudziestowiecznych 
mieszkańców Pruszkowa, a także władz miasta, które ten 
obiekt wybudowały.
Co się jednak stało, że obiekt ten znalazł się głęboko pod 
ziemią? To pytanie nie dawało spokoju naukowcom. 

Publiczne, nie tylko toalety ale i domy w takich np. 

Pompejach zasypane zostały przez aktywny wulkan. W 
tureckim Izmirze, a właściwie starożytnym Efezie odkopano 
także ubikacje, będące również tradycyjnym miejscem dysput 

intelektualistów, które zalało morze, połykające połacie lądu.

W Pruszkowie, według historyków nigdy wulkanu nie było. 
Do morza też był ładny kawałek drogi. Co zatem publiczny 
ustęp w Parku Potulickich w Pruszkowie zasypało?

Najtęższe głowy łamały się nad tą zagadką. Tym 

trudniejszą, że jak wykazały badania, był to jedyny taki 
przybytek w mieście. Łamały się więc i łamały, aż wreszcie 
specjalny zespół studiujący dokumenty z epoki doszedł 

do następujących wniosków. Na początku XXI wieku, gdy 

nieodwołalnie zatryumfowała idea IV Rzeczypospolitej 
czyli ostateczne zwycięstwo Ducha nad Materią, władze 
Pruszkowa miały przeczucie. Przeczuły mianowicie, że już 

niebawem nadejdzie Nowa Era Bliźniąt i konsumpcja stanie 

sie rzeczą wstydliwą, a nawet może zakazaną. Jeśli więc nie 
będzie konsumpcji nie będzie też efektów ubocznych tejże 
czyli wydalania. Po co więc komu ubikacja i to w dodatku 

publiczna i jeszcze w takim miejscu. I kazały przybytek 

zakopać. Szkoda tylko, że podejmując tę wiekopomną decyzję 
nie zadbały o zakopanie wraz z toaletą czegoś w rodzaju 
odwrotności aktu erekcyjnego. Swoją drogą jak nazwać 

odwrotność erekcji?
W pięknej metalowej tubie znalazłby się dokument 
następującej treści:
„Działo się to w mieście Pruszkowie, w pierwszym roku 
IV RP, gdy Prezydentem Miasta był Jan Starzyński, jego 

zastępcami: Andrzej Królikowski i Andrzej Kurzela a 
Przewodniczącym Rady Miejskiej Eugeniusz Kulpa. 
Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu obywateli, których 

marzeniem jest życie duchowe, w którym wszelka materia 
bardzo przeszkadza, postanowiono ów obiekt, będący 
symbolem konsumpcji właśnie, znieść z powierzchni 
Ziemi.”
Tu powinny być podpisy.

A ponieważ ich nie ma, więc podpisuję się ja.

naczelny@wpr.com.pl
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Warto głosować na młodych...

- Pani Starosto, czy 
mogłaby Pani w kilku 
zdaniach wyjaśnić 
przeciętnemu Polakowi 
czym zajmuje się 
Starosta Powiatu i jaka 
jest różnica pomiędzy 
urzędem starostwa, a 
urzędem miasta i gminy?

- Starosta w administracji 
państwowej pełni 
rolę samorządową, 
a także reprezentuje 
Skarb Państwa i 
wykonuje zadania 
ponadlokalne. Zadaniem 
samorządowym 
starosty jest  
kierowanie zadaniami 
powiatu związanym z 
edukacją, służbą zdrowia, 
infrastrukturą drogową, 
bezpieczeństwem i 
pomocą społeczną. 
Reprezentując 
administrację państwową 
starosta wydaje decyzje 
administracyjne z 
zakresu architektury, 
ochrony środowiska, 
gospodarki gruntami, 
rolnictwa i leśnictwa. 
Starosta prowadzi też 
ewidencję gruntów i 
budynków, Powiatowy 
Ośrodek Dokumentacji 
Geodezyjnej i 
Kartografi cznej, ZUD, a 
także wydaje prawa jazdy 
i dowody rejestracyjne. 
Wykonując obie swoje 
funkcje starosta działa na 

terenie całego powiatu 
czyli w odniesieniu do 
wszystkich gmin powiatu. 
Wójt, burmistrz  
lub prezydent miasta 
działa w obrębie swojej 
gminy, a jego zadania 
polegają na zaspokajaniu 
podstawowych 
potrzeb społeczności 
takich jak: potrzeby 
mieszkaniowe,  budowa 

kanalizacji, wodociągów, 
prowadzenie przedszkoli, 
szkół podstawowych i 
gimnazjalnych. 

- Nie ma Pani czasem 
poczucia, że jesteście 
trochę w tym urzędzie 
niedoceniani? Jeśli 
Starostwo wybuduje 
nową drogę w 
Pruszkowie to w 
powszechnej opinii 
zasługi zostaną 

przypisane władzom 

Pruszkowa, a nie 
władzom powiatu.

- Czasami może tak jest, 
ale jeżeli obszar działania 
dwóch samorządów 
w dużym stopniu się 
pokrywa to trudno 
dziwić się mieszkańcom 
Pruszkowa, że nie zawsze 
odróżniają co miejskie, 
a co powiatowe. Każdy 
z tych samorządów 
wykonuje swoje 
zadania i tak naprawdę 
nieistotne jest kto 
co zrobił. Ważne, 
jest to że wykonane 
inwestycje znacząco 
poprawiają pruszkowską 
infrastrukturę.
 
- Czy mogłaby Pani 
zatem wyjaśnić 
czym się różni droga 
powiatowa od miejskiej 
i które w Pruszkowie 

to powiatowe, a które 

miejskie? 

 

- Drogi powiatowe mają 

charakter zbiorczy. 

Ich zadaniem jest 

zapewnienie jednolitego 

ciągu 

komunikacyjnego 
pomiędzy gminami w 
powiecie. Jednocześnie 
drogi powiatowe 
dochodzą  do 
róg wojewódzkich lub 
krajowych, tak jak np. 
ulica Armii Krajowej w 

Pruszkowie przechodzi 
w ulicę Pęcicką, a od 
Dworu Polskiego w ulicę 
Powstańców Warszawy 
która wpada do Alej 
Jerozolimskich.  Na 
drogach powiatowych nie 
można instalować progów 
zwalniających popularnie 
zwanych “śpiącymi 
policjantami”. Drogi 
miejskie mają charakter  

typowo lokalny i kończą 
się na granicy miasta, 
zapewniają one dojazd 
z każdej części miasta 
do dróg wylotowych. 
W Pruszkowie drogami 
powiatowymi są 
ulice: Armii Krajowej, 
Prusa, Bohaterów 
Warszawy, Komorowska, 
Gordziałkowskiego, 
Powstańców, Plantowa, 

Staszica, Sienkiewicza, 

Promyka, Robotnicza, 
Południowa, Długa, 

Warsztatowa, fragment 
ulicy 3 Maja i jedyna 
droga gruntowa – 
odcinek ulicy Żbikowskiej 
zaczynający się od ulicy 
Ożarowskiej w kierunku 
Konotopy. Ponieważ 
trudno jest mi wymienić 
wszystkie drogi miejskie 
to powiem, że są to 

pozostałe z wyłączeniem 
dróg wojewódzkich (Al. 
Jerozolimskie, Al. Wojska 
Polskiego, ul. Poznańska, 
ul. Żbikowska)
 
- Co Pani odpowie 
na zarzut, że ulica 
Bolesława Prusa została 
wyremontowana akurat 
teraz ze względu na 
zbliżające się wybory 
samorządowe?

- Przebudowa ulicy 
Bolesława Prusa 
była zaplanowana w 
Wieloletnim Planie 
Inwestycyjnym na 
rok 2006. Termin ten 
nie był podyktowany 
terminem wyborów 
samorządowych. 

Ustalając go braliśmy pod 
uwagę duże inwestycje 
budowlane, które były 
realizowane przy ulicy 
Bolesława Prusa. Jedna 
przy skrzyżowaniu z 

ulicą Sprawiedliwości. 
Druga przy skrzyżowaniu 
z ulicą Miry Zimińskiej 
Sygietyńskiej. 
Realizowane obiekty 
musiały być podłączone 
do sieci (gaz, woda, 
kanalizacja) znajdujących 
się w jezdni ulicy 
Bolesława Prusa, co 
wymagało zrywania 
nawierzchni. Transport 
materiałów budowlanych 

dostarczanych 
do tych budów 
powodował również 
ogromne zniszczenia. 
Niegospodarnością 
byłoby wykonywanie 
przebudowy ulicy 
przed lub w trakcie 
trwania tych inwestycji. 
Roboty drogowe zostały 
zakończone przy 
skrzyżowaniu z ulicą 
Armii Krajowej i nie 
dlatego, że zabrakło 
nam masy bitumicznej, 
ale dlatego, że niedługo 
rozpocznie się budowa 
osiedla na terenie 
po Porcelicie. Dalsze 
roboty drogowe w 
ulicy Bolesława Prusa 
mogą być wykonane 
po zakończeniu tego 
kompleksu.  

- Z czego po ostatnich 

czterech latach Starosta 
Powiatu Pruszkowskiego 

jest zadowolona 

najbardziej?

- Jestem zadowolona, 
że przez ten czas 
przeprowadziliśmy 
generalny remont 
25% wszystkich dróg 
powiatowych. Cieszę 
się, że mimo licznych 
trudności wiadukt 
nad torami WKD jest 
dzisiaj jak nowy. Z 
satysfakcją stwierdzam, 

że zdecydowanie 
poprawiliśmy 
stan oświaty 
ponadgimnazjalnej, 
reaktywując między 
innymi kierunki 
kształcenia zawodowego, 
uruchamiając 
Gimnazjum Sportowe 
realizując pierwszy 
etap budowy Centrum 
Sportu Szkolnego przy 
ulicy Gomulińskiego. 
Cieszę się także, z 
uruchomienia Zespołu 
Ośrodków Wsparcia w 
Piastowie. W mijającej 
kadencji wyposażyliśmy 
także Straż Pożarną 
w nowoczesny sprzęt 
gaśniczy i do ratowania 
życia oraz zakupiliśmy 
samochody i skutery dla 
Policji.  

- Co zrobiłaby Pani 
gdyby kadencja trwała 
dłużej?

- Chciałabym dokończyć 
modernizację dróg 

powiatowych, zakończyć 
i wdrożyć program 
ochrony rzeki i zlewni 
Utraty, który obecnie 
przygotowujemy jako 
program regionalny. est 
jeszcze dużo do zrobienia 
przy modernizacji bazy 
oświatowej. Oglądając się 
wstecz mogę powiedzieć, 
że po tych czterech latach 
jestem niezadowolona z 
powolnego tempa zmian 
w służbie zdrowia. Ciągły 
brak wypracowanej 
przez rząd klarownej 
i jednolitej polityki 
zdrowotnej nie sprzyja 
pozytywnym zmianom. 
Niedofi nansowana 
służba zdrowia ma 
ciągłe kłopoty, a organ 
założycielski taki 
jak powiat nie jest w 
stanie temu zaradzić. 
Poprzedni dyrektor 

pruszkowskiego SPZ ZOZ 
nie podołał zadaniom 

modernizacyjno-

remontowym, które 
na niego nałożyliśmy. 
Spowodowało to 
spore opóźnienia prac 
projektowych i robót 
budowlanych. Obecny 
dyrektor podjął działania 
naprawcze. Można 
sprostować popełnione 
błędy, ale straconego 
czasu nadrobić się nie da. 

- Co Pani najbardziej 
lubi w swojej pracy?
 
- Najbardziej lubię 
planować nowe 
zadania i współpracę z 
młodymi ludźmi, którzy 
oprócz młodzieńczego 
entuzjazmu 
wykazują inicjatywę 
i zaangażowanie we 
wszystko co robią 
traktując swoją pracę z 
dużą odpowiedzialnością. 

- Czego natomiast Pani 
zdecydowanie nie lubi?

- Zdecydowanie nie lubię 
- gdy otwieram pocztę 
elektroniczną – kasować 
setek wiadomości 
reklamowych, które 
zapychają mi skrzynkę 
odbiorczą i ciężko między 
nimi odnaleźć istotną 
wiadomość! 

- Jak Pani przekona 
młodych ludzi żeby 
poszli na wybory 
samorządowe, a nie na 
piwo?

- Nie wiem, jak 
wygląda to w innych 
ugrupowaniach, ale w 
Platformie Obywatelskiej 
bardzo wielu młodych 
ludzi zdecydowało się 
startować w wyborach do 
rady miasta. Warto zatem 
iść na wybory i przekonać 
się ilu młodych ludzi jest 
żywo zaangażowanych 
w sprawy społeczne. 
Jeżeli wśród młodych 
kandydatów są tacy, 
których znacie i darzycie 
zaufaniem to myślę, że 
warto na nich oddać swój 
głos.

- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał:

Stan Jarzyński 

Czym zajmuje się Starosta. o bieżących i planowanych inwestycjach, 

o remontach dróg i o zbliżających się wyborach z Elżbietą Smolińską, 

Starostą Powiatu Pruszkowskiego rozmawia Stan Jarzyński.
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„Kościuch” ma nową salę gimnastyczną!

Liceum Ogólnokształcące im. T.Kościuszki jest szkołą prowadzana przez Powiat 
Pruszkowski. Koszt oddanych dziś do użytku inwestycji wyniósł 3,1 mln zł. 
Do tej pory szkoła miała bardzo skromne zaplecze. Poprzednia mała 
niepełnowymiarowa sala gimnastyczna o powierzchni 180 m2 była w bardzo złym 
stanie technicznym groziła katastrofą budowlaną. Ta oddana dziś do użytku ma 
ponad 580 m2 , nowoczesny system wentylacji i zaplecze. Obiekt jest dostosowany do 
potrzeb osób niepełnosprawnych.
Wraz z budową sali gimnastycznej w liceum trwała budowa części dydaktycznej 
szkoły. Jak mówi dyrektor szkoły Leszek Skrzypczak: W starych, wąskich korytarzach 
młodzież nie miała się gdzie podziać. Dziś popularny „Kościuch” wzbogacił się o 
cztery nowe sale lekcyjne i hal. 
Rozbudowa LO Kościuszki była kolejną dużą inwestycją oświatową realizowaną 
przez Powiat Pruszkowski. W latach 2004-2005 przeprowadzono poważny remont 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pruszkowie przy ul. Wapiennej 
(remont kuchni, wymiana okien w szkole i internacie, rozbiórka komina, remont 
dachu oraz adaptacja starej kotłowni). W trakcie obecnej kadencji Starostwo 
Pruszkowskie przeprowadziło także remont w Zespole Szkół im. F. Nansena w 
Piastowie (likwidacja przepierzenia klas, przebudowa pracowni o powierzchni 110 
m2, wymiana podłogi w dwóch klasach, wyremontowanie centrum multimedialne i 
bibliotekę, remont dachu). 

W piątek 29 września się odbyła się w Pruszkowie uroczystość oddania do użytku nowej sali gimnastycznej oraz części dydaktycznej Liceum Ogólnokształcącego im. 
T.Kościuszki. Uroczystość ta była połączona z jubileuszem 55-lecia Liceum. 

Organizatorem ćwiczeń była 
Komenda Wojewódzkiej 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Warszawie. Sztab kierujący 
ćwiczeniami miał swoja 
siedzibę w Spółdzielczym 

Domu Kultury przy ul. 

Hubala. Akcja ratunkowa 
była prowadzona częściowo 
realnie przy ul. Warsztatowej 

i częściowo ćwiczebnie, 

natomiast sama ewakuacja 
była przeprowadzana tylko 
symulacyjnie. 

Jednocześnie odbyły się 

ćwiczenia Powiatowego 
Zespołu Reagowania 
Kryzysowego. Ich celem 

było określenie stanu 

przygotowania powiatowych 
służb i inspekcji, jednostek 
organizacyjnych powiatu, 

komórek organizacyjnych 

Starostwa przewidzianych 
do realizacji zadań z zakresu 
ewakuacji mieszkańców 

Powiatu Pruszkowskiego 

z rejonu zagrożenia. 
Przeprowadzone ćwiczenie 
pozwoli także na 
ujednolicenie procedury 
działania w sytuacji 

nadzwyczajnych zagrożeń 
oraz wypracowanie 
najlepszych sposobów 

współdziałania różnych 
jednostek biorących udział 
w tego typu akcjach.
Głównymi zadaniami dla 
ćwiczących było:

- zidentyfi kowanie zagrożeń 
oraz ich skutków,
- określenie zasięgu 

zagrożenia,
- podjęcie decyzji 
odpowiednich do 
powstałego zagrożenia,

- oraz podjęcie 
niezbędnych działań w celu 
zminimalizowania skutków 
zdarzenia.
Według planu ćwiczeń w 
piątek 29 września o godzinie 

10.00 doszło do wybuchu 

i pożaru autocysterny 
na terenie Centrum 
dystrybucji Gazu Płynnego 

„Progas – Eurogas „ przy ul. 

Warsztatowej 8. Natychmiast 
akcję podjęły straż pożarna 
i policja. Powiadomione 

zostało Centrum 

Zarządzania Kryzysowego 
Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego.

W cysternie znajdowało 

się ok. 6 ton LPG. Doszło 
do częściowego zawalenia 
się jednej hali, a pożar 

szybko się rozprzestrzeniał. 

W promieniu ok. 170 m 
rozrzucone zostały butle z 
gazem powodujące pożary 

i wybuchy. Doszło do 

uszkodzenia konstrukcji 
budynków w promieniu 250 
m i zniszczenia powierzchni 
szklanych w promieniu 

750 m. Konieczne było 
ewakuowanie około 4 tysięcy 
mieszkańców. W okolicy 
zdarzenia dodatkowo doszło 
do wypadku autobusowego 

oraz wykolejenia pociągu.
Konieczne było 
zablokowanie okolicznych 

dróg i zabezpieczenie terenu. 

Odłączony został gaz i 
energia elektryczna. Szpitale 
zostały przygotowane na 

przyjęcie poszkodowanych, 

zorganizowane zostały 
doraźne punkty pomocy dla 
poszkodowanych. 

Manewry miały za zadanie 

sprawdzenie przygotowania 
wszystkich służb do reakcji 
w sytuacji zagrożenia 

poważnym wypadkiem.  

Wszystkich mieszkańców 
przepraszamy za wzmożony 
ruch pojazdów straży 

pożarnej, pogotowia, 

policji oraz Straży Miejskiej 
utrudniający tego dnia 
normalne funkcjonowanie.

Ćwiczenia „Progas – 2006” 
czyli wielki pożar w Pruszkowieul. Andrzeja 26, 

05-800 Pruszków

Tel. 758-60-58/59, 
fax 759-58-48

e-mail:  wapr@praca.gov.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie

Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie zaprasza wszystkie osoby bezrobotne 
do korzystania z organizowanych przez tutejszy Urząd form aktywizacji.

Oferujemy:
* szeroki wachlarz szkoleń zawodowych
* dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
* staże

Ponadto refundujemy pracodawcom koszty zatrudnienia osób bezrobotnych.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ W SIEDZIBIE 
TUT. URZĘDU W POKOJU NR 9 

ORAZ POD NUMEREM TELEFONU 022 7586058 WEW. 134 lub 115
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85 lecie Zana
W dniach 6 – 7 października odbyły się obchody 85 lecia 
Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana w Prusz-
kowie. Dyrekcji, kadrze pedagogicznej oraz wszystkim 
uczniom i absolwentom życzymy Wszystkiego Najlep-
szego!

Dulag 121
W piątek 13 października odbyły się obchody rocznicowe 
związane z obozem dla cywilnej ludności Warszawy po 
Powstaniu Warszawskim.

Obóz przejściowy Durchgangslager, zwany Dulag 121, 
powstał na początku sierpnia 1944 r. na 50-hektar-
owym opustoszałym terenie warsztatów kolejowych 
w Pruszkowie. Od 7 sierpnia do 8 października przez 
obóz przeszło około 550 tysięcy osób z Warszawy i około 
100 tysięcy z miejscowości podwarszawskich. Dla wielu 
droga do Pruszkowa, była drogą ostatnią. Stłoczeni w 
nieludzkich warunkach, bici, głodni czekali na wywóz 
na roboty do Rzeszy, lub do obozów koncentracyjnych w 
Oświęcimiu, Gross-Rosen, Buchenwaldzie,  Flossenbuer-
gu, Mauthausen, Stutthofu i Ravensbrueck. 
O tej gehennie 650 tysięcy mieszkańców Warszawy nie 
wolno nam zapomnieć. W naszej pamięci są też wszyscy, 
którzy wobec rozgrywającej się obok tragedii nie przeszli 
obojętnie, lecz pospieszyli z pomocą. Członkowie prusz-
kowskiej delegatury Rady Głównej Opiekuńczej z jej 
przewodniczącym ks. proboszczem Edwardem Tyszką, 
członkowie pruszkowskiego zgrupowania AK, członkinie 
pruszkowskiej Wojskowej Służby Kobiet AK, lekarze i 
sanitariuszki.

Pruszków o Was pamięta!

Turniej Tenisowy w Żółwinie
W ostatni weekend (30.09 – 1.10) pod honorowym patronatem 
Starosty Powiatu Pruszkowskiego Pani Elżbiety Smolińska 
odbył się na kortach „Astra” w Żółwinie deblowy Turniej Tenisa.

W Turnieju wystartowało czternaście par. W fi nale 
Marcin Wrześniak i Grzegorz Godlewski nie dali szans 
Włodzimierzowi Filipiakowi wraz z Sławomirem Graczykiem 
i zostali zwycięzcami Turnieju. 
Najlepszą parą samorządowców okazali się Dariusz Kow-
alski (Wicestarosta Pruszkowski) i Sławomir Rakowiecki 
(Przewodniczący Rady Gminy Brwinów).

Rozpoczęcie roku akademickiego!
W sobotę 30 września nastąpiło uroczyste rozpoczęcie nowego 

roku akademickiego. To jeden z najważniejszych dni w roku 

dla społeczności każdej wyższej uczelni. Jest dla nas olbrzymią 

radością, że to już ósmy rok akademicki, w którym, na mapie pol-

skich uczelni, istnieje Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki 

im. H.Konopackiej w Pruszkowie 

Przypomnijmy, że Szkoła powstała w 1999 roku i jej celem jest 

zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania rynku pracy na wys-

oko kwalifi kowanych specjalistów w dziedzinie nauczania wy-

chowania fi zycznego oraz turystyki i rekreacji. Szczyci się prze-

jrzystym systemem dydaktycznym oraz przyjazną atmosferą 

studiów. Dwa kierunki nauczania i aż siedemnaście specjaliza-

cji, dają każdemu szeroką możliwość zdobycia wysokich kwali-

fi kacji zawodowych i realizowania własnych celów życiowych. 

Całej społeczności akademickiej składamy najserdeczniejsze 

życzenia!

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, odbyło się w Muzeum 
Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego okolicznościowe spot-
kanie Starosty Powiatu Pruszkowskiego Elżbiety Smolińskiej z 

dyrektorami i nauczycielami z placówek edukacyjnych z terenu 
naszego powiatu. 
Starosta Powiatu Pruszkowskiego Elżbieta Smolińska składając 

życzenia nauczycielom, podkreśliła olbrzymie znaczenie ich 
zawodu oraz ogromny wysiłek i zaangażowanie jakie muszą 
włożyć w wychowanie kolejnych pokoleń Polaków.
W trakcie spotkania, w obecności Starosty i przedstawiciela 
Kuratorium Oświaty, ślubowania nauczycielskie złożyły i 

uzyskały stopień awansu zawodowego nauczyciela mianow-
anego: Grażyna Józefowicz, Sylwia Kałuska, Grażyna Kowal-
ska, Urszula Kuligowska, Marzena Langner–Baecker. 

 Zarząd Powiatu Pruszkowskiego przyznał indywidualne na-
grody fi nansowe dyrektorom i nauczycielom zatrudnionym w 
szkołach i jednostkach prowadzonych przez Powiat. Nagrody 

otrzymali:
Ewa Ilczyszyn i Elżbieta Rosińska z Poradni Psychologiczno–
Pedagogicznej,
Wanda Kurek i Danuta Mańkowska z Zespołu  Szkół Technic-
znych i Ogólnokształcących, 
Joanna Łyżwińska i Helena Sarnacka –z Zespołu Szkół  Nr 1 
im. Stanisława Staszica,
Danuta Parys i Jadwiga Szlacheta z Młodzieżowego Domu Kul-
tury,
Małgorzata Piechocka–Kwiatek i  Agnieszka Skorupska-
Śliwińska ze Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego,
Regina Radziszewska i Agnieszka Wiewióra z Zespołu Szkół 
im. Fridtjofa Nansena,
Krystyna Szydłak i Małgorzata Wróblewska z Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących im. T.Zana,
Leszek Skrzypczak i Elżbieta Kułak z Liceum Ogólnokształcące 
im. T. Kościuszki,

Grzegorz Kwasiborski i Tomasz Ziembiński z Międzyszkolnego 
Ośrodka Sportowego.
Starosta Powiatu Pruszkowskiego Elżbieta Smolińska wręczyła 

również listy gratulacyjne, upominki i kwiaty dyrektorom 
szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych szkół gmin-
nych. Otrzymali je:
Katarzyna Baczyńska z L O J. Iwaszkiewicza  w  Brwinowie,
Elżbieta Gradowska z ZSO im. M. Dąbrowskiej w Komorowie,

Maria Konopka z LO im. A. Mickiewicza w Piastowie,
siostra Katarzyna Piotrkowska z SOW w Pruszkowie,
siostra  Bożena Sztukowska z NSOSW w Brwinowie,

siostra Barbara Sakowska z SNOSW w Kostowcu,
Ewa Mokrzycka - Dyrektor Szkoły Muzycznej,
Bogusław  Gierlach z LON Nr 28 w Pruszkowie
Ryszard Zacharski z SLO Nr 23 w Pruszkowie.
Okolicznościowe listy gratulacyjnych i upominki otrzymali 

również przewodniczący nauczycielskich  związków zawo-
dowych Krystyna Floryn i Andrzej Jędrzejewski – Jędrzejak. 

Na zakończenie spotkania odbył się występ artystyczny uc-

zniów Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Witolda 
Lutosławskiego w Pruszkowie. 

Wszystkim nauczycielom naszego Powiatu w dniu ich święta, 
składamy najserdeczniejsze życzenia, cierpliwości wobec uc-

zniów i olbrzymiej satysfakcji z ich późniejszych dokonań 
zawodowych, sukcesów w życiu zawodowym i jak najwięcej 
radości w życiu osobistym.   

Dzień Edukacji Narodowej



06    INFORMACJE WPR 0013    Październik - Listopad 2006

Jest taki pachnący sklep. 
Znajduje się w pobliżu 
twego miejsca zamieszkania. 
Wystarczy się przejść na 
krótki spacer a zmysły same 
poprowadzą Cię w stronę 
ciepłego, pełnego aromatów 
intrygującego miejsca.

Czy wiesz, że herbata i 
niezbędne do jej zaparzania 
akcesoria są świetnym 
pomysłem na prezent na 
każdą okazję ? 
Zastanawiasz się nad 
prezentem dla babci? 
Swojej dziewczyny?
A może przyszłej teściowej 
☺? 
Zapraszamy po herbaciane 
prezenty, ciasteczko z 
wróżbą, konfi tury z płatków 

róży, miody z Kamiannej, 
kubki, malowane fi liżanki 
i imbryki na każdą okazję. 
To miejsce gdzie znajdziesz 
ten wyjątkowy prezent dla 
tej wyjątkowej osoby. 

Dla wielu Twoich 
bliskich będzie to 
miła niespodzianka i 
zaskoczenie.

W herbacianej piwnicy 
poczujesz się jak w 
okresie Retro. Nasze 
babcie pamiętają takie 
herbaciane sklepy z 
okresu swego dzieciństwa. 
Stylowe umeblowanie 
i wystrój wnętrza, 
namalowane obrazy... i 
melodia zapachów sprawi, 

że zanim opuścisz nasz sklep, 
już będziesz chciał wracać.

Jak podaje Jan Parandowski  
w „Alchemii słowa” herbatę 
„do Europy przywiózł w roku 
1610 statek holenderskiego 
Wschodnio – Indyjskiego 
Towarzystwa i w ciągu 
jednego pokolenia podbiła 
ona niemal cały kontynent. 
W Chinach weszła ona do 
poezji już w ósmym wieku 
i odtąd pozostała jednym z 

najdziwniejszych źródeł 
natchnienia. Zarówno tam, 
jak i w Japonii, jest ona 
czymś więcej niż napojem, 
jest symbolem, wokół 
którego narosła tradycja, 
ukształtowały się obyczaje, 
przypisują jej wpływ na 
estetykę, etykę...”

A odkrycie kawy przez 
żołnierza Jana Sobieskiego, 
Polaka – Europejczyka, 
wśród zdobyczy wojennych 

w obozie Tureckim, w 
Wiedniu, jest równie 
pasjonującą historią, ale to 
już temat kolejny felieton... Po 
kawę w ziarnach z Columbii, 
Kenii i Peru zapraszamy do 
naszego sklepu.
Chcesz przeżyć więcej 
mistycznych chwil? 

Odwiedź nas. Grzane wino 
i kandyzowane migdały 
czekają na pobudzenie twoich 
ukrytych zmysłów. Ciasteczko 
z wróżbą gratis też ☺

Sebastian Ciesielski

I n t r y g u j ą c e  m i e j s c e . . .

„Herbaciana Piwnica” zaprasza 
na czwartkowe degustacje herbaty.

Dla każdego klienta 
ciastko z wróżbą GRATIS!

Odkryj na nowo smak życia!

Herbaciana Piwnica al. Wojska Polskiego 50 A, 
Pruszków, czynna Pn-Pt: 10-18, Sob. 10-14.

reklama

Makowski
Zbigniew

Kandydat doKandydat do
Rady PowiatuRady Powiatu

Platforma
Obywatelska

1010

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Rada Rodziców i Uczniowie 

Zespołu Szkół   Technicznych  i   Ogólnokształcących 
w  Pruszkowie, ul. Gomulińskiego 2, 

zapraszają:

 Absolwentów, Pracowników, Rodziców oraz Sympatyków

na uroczyste obchody z okazji 85 – lecia Szkoły
Uroczystość odbędzie się w dniu 01.12. 2006 roku 

o godz. 9.30   Msza święta w Kościele św. Józefa w Pruszkowie 
o godz. 11.00 w  Hali MOS przy ul. Gomulińskiego 4. 

Serdecznie zapraszamy 

Telefon szkoły: (0 - 22)  758 - 89 -  93
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F I L M O W Y   P A Ź D Z I E R N I K

   Pedro Almodovara 

zawsze fascynowały 

kobiety, będące w jego 

przekonaniu istotami dużo 

ciekawszymi od mężczyzn, 

bardziej złożonymi, 

łatwiej okazującymi swoje 

emocje. Najnowsze dzieło 

hiszpańskiego reżysera 

– „Volver” – jest tego 

wyrazistym przykładem. 

Jest to bowiem „babski fi lm”. 

Oglądamy w nim zmagania 

kilku kobiet z życiem, z 

bolesnymi wspomnieniami, 

z dawnymi ranami, z 
osobistymi problemami. 

Zmagania te są prowadzone 

bez udziału mężczyzn, 

ponieważ kobiety 

Almodovara mogą się bez 

nich obejść, zwłaszcza 

że ci są tu postaciami 
negatywnymi.
   Raimunda (Penelope 

Cruz) żyje w Madrycie 

wraz ze swoją córką Paulą 
(Yohana Cobo) i siostrą 
Sole (Lola Duenas). W 

wyniku pewnej tragedii i 

rozdrapania zabliźnionych 
ran z przeszłości, ich życie 
mocno się komplikuje... 

    Powyższe lakoniczne 

streszczenie fabuły 
mogłoby sugerować, że 
mamy tu do czynienia 

z monumentalnym 

dramatem w mocno 

minorowej tonacji. Nic 
podobnego. Almodovar 

opowiada tę historię - 

bądź co bądź obfi tującą 
w tragiczne wydarzenia 

- w sposób lekki, 

swobodny, udanie łącząc 

ciepło, humor i powagę. 

„Volver” jest opowieścią o 
odkupieniu, oczyszczeniu, 

przebaczeniu, która 

zawiera w sobie cechy 
kilku gatunków fi lmowych 

(co charakterystyczne 

dla tego reżysera). 

Almodovarowi czasem 
zdarzało się przesadzać 

A l m o d o v a r ,  S t o n e  i  D i a b e ł

Błażej Hrapkowicz
b.hrapkowicz@wpr.com.pl

„ Vo l v e r ” „Diabeł  ubiera się 
u Prady”

„World Trade Center”
w postmodernistycznym 

igraniu z konwencjami 

– jak w „Drżącym ciele”: 

pustym, chaotycznym 

fi lmie o niczym – jednak 

w „Volver” udało mu się 

zachować odpowiednie 

proporcje. Być może 

dlatego, że ten fi lm jest 

swoistym powrotem 

reżysera do miejsca, w 

którym się wychował, do La 

Manchy („Volver” znaczy 

właśnie „wracać”). Tłem dla 

rozgrywającej się historii 

jest m.in. wieś, pełna 

przesądnych, wierzących w 

duchy mieszkańców, będąca 
odpowiednikiem miejsca, 
które Almodovar pamięta 

z dzieciństwa. Dopełnienie 

tego „powrotu” to postać 
matki Raimundy i Sole, 
Irene (Carmen Maura, 

stylizowana na Annę 

Magnani), o której Hiszpan 
mówi, że jest fi lmowym 
odpowiednikiem jego 

matki

    „Volver” jest, jak mówi sam 
Almodovar, „pożegnaniem 
się z przeszłością i 

dzieciństwem”, ale chyba 

także próbą pogodzenia 
się z tym, co nastąpi 
– ze śmiercią. Tę ostatnią 

możemy dostrzec w fi lmie 

niemal przez cały czas. 
Autor „Porozmawiaj z 

nią” przyznaje, że śmierć 
jest ciągłym przedmiotem 

jego refl eksji, bo uważa 

ją za coś absurdalnego, 

niezrozumiałego. To widać 

w „Volver” – fi lmie także 
o umieraniu. Filmie, w 

którym doskonałe i dojrzałe 

aktorstwo pokazała Cruz, 
dodając obrazowi wdzięku 

i siły przekonywania.

***

   Po klęsce słabego 

„Aleksandra”, Oliver Stone 

stara się odbudować swoją 

pozycję fi lmem dotyczącym 

tragedii z 11 września 2001 

roku, opowiadającym 

opartą na faktach historię 

dwójki policjantów (niezbyt 

przekonujący, nie mający 

jednak dobrze napisanych 

postaci Nicolas Cage i 

Michael Pena), którzy 

podczas akcji ratunkowej 

zostają uwięzieni pod 

gruzami. Niestety, „World 

Trade Center” jest taką 

samą – jeżeli nie większą 

– porażką jak „Aleksander”.

   Jedno trzeba Stone’owi 

przyznać. Początek fi lmu 

jest znakomity. W serii kilku 
spokojnych, statycznych 
ujęć reżyser kapitalnie 

akcentuje to, że 11 września 

zaczął się jak normalny, 
zwykły dzień, by później 
przerodzić się w istne 

piekło. Potem jest już jednak 

coraz gorzej. Od momentu, 
w którym policjanci zostają 
uwięzieni pod gruzami, 

fi lm grzęźnie w schematach, 

fatalnych dialogach, 
zmienia się w jeden wielki 
szantaż emocjonalny w stylu 

hollywoodzkim (vide ujęcia 

zasypanych bohaterów 

rozmawiających o rodzinach 

przeplatane kadrami 

ukazującymi żonę jednego z 
nich w ciąży etc., etc.). Jakby 
tego było mało, Stone atakuje 

nas natrętną chrześcijańską 

symboliką, co pogłębia tylko 
wrażenie sentymentalnego 
kiczu. Zakończenie jest 

oczywiście optymistyczne, 

co zawdzięczamy postaci 
byłego marines, który 
czując, że Bóg powierzył 

mu misję (sic!), udaje się do 

ruin WTC i ratuje dwójkę 
dzielnych policjantów.
   Tadeusz Sobolewski napisał 

w „Gazecie Wyborczej”, 

że fi lm Stone’a, choć 
czasem „monumentalno-
patriotyczny”, jest zrobiony 

wbrew antyamerykańskim 

nastrojom. Skoro tak, to 
zastanawia mnie, dlaczego w 
końcówce reżyser sugeruje 

nam, że atak na WTC był 

pretekstem do wojny w 

Iraku? Ludzie głoszący taką 

tezę nie wydają mi się być 

entuzjastycznie nastawieni 

do poczynań Stanów 

Zjednoczonych. Niezależnie 

jednak od tego, jakie było 

zamierzenie Stone’a w tej 

kwestii, jedno wydaje mi się 

oczywiste – tragedia, która 

wydarzyła się 5 lat temu w 

Nowym Jorku, zasługuje na 

coś więcej, niż powtarzanie 

wysłużonych schematów 
kina katastrofi cznego, które 
znamy z niezliczonej ilości 

dzieł, czasem wątpliwej 

jakości. Aż dziw bierze, 
że tak bezkompromisowy 
i wyrazisty wcześniej w 

podejmowaniu trudnych 

tematów Stone, okazał się 
tym razem konformistą 
podążającym utartymi 

szlakami. 

   „Nie wiem, jakiego fi lmu 
o 11 września oczekuję” 
– pisze Sobolewski. Ja 

natomiast wiem. Oczekuję 

fi lmu wymykającego 
się schematom, tak jak 
wymknęła się im tragedia 

z 11 września. Takie dzieło 

już powstało. Jest nim „Lot 
93” Paula Greengrassa. 
Film Olivera Stone’a 

sprowadza przerażające 

wydarzenia do rangi 
przeciętnego i sztucznego 
kina katastrofi cznego.

***

   Andrea (piękna Anne 

Hathaway) to ambitna 
dziewczyna po studiach 

dziennikarskich, która 

aby się wybić, postanawia 

zostać asystentką znanej 

z surowości redaktorki 
naczelnej magazynu mody 

(zawsze wspaniała Meryl 

Streep). Praca ta okazuje się 
bardzo trudna...

   Tak się składa, że fi lm 

„Diabeł ubiera się u Prady” 

– ekranizację bestsellerowej 

powieści Lauren 

Weisberger - oglądałem 

właściwie tuż po ciężkim 

do zniesienia „World Trade 

Center” Olivera Stone’a. 

Dzieło Davida Frankela 

(reżyser wielu odcinków 

serialowego hitu „Seks w 

wielkim mieście”) okazało 

się idealne jako swoista 

„odtrutka”, chociaż nie jest 

ono wybitne i ma kilka wad. 

W gruncie rzeczy, jest to 

bowiem historia oparta na 

znanym i wydawałoby się 

wytartym do cna schemacie: 

niewinna dziewczyna, 

gardząca pewnym 

środowiskiem, siłą rzeczy 

zaczyna w nim przebywać i 

coraz bardziej zaczyna jej się 

w nim podobać, co sprawia, 

że zdradza swoje wartości, 

odwraca się od przyjaciół 

itp., itd. Naturalnie, także 
demoniczna szefowa 

musi na koniec pokazać 

się z bardziej ludzkiej 
strony. Jednak, mimo 
tych słabości, fi lm ogląda 

się nieźle. Jest wartko i 

sprawnie opowiedziany 
(dynamiczna narracja), ma 
niezłe dialogi, jest w nim 

dużo ciepła i humoru, a nie 

ma kretyńskich dowcipów 
ani intelektualnego zadęcia. 
Na osobną uwagę zasługuje 

kreacja Streep, która 

jest kolejnym, jeśli nie 
najważniejszym atutem tego 
fi lmu – jej postać, łącząca 

arogancję, ironię i snobizm, 

jest wygrana perfekcyjnie, 
zwłaszcza jeżeli chodzi o 
spokojny, acz stanowczy 

ton głosu. Mistrzostwo, jak 

zwykle w przypadku tej 

aktorki.

   Reasumując, „Diabeł 

ubiera się u Prady” to nieco 

schematyczna, aczkolwiek 

b e z p r e t e n s j o n a l n a 

rozrywka. To fi lm idealnie 

wpasowujący się w formułę 

„lekki, łatwy i przyjemny”, 

perfekcyjny dla ludzi 

pragnących miło spędzić 
czas w kinie. Zapewnia on 
bowiem po prostu niezłą 

zabawę.

REKLAMA 

WYBORCZA 
W 

WPR?

0-22 758 86 91
reklama@wpr.com.pl
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WPR: Jak się zostaje gwiazdą kabaretu?

K.P.: Na pewno się o tym nie myśli. Ja miałam być 

weterynarzem, potem miałam być krytykiem teatralnym. 

Raczej się o tym nie myśli, tego się nie planuje i to chyba 

tak po prostu wychodzi.

WPR: A jak to u Pani wyszło?

K.P.: Spotkałam odpowiednio interesujące osoby. Są to 

moi koledzy z kabaretu. Spotkaliśmy się na Wydziale 

Polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim i tam w 

ramach tzw. wygłupu studenckiego zaczęliśmy coś 

pisać, coś kombinować, tworzyć gazetkę, której nikt 

nie czytał, bo poloniści rzadko czytają. Na Wydziale 

Polonistyki powołaliśmy kabaret, nie pamiętam, jakiś 

dziewczyński, oni mieli bardziej męski i potem nastąpiło 

tzw. przetasowanie. Oni potrzebowali jakichś tam fajnych 

dziewczyn i jakoś w grupie tych fajnych dziewczyn się 

znalazłam. W takim podstawowym składzie Kabaretu 

Moralnego Niepokoju było nas trzy, a jak utrzymuje 

legenda wygryzłam dwie i zostałam jedna. (śmiech)

WPR: Jaka jest historia nazwy kabaretu?

K.P.: No właśnie bardzo dużo osób się pyta. Nie ma w 
tym nic szczególnego. Bardzo nie lubimy tego pytania. Po 

prostu przyszedł nam do głowy moralny niepokój. Studenci 

polonistyki maja w głowie tak nakręcone, i my wtedy 
mięliśmy tak nakręcone, że wymyśliliśmy taką nazwę.

WPR: Czy kabaret to dobry sposób na życie?

K.P.: Kiedyś wydawało mi się, zresztą do tej pory mi się 
wydaje, że to jest ciągle zabawa. Mimo, że staliśmy się przez 

te dziesięć lat kabaretem profesjonalnym, to każdy z nas 

podchodzi do tego, jako do wielkiej frajdy, każdy z nas ma 
jakąś prace, jakiś zawód, który wykonujemy, a kabaret jest 
taką odskocznią od rzeczywistości, jakimś odreagowaniem 

na rzeczy, które nas drażnią, męczą, wkurzają, denerwują. 

No ale póki publiczność przychodzi i jest jakiś odzew, 
uśmiech, to myślę, że to warto robić. No i tak właśnie mija 
dziesiąty rok.

WPR: W takim razie, co Pani robi poza kabaretem?

K.P.: Po polonistyce jeszcze skończyłam dziennikarstwo, 

więc troszeczkę bawię się dziennikarstwem, trochę piszę, 
jakiś czas temu, tzn. już od roku nie, ale pracowałam 

jako dziennikarz w Telewizji Polonia, ale ponieważ już 

tak bardzo jestem kojarzona z Moralnym Niepokojem i 
ze śmiechem, więc niestety już nie jestem wiarygodna do 

końca jako dziennikarz. (śmiech) Chyba będę musiała się 

To ciągle jest zabawa
Przy okazji festynu w Komorowie udało nam się porozmawiać z Katarzyną Pakosińską, 

członkinią Kabaretu Moralnego Niepokoju i Stowarzyszenia K-40.

przekwalifi kować. Także staram się prowadzić zajęcia na 

wyższych uczelniach. Właśnie jedna z wyższych uczelni ma 

zamiar powołać katedrę kabaretu i tam mam ją objąć, więc 
to będzie cos poważniejszego w moim życiu, a nie tylko 
pajacowanie na scenie. (śmiech)

WPR: A jak Pani wspomina pierwszy występ?

K.P.: Pierwszy występ skończył się moim zemdleniem. To 

był pierwszy poważniejszy występ, mięliśmy go w Krakowie 
na Ogólnopolskim Festiwalu Kabaretowym Paka w 1996 

roku. Mówiłam tam pierwszy raz w życiu monolog na 
scenie. Ogromne przeżycie, ogromna trema i w trakcie 

mówienia niestety straciłam kontrolę i zemdlałam. Wtedy 

właśnie poznałam Stanisława Tyma i Piotra Bałtroczyka, 
którzy mnie ratowali.

WPR: Czy woli Pani występy przed kamerą, czy przed 

żywą publicznością?

K.P.: Oczywiście, że publiczność. Uwielbiam występy, w 

których mam kontakt z ludźmi, bo każdy występ jest inny, 
inaczej się gra. To zupełnie co innego. Bardzo lubię też 

nagrania radiowe, to też jest ogromna intymność, także 
chyba jeżeli chodzi o takie nagraniowe rzeczy, to telewizja 
jest na ostatnim miejscu. To jest jednak niestety potrzebne, 

bo takie mamy czasy, że większość ludzi idzie tylko na to, co 

widzi w telewizji. Tego się na razie nie przeskoczy. Nie mam 

innego pomysłu na to.

WPR: Jak się układa współpraca z kolegami?

K.P.: Kolegów mam fantastycznych. Mimo tych dziesięciu 

lat są relacje koleżanka, partnerka w zespole, ale moja pełna 

kobiecość jest jakoś tam podkreślana. Chuchają, dmuchają, 

noszą za mną walizki, przynoszą mi śniadania do łóżka, 

jeżeli czasami mamy wyjazd. Bardzo o mnie dbają, pełna 

opieka i wielka przyjaźń. To jest chyba największa wartość 

jaką wyniosłam ze studiów.

WPR: A kto jest liderem?

K.P.: Robert Górski. Dzisiaj go tutaj nie było, 

ponieważ Robert miał dwa tygodnie temu 

dosyć poważną operację i teraz będzie miał 

dwa miesiące rehabilitacji, tak, że przez 

dwa miesiące jeździmy w tzw. okaleczonym 

składzie, na zastępstwach. Oczywiście bardzo 

nam go brakuje, ale musi wydobrzeć, także 

dobrze, że się zdecydował na ten zabieg.

WPR: Skąd bierzecie pomysły na skecze?

K.P.: (śmiech) A więc mamy taką specjalna 

książkę, otwieramy ją... Tak naprawdę każdy 

z nas się czymś innym interesuje, bardzo 

dużo podróżujemy, więc to są nasze wspólne 

dyskusje, spostrzeżenia i to jest często 

notowane przez naszego głównego autora 

tekstów. Często puenty sami tworzymy, jadąc 

nagle coś się powie, tego nie zapominamy, 

tak, że wszystko to jest z 

życia. Nie bierzemy jakichś 

teatrzyków z kosmosu, 

tylko to wszystko jest tym, 

co nas dotyczy. Kiedy 

chłopcy chodzili na komisję 

wojskową, to były skecze o 

komisji wojskowej. Teraz 

jest więcej rodzinnych, bo 

wszyscy pozakładaliśmy 

rodziny, porodziły się dzieci. 

No i tak to właśnie się kreci. 

Teraz jest oczywiście coraz 
więcej polityki, od której 
się uciekało, jak byliśmy 

na studiach. To był tekst 

o księżycu, o kominiarzu, 
o hydrauliku, co klął jak 
szewc. To były bardzo 

poetyckie, liryczne teksty, teraz bliżej już życia. Troszeczkę 

dorastamy, tak jak ten kabaret.

WPR: Czyli właściwa kolej rzeczy.

K.P.: Amen. (śmiech)WPR: Czy w domu jest Pani równie 
radosna, jak na scenie?

K.P.: Proszę się męża zapytać. (śmiech) Ale skoro córka jest 

tak pogodna i wesoła to znaczy, że przechodzi to z matki na 
nią. (Maja była przy rozmowie – przyp. red.)

WPR: Jeszcze zapytam o Stowarzyszenie K-40. Skąd się 

wziął pomyśl?

K.P.: To znaczy, ja po prostu mieszkam tutaj. Przyjaźniłam 
się już wcześniej z członkiniami tego stowarzyszenia no i 

kilka lat temu, już nie pamiętam dokładnie, to było pierwsze 
prowadzenie imprezy, powiedziałam oczywiście że tak, no 

i tak powoli powoli wciągnęłam się w te działania. Bardzo 
mi się to podoba, to jest naprawdę świetna sprawa. Kilka 

kobitek się zebrało, ma chęć i siłę, mimo masy obowiązków, 
a chce im się tak po prostu coś zrobić i to jest super. Takie 

spotkania jak dzisiejsze, ten piknik rodzinny, jak spotkania z 
różnymi artystami, organizowane w „Gospodzie u Michała”, 

teraz w perspektywie mamy jeszcze rajdy rowerowe. To 
wszystko takie fajne. Tak chce się żyć.

WPR: Dziękuję za rozmowę.

K.P.: Dzięki.

Rozmawiał: Mariusz Markowski
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Dlaczego Chełmoński wybrał właśnie Kuklówkę?

Kiedy opuścił Paryż chciał coś kupić na wsi w Polsce. Mieszkał 
wtedy w Janowicach u rodziny Łoskowskich. i rozglądał się, 

szukając domu, ziemi. Informacja o Kuklówce pojawiła się 

prawdopodobnie w wyniku kontaktów sędziego Łoskowskiego z 

sędzią mszczonowskim - Lubasiewiczem. Tak przypuszczam. W 

1888 roku Chełmoński kupił Kuklówkę od sędziego Lubasiewicza. 
Znalazłem u siebie akt notarialny. Dom, który malarz kupił był w 

złym stanie, wymagał gruntownego remontu i

przebudowy. W specjalnym notatniku Chełmoński robił szkice, 
wypisy. Notował ile materiału mu potrzeba. Był to drewniany dom. 

Powstał na początku XIX w.

Dom w którym teraz jesteśmy?

Tak. A w tym pokoju, w którym siedzimy, były kiedyś konie. 
Chełmoński wprowadził je do domu, bo bał się kradzieży. Chciał 

je mieć blisko siebie. I jest to jedyny pokój, w którym została 

wymieniona podłoga. W pozostałych pokojach są oryginalne 
podłogi, trzeba też podkreślić, że podłogi były ubijane gwoźdźmi 

kowalskiej roboty, ręcznie. Każdy gwóźdź był robiony przez 

kowala. 

Podobno tu w Kuklówce rozstał się z żoną? 

10 września 2006 r. przy dworcu kolejowym w Grodzisku Maz. pod Warszawą został odsłonięty pierwszy w Polsce pomnik malarza Józefa 
Chełmońskiego. Chełmoński w ostatnim okresie życia mieszkał w podgrodziskiej wsi Kuklówka. O tym jakim malarz był człowiekiem i co 
robił pod Grodziskiem opowiada mieszkający w Kuklówce prawnuk Chełmońskiego.

Przestrzeń odnaleziona...
rozmowa z prawnukiem Józefa Chełmońskiego Stanisławem 
Austem o życiu malarza w Kuklówce, jego ekstrawagancjach i o 
tym jak bardzo „niewarszawskim” był artystą...  

W Kuklówce życie z żoną defi nitywnie się skończyło, choć kryzys 

zaczął się już wcześniej. Jak już się rozstali – spotykali się na 

dworcu w Grodzisku. 

Żona nie chciała bywać w Kuklówce?

To raczej Chełmoński nie chciał spotykać się w Kuklówce z 

żoną. Drogę, którą przywiózł  żonę na początku do Kuklówki, 

zlikwidował. Zrobił nową drogę... Po drugie żadne zdjęcie żony nie 

zachowało się w Kuklówce. Inne zdjęcia się zachowały, a żony nie.

To symboliczne - nowy dom nowe życie...

Życie z artystami nie jest jak wiadomo łatwe... Zamieszkanie w 

Kuklówce, po hałaśliwym Paryżu musiało być szokiem dla kobiety, 

matki. Panowały tu bardzo trudne warunki do życia... To było 

odludzie, gdzie głównym środkiem lokomocji były konie. Dookoła 

bagna.
Ale z Chełmońskim zostały trzy córki, jedna tylko została przy 

matce. Co ciekawe między tą jedną córką, a pozostałymi nie było 

bardzo długo kontaktów.

Czy poza dworcem kolejowym Chełmoński bywał gdzieś jeszcze 

w Grodzisku? 

Na przykład na targach. W Grodzisku obserwował targowisko, 

Żydów. Tam mieszkało dużo Żydów i on malował wszystkie 
sceny „żydowskie”. Przede wszystkim bywał jednak na dworcu. 
W czasach Chełmońskiego przez Grodzisk przechodziła kolej 

warszawsko-wiedeńska. Grodziski dworzec kolejowy stanowił więc 

dla niego okno na świat. Stąd wyjeżdżał do Warszawy sprzedawać 
swoje obrazy. Do Warszawy jeździł też, by spotkać się ze swoim 
bratem Adamem, który pracował w Szpitalu Dzieciątka Jezus i 

którego potem ściągnął do siebie. Adam Chełmoński kupił ziemię 

blisko Kuklówki, dzisiejszą Adamowiznę. Na Adamowiźnie stoi 
teraz dworek, który jest własnością miasta Grodzisk Maz. To dom 
kowala, który został kiedyś rozebrany i przeniesiony z Kuklówki na 

Adamowiznę. Do Grodziska Chełmoński przyjeżdżał bryczką. Miał 

swojego furmana o nazwisku Szlaga, który go podwoził.
Czy Pański pradziad lubił Grodzisk?  

Chełmoński generalnie był przeciwnikiem życia miejskiego... 
Miasto w ogóle było mu obce. Do Grodziska przyjeżdżał, bo 
życie go do tego zmuszało, musiał podróżować i kontaktować 

się ze światem, ale najlepiej czuł się w Kuklówce. Upatrzył sobie 

to miejsce. Kuklówkę kupował w ogóle za pożyczone pieniądze. 
Najpierw kupił 6 hektarów, a potem dokupował ziemię z jednej i 

z drugiej strony. Maria Górska w swoich pamiętnikach napisała, 

że powiedział jej: „Muszę dokupić jeszcze dwie przyległe działki, 
bo jak ktoś inny to kupi to zasłoni mi niebo i ziemię.” Chciał mieć 

perspektywę. I dokupił tę ziemię. 

Jak wyglądała wtedy ta wieś? 

W czasie gdy kupował Kuklówkę, na Pisi Tucznej było na 
wysokości Grzymek - Jaktorów 6 młynów wodnych, co pół 

kilometra był młyn, była spiętrzona woda i dużo bagien, gdzie 

przebywało dużo ptactwa wodnego. To zresztą motywy jego 

obrazów.

To wszystko „Kuklówkowe” ptactwo?

Tak. Tak samo jak młyny. Po sprzedaży obrazu „Orka”, urządził 

sobie na strychu pracownię. Niedużą, niską, w lecie gorącą, w zimę 
zimną. Była to pracownia... prymitywna. Na pewno panowały 

w niej gorsze warunki niż w tej w Paryżu. Znajdowała się nad 

tym pokojem, gdzie teraz siedzimy. Z tej pracowni Chełmoński 

miał taki balkonik i zejście na zalewiska 

wodne. Z balkonika mógł świetnie 

obserwować naturę, mgłę, ptactwo: 

bociany, czaple. Obserwował zresztą 

nie tylko z pracowni. Ludzie mówili, że 

chodził z notatnikiem i szkicował, a że 

miał świetną pamięć fotografi czną potem 

przenosił to na płótno w pracowni. Ale tak 

naprawdę  Chełmoński po osiedleniu się 

w Kuklówce bardzo dużo już nie malował, 

na pewno mniej niż w okresie paryskim, 

czy monachijskim. Tu zajmował się w 

głównej mierze gospodarstwem i domem. 

Przerabiał go. 

Sławy nie szukał, ale   
  uznania pragnął...

Co by powiedział na pomnik, który stoi            

.w Grodzisku?

Chełmoński sławy nie szukał, ale uznania 

pragnął... To chyba dobrze, że pomnik 

stanął w Grodzisku, a nie na przykład w 

Warszawie. Prowincja go zawsze bardziej ceniła niż duże centra 

kulturalne. W okolicznych, małych miejscowościach wszędzie jest 

ulica Chełmońskiego. 

 W Międzyborowie, Jaktorowie...

Tak... Poza tym Grodzisk, skwer w Kuklówce, Radziejowice. 

Dobrze, że tu w okolicy stanie pomnik. Malarz związany był z 

tymi okolicami – z Ojrzanowem, czy z Łowiczem, gdzie jeździł do 

kościoła. Wyszedł z Mazowsza i na Mazowszu osiadł. 

Jakim Chełmoński był człowiekiem? 

Na pewno wrażliwym. Jeżeli coś go uraziło to głęboko to 

przeżywał. Bardzo przeżył na przykład rozstanie z żoną. Potem 

zresztą nie związał się do końca życia z żadną kobietą. Był 

mężczyzną w wieku 40 lat, mógł rozglądać się za kobietami, ale 

do końca życia był sam. Poza tym nie przywiązywał wagi do 

pieniędzy. Nie miał też chyba do nich szczęścia. Te zarobione 

w okresie paryskim stracił, bo zbankrutował bank, w którym 

trzymał pieniądze. Poza tym – był małomówny, ale jak już się 

odezwał to bardzo konkretnie, rzeczowo i dobitnie. Jeśli chodzi o 
język – mówił piękną polszczyzną. Miałem okazję przeczytać jego 

przemowę po śmierci Gersona, którego traktował jak ojca (był jego 

nauczycielem, profesorem). Uderzyła mnie piękna polszczyzna 
Chełmońskiego – niewyszukane, ale oddające wiele słowa. Z 
innych spraw - nie dbał o ubiór. Nie stroił się, nie ubierał się ekstra. 

Kiedyś umówił się w restauracji w Warszawie i kelner nie chciał go 

wpuścić, bo nie miał na sobie stroju wieczorowego, tylko  długie 
buty z cholewami i spodnie, wpuszczone w buty. Prawdopodobnie 
ze względów praktycznych, dojeżdżał konno. Błoto... wiadomo. W 

tej restauracji wyciągnął więc spodnie z butów i kelner go wpuścił, 

zdziwił jak się dowiedział, że miał do czynienia z Chełmońskim. 

Dlaczego malarz postanowił wrócić do Polski?

Coraz trudniej mu się w Paryżu żyło, poza tym dojrzewał 

artystycznie i życiowo... Przede wszystkim jednak kochał polską, 

mazowiecką wieś i chciał na niej osiąść na stałe. On kochał 
Mazowsze, strzechy, wiejski ubiór... Życie wiejskie było jego 
żywiołem, a nie zgiełk miasta. Po powrocie z Paryża był to jego 

świadomy wybór.

W domu rozlega się głośne bicie starego zegara.

Co Pan odziedziczył po pradziadku?

Zostałem w Kuklówce, wytrwałem na wsi... 

Czym jest dzisiaj to miejsce dla Pana?

Gniazdem rodzinnym... Wie Pani, mam troje dzieci i żadne nie 
przeprowadziło się np. do Warszawy. Nie wyobrażam sobie życia 

gdzie indziej, choć to miejsce coraz bardziej zmienia się. Dziś 

Kuklówka staje się zapleczem mieszkalnym Warszawy. Ludzie 

uciekają z bloków, szukając tego, czego szukał tu Chełmoński... 

przestrzeni, spokoju, czystego powietrza, luzu...

Ale nie znajdują już takich przestrzeni jak malarz...

Tak. Kuklówka to już zupełnie inne miejsce niż kiedyś. Sądzę, że 

Chełmoński nie poznałby  tych okolic. 

Pomnik Chełmońskiego stoi w Grodzisku Maz. u zbiegu ulic 11-

listopada i 1-Maja. Z paletą i pędzlem w ręku wyprostowany 

Chełmoński spogląda na miasto, twarzą zwrócony w kierunku 

grodziskiego deptaka i w stronę szosy prowadzącej do Kuklówki.   

Pomnik Chełmońskiego stoi w Grodzisku Maz. u zbiegu ulic 11-

listopada i 1-Maja. Z paletą i pędzlem w ręku wyprostowany 

Chełmoński spogląda na miasto, twarzą zwrócony w kierunku

grodziskiego deptaka i w stronę szosy prowadzącej do Kuklówki.

   Kuklówka. Mała wieś przy trasie Katowickiej, blisko Grodziska 

Maz. Staję przy kościele w centralnym miejscu wsi i pytam 

o dom prawnuka Chełmońskiego. Miejscowi tłumaczą bez 

wahania, wiedzą doskonale. Jadę aleją i dojeżdżam tuż pod okna 

drewnianego, starego, domu. Obok budynki gospodarcze. Wiejsko. 

Zielono i dużo zwierząt. Pierwszy wychodzi mi naprzeciw ładny kot. 

Miauczy i łasi się. Za chwilę poznaję gospodarza domu. Stanisław 

Aust, prawnuk Chełmońskiego, zaprasza mnie do środka. Dom, 

w którym mieszkał Chełmoński jest duży i przypomina typowy 

mazowiecki dworek. W środku stare meble i fotografi e. Siadamy 

w salonie.   

Anna Kamińska 
- dziennikarz Radia Bogoria

Dom Chełmońskiego w Kuklówce - stan obecny   foto Anna Kamińska
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FAŁSZYWY
JOHANSON 
Andrzej Niewinny-Dobrowolski

  dokończenie

Puszczono muzykę, szwagier nalał do kieliszków, tym 
razem również sobie. Sven zwolniony z funkcji milczącego 
konwersanta, z pomocą widelca zajął się przeprowadzaniem 
szczegółowej analizy bigosu. Erik z Johanssonem, coraz 
bardziej rozbawieni sytuacją, kontynuowali przerwaną na 
kilka godzin rozmowę prowadzoną w kolejce do kontroli 
paszportowej.

- Słuchaj, ja naprawdę z 
początku myślałem, że oni 
mnie porwali.
  Rozmawiali, jak to się 
zwykło w mieszanym 
towarzystwie, po angielsku, 
co jednak nie zmniejszało 
zainteresowania pana 
Sanaba moimi usługami 
translatorskimi. Zmianie 
uległa jedynie liczba zaimka:
  - Co oni mówią, co oni 
mówią?
  Również pan Zenek, 
zdoławszy się wreszcie 
uwolnić od dręczącej go 
trzeźwości, usiadł obok 
Erika żądny wiedzy, o 
czym to też może tego 
pięknego sierpniowego 
popołudnia rozmawiać po 
angielsku dwóch jednakowo 

nazywających się Szwedów 
w podkrośnieńskiej wsi 
Drzewice.
  Polonez cieplił się w 
kieliszkach, Krawczyk 
śpiewał, zmierzch zapadał.
  Weselono się gwarnie i 
serdecznie. Pani Krysia 
przyniosła kawę, kolejny 
słoik kompotu ze śliwek i 
zakąskę, po czym zajęła się 
oblekaniem rezerwowych 
kołder w wykrochmalone 
poszwy. Johanssonowie 
otrzymali duży pokój 
gościnny z wielkim 
małżeńskim łożem, my 
mniejsze, jednoosobowe. 
Budziki zostały nastawione 
na dziewiątą rano, zaś na 
dziesiątą wyznaczono czas 
na rozmowy handlowe.

  Gdyby pies informował 
swego pana nie tylko o 
pojawianiu się gości, lecz 
również o tym, co robią, 
pan Sanab dowiedziałby się, 
że najdłużej w noc światło 
paliło się w pokoju Erika 
oraz Erika.
  Następnego ranka wstał 
ciepły, jasny i słoneczny 
dzień przedwczesnego w 
tym roku babiego lata. Kilka 
delikatnych pajęczynowych 
nitek zakończyło swoje 
marzenia o podniebnych 
podróżach, wpadając w 
sidła wysuniętej anteny 
oliwkowego mercedesa. 
Podczas śniadania na 
werandzie przystąpiono 
do ustalania warunków 
interesu polegającego na 
dostarczeniu przez fi rmę 
pana Sanaba do portu w 
Göteborgu dziesięciu tysięcy 
metrów sześciennych 
tarcicy w postaci desek o 
szczegółowo określonych 
wymiarach, klasie i 
wilgotności za nie mniej 
szczegółowo określoną 
sumę jednego miliona 
dwustu osiemdziesięciu 
pięciu tysięcy dolarów 
amerykańskich.
  Co do sumy i 

podstawowych warunków 
transakcji umówiono 
się już wcześniej, 
korespondencyjnie, teraz 
pozostały właściwie 
ustalenia techniczne oraz 
jakościowe. Sven w roli 
eksperta strony kupującego 
pilnował, żeby w umowie nie 
pominięto najdrobniejszej 
sprawy dotyczącej jakości, 
sposobu składowania, 
suszenia i transportowania. 
Po trzech godzinach dobra 
wola obu stron zaowocowała 
odpowiednią ilością 
koniecznych kompromisów i 
umowę podpisano.
  Pan Sanab otrzymał 
od Erika w prezencie 
elektroniczny 
wilgotnościomierz do 
drewna w pięknym 
futerale, nam pani Krystyna 
wręczyła na pożegnanie 
ręcznie haftowane lniane 
obrusy wytwarzane przez 
krośnieńskich cepeliantów.
  Pan Zenek, rześki i świeży, 
w eleganckim garniturze, 
pod krawatem, rozsiewający 
wokół siebie intensywną 
woń Old Spice’u, został 
nam przydzielony wraz z 
mercedesem do dowolnej 
dyspozycji na czas 

nieograniczony. Zegnani 
uroczyście przez gospodarzy 
wyruszyliśmy w drogę 
powrotną do Warszawy, 
a w poniedziałek przed 
południem odlecieliśmy do 
domu.

* * *

  W grudniu tego samego 
roku, na tydzień przed 
świętami, do göteborgskiego 
portu przybył drobnicowiec 
“Szczawa Zdrój” z 
dziesięcioma tysiącami 
metrów sześciennych 
tarcicy, zgodnie z 
wymogami kontraktu 
szczelnie przykrytej zieloną 
plandeką. Towar został 
wyładowany i złożony na 
nabrzeżu w oczekiwaniu 
na spedycję do portu 
przeznaczenia, którym była 
Alexandria. Wymieniona w 
konosamencie fi rma Erik 
Johansson Timber Trade Ltd. 
włożyła trud w dokonanie 
inspekcji towaru, wypisanie 
nowego listu przewozowego, 
sporządzenie faktury na 
milion osiemset pięćdziesiąt 
tysięcy dolarów oraz 
telefoniczne uzgodnienie 
ze szwedzkim armatorem 
warunków transportu do 
Egiptu.
  W końcu lutego na konto 
Erik Johansson Timber Trade 
Ltd. wpłynęły pieniądze 
z Kairu, zaś na początku 
marca niekorzystne układy 
handlowe z pewnym 
norweskim kontrahentem 
spowodowały ogłoszenie 
niewypłacalności fi rmy, 

której właściciel opuścił 
Szwecję, udając się na 
kilkumiesięczny urlop 
wypoczynkowy w rejon 
Bermudów. Nazwa fi rmy 
została wyrejestrowana, 
toteż list pana Sanaba 
z zapytaniem o powód 
opóźnienia zapłaty wobec 
nieistnienia odbiorcy wrócił 
do Drzewicy.

  Pan Sanab, po uzyskaniu 
od trzech różnych 
adwokatów jednakowo 
brzmiącej odpowiedzi 
dotyczącej realnej 
szansy wyegzekwowania 
swoich pieniędzy od 
nieistniejącego szwedzkiego 
przedsiębiorstwa, 
uprzedzając o dwa dni nakaz 
sądu w tej sprawie, poddał 
swoją fi rmę likwidacji. 
Niestety wszystko co 
posiadał, zostało zajęte przez 
komornika.
  Po eksmisji, pożyczonym 
od sąsiada żukiem, przeniósł 
się wraz z rodziną na 
wybrzeże szczecińskie, 
gdzie za pieniądze uzyskane 
ze sprzedaży szwagrowej 
ojcowizny kupił używaną 
maszynę do przerabiania 
śledzi na fi lety. Zajmując się 
grodzeniem szopy mającej 
służyć za przetwórnię, 
zamiast tańszych sztachet, 
zdecydował się na drucianą 
siatkę.
  - Coś mi się stało z oczami 
- żalił się szwagrowi 
wbijającemu paliki w 
piaszczysty grunt - od 
jakiegoś czasu nie mogę 
patrzeć na deski.  

Platforma
Obywatelska

Marek H e j d a

Kandydat 
do Rady MiastaOKRĘG 33
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   We wrześniu w Pruszkowie odbyły się dwa znaczące wydarzenia 
muzyczne, związane z uroczystymi obchodami 90. rocznicy 
otrzymania praw miejskich przez osadę przemysłową Pruszków. 

Zarząd Miasta Pruszkowa w związku z okrągłą rocznicą 

postanowił zorganizować  imprezy dla mieszkańców. Gwoździem 
obu programów była oprawa muzyczna. 
Na stadionie pruszkowskiego „Znicza” odbyła się w sobotę (16 

IX) całodzienna impreza. Był to otwarty piknik pod umownym 

hasłem: „zabawa, występy, kiełbasa, piwo i śpiew”. Jego kulminacją 
był występ popularnego zespołu „Kombi” tuż po 21.00.
   Tydzień później (sobota, 23 IX) w kościele św. Kazimierza odbył 

się uroczysty koncert orkiestry i chóru Filharmonii Podlaskiej 

(wykonano - IX Symfonię Ludwiga van Beethovena). 
   Byłem uczestnikiem obu wydarzeń. Według mojej opinii 
na masowym spotkaniu 16. września doszło do powstania 

rażących zaniedbań, związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa 

uczestnikom oraz narażenia ich na naganne zachowanie mniejszej 
- acz bardzo widocznej - części męskiej publiczności. Był to efekt 
braku skutecznej reakcji ze strony służb bezpieczeństwa (Straż 

Miejska, Policja, Ochrona koncertu) na rzecz eliminacji nagannie 

zachowujących się uczestników.
Radosny nastrój pikniku był całą sobotę „podkręcany” przez 
nielimitowaną sprzedaż alkoholu. Popłynęły hektolitry piwa, 

sprzedawanego pod parasolami „Królewskie”. W związku z 

tym pod koniec dnia na „Zniczu” dość częstym widokiem byli 
mężczyźni w różnym wieku, którzy wyraźnie znajdowali się w 
stanie wskazującym na spożycie. Byli mniej lub bardziej pijani, 

a przez to bardziej pobudzeni, agresywni i zaczepni. Sytuacja ta 

stała się bardzo widoczna i odczuwalna tuż przed oraz w trakcie 
występów zespołu Kombi. 
   Prezydent Starzyński, który prezentował swe wdzięki tuż przed 

występem zespołu nie mógł tego nie widzieć. Chyba, że był 
tak zaaferowany promocją swojej osoby przed nadchodzącymi 

wyborami, że nie zwracał na te „drobiazgi” należnej uwagi. Chęć 
reklamy swojej grupy wyborczej do pruszkowskiego samorządu 
to jedno, a zaniechanie podstawowych i skutecznych działań na 

rzecz zapewniania ładu i bezpieczeństwa uczestnikom wówczas 
tam przebywającym to inna sprawa. 

Niestety, Zarząd Miasta - na którego czele stoi prezydent 

L I S T  D O  R E D A K C J I
Starzyński - „zaślepiony” nadciągającymi wyborami i skupiony na 

własnym marketingu wyborczym dopuścił się rażącego zaniedbania 

w zapewnieniu uczestnikom sobotniego pikniu elementarnego 
bezpieczeństwa. W sumie wiele do tego nie trzeba umieć. Trzeba się 
jednak wykazać zwykłym, gospodarskim rozsądkiem – czego widać 

brakuje w Zarządzie Miasta. 

   Nie została ograniczona przez urzędników sprzedaż piwa (np. 
przez zakaz sprzedaży po 19.00). Nie wprowadzono między ludzi 
stojących na placu przed sceną patroli pieszych (Straż Miejska, 

Policja). Nie usuwano pijanych mężczyzn ze „Znicza”, nie pouczano 

ich, aby zachowywali się grzecznie (inaczej wylecą). Zaniechanie 
takich w sumie drobnych, profi laktycznych działań bezpieczeństwa 
doprowadziło m.in. do tego, że podczas koncertu byłem świadkiem 

parominutowej przepychanki między dwoma średnio pijanymi 

mężczyznami, gdzie młodszy chciał „walnąć” starszego i tylko 
dzięki temu, że do incydentu weszli koledzy obu stron, blokując 
oraz rozdzielając ich, nie doszło do zwieńczenia tego starcia „ręczną 

konsumpcją”. Niestety, przez cały koncert KOMBI wciąż sprzedawano 

piwo, obok mijali nas, co chwilę mężczyźni z kubkami piwa.
   Byłem ze znajomymi kobietami, które wyraźnie mi sygnalizowały 
swój strach oraz niesmak tą wieczorną atmosferą. Została ona 

wykreowana przez mniejszą, lecz wyraźnie widoczną, grupą napitych 

mężczyzn oraz zaniechanie działań profi laktycznych ze strony służb 
porządkowych. Uważam, że prezydent Starzyński oraz Zarząd Miasta 
zamiast tak bardzo skupiać się na własnej reklamie samorządowej 

(nachalność widoczna), winien bardziej się zainteresować (czego nie 

było widać) tym, co było i jest ich zwykłym obowiązkiem służbowym, 
za który pobierają znaczące wynagrodzenie.
   Chodzi tutaj m.in. o zadbanie o bezpieczeństwo uczestników na 

imprezach masowych organizowanych w Pruszkowie za pieniądze 

ogółu mieszkańców miasta. Na koncert Kombi przyszło sporo 
kobiet, wiele z małymi dziećmi, które patrzyły na ten rażący brak 
kompetencji Zarządu Miasta Pruszkowa, na czele z ubiegającym 

się o ponowna elekcję prezydentem Starzyńskim. Szereg osób było 
narażonych na przebywanie między mniej lub bardziej pijanymi, a 

czasem agresywnymi mężczyznami. (ok. 5-10 proc. pijanych).
Marketing przedwyborczy prezydenta Starzyńskiego wypadł celująco. 
Gratuluję i brawa.               

 Mirosław Wawrzyński
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   Kobiety od zawsze dążyły 
do doskonałości, będąc ładne 
chciała być jeszcze ładniejsze. 
Po przez uczesanie, ubiór, 
makijaż, gest, sposób 
chodzenia, zasłonięty lub 
odsłonięty kawałek ciała 
pragnęły całą uwagę zwrócić 
na siebie. Bez względu na 
kulturę, cywilizację czy 
czas zawsze chciały być 
najpiękniejsze. Dziś dzięki 
chirurgom plastycznym, 
stylistom, wizażystom, 
dietetykom i projektantom 
mody „brzydkie kaczątko” 
może stać się pięknością. 

Jak to wszystko się 
zaczęło?

 Początek chirurgii 

plastycznej to przełom XIX 
i XX w. Zawdzięczamy go 

mężczyznom. Pewien Żyd, 
był tak niezadowolony z 

wyglądu swego wielkiego 
i garbatego nosa, że oddał 

się w ręce niemieckiego 
lekarza Jacquesa Josepha, 

który poprawił jego urodę 
(metoda poprawiania nosa 

wprowadzona przez lekarza 
stosowana jest do dziś). 

Prawdziwy rozkwit chirurgii 
plastycznej rozpoczął się 

dopiero podczas I i II wojny 
światowej. Kiedy to na 

„bohaterach” tych wojen 
lekarze uczyli się składania 

kości, łączenia ze sobą 
oderwanych kawałków 

skóry czy naprężania oraz 
uzupełniania mięsni. Kobiety 

również wiele zyskały na 
wojnie. Chcąc podobać się 
amerykańskim mężczyznom, 

japońskie prostytutki 
jako pierwsze zaczęły 
wstrzykiwać sobie silikon w 
piersi. Liposukcja powstała 
50 lat temu dzięki pewnej 

tancerce i jej przyjacielowi, 
lekarzowi Yvesowi Geraldowi 
Illouzowi. Kobiecie na 

plecach wyrósł tłuszczak, 
doktor zastanawiał się, w 
jaki sposób usunąć tak dużą 
narośl? Otóż pod skórę 
tancerki wprowadził rurkę, 

a do drugiego jej końca 
podłączył strzykawkę i całą 
zawartość tłuszczu wessał 
do środka. W taki właśnie 

W ieczna  m łodo ść
Cały świat zwariował na punkcie operacji plastycznych, a „produkcja” piękna stała się odrębną 

gałęzią rynku. Dziś poprawa urody nie jest przywilejem gwiazd, na operacje plastyczną może 

pozwolić sobie każdy, kto ma pieniądze. Płaski brzuch, chude uda, gładka twarz każdy to 

może mieć, lecz skalpel nie uleczy duszy.

prosty sposób narodziła 
się najbardziej pożądana 
operacja w USA.

Ranking operacji 
i jej koszta

Najwięcej operacji prze-
prowadzanych jest w 
Ameryce Południowej w 
Brazylii, gdzie już małym 
dziewczynkom w ramach 
prezentu komunijnego 
funduje się operacje 
plastyczne. Zaraz po 
niej na plasują się Stany 
Zjednoczone, gdzie w 
ręce chirurga oddało się 
9 mln Amerykanów, czyli 
3,5% ludności. Pod skalpel 
niemieckich chirurgów 
trafi ło około 600 tys osób, 
w Wielkiej Brytanii na 
poprawę urody zdecydowało 
się 200 tys osób, 
a w Hiszpanii do 
niecodziennego 
wyścigu szczurów 
„po piękno” stanęło 
zaledwie 350 tys osób. 
W Polsce o operacji 
marzy aż 84% kobiet, 
ale decyduje się na nią 
niewiele. Dlaczego? 
Powodem są koszty, 
ból po zabiegu, a 
także duża liczba 
powikłań. Cennik 
usług plastycznych 
jest różny i tak: 
PEELING GŁĘBOKI 
- to nic innego 
jak intensywne 
złuszczanie skóry 
właściwej. W rezultacie 
uzyskuje się wygładzoną 
i odmłodzoną cerę. 
POWIKŁANIEM mogą być 
ciężko gojące się rany oraz 
blizny. 
FACELIFTING - polega na 
naciągnięciu skóry twarzy 
poprzez jej wycięcie. 
POWIKŁANIA: 
nienaturalny wyraz twarzy, 
nieregularność, widoczne 
blizny. 
PLASTYKA RAMION 

- to odessanie zbyt dużej 
ilości tłuszczu, a nadmiar 
zwiotczałej skóry usuwa 

się przez wycięcie. 
POWIKŁANIA: rozejście 
się ran i zakrzepica. 
LIPOSUKCJA - odessanie 
tłuszczu z okolic 

bioder, brzucha, ud, za 
pomocą specjalnej rurki. 
POWIKŁANIA: może 

wystąpić brak czucia, a 
także nierówności skóry. 
OSTRZYKIWANIE 
BOTULINĄ - to 
podawanie strzykawką 

jadu kiełbasianego, który 
paraliżuje mięśnie i w ten 

sposób wygładza skórę. 
POWIKŁANIA: twarz może 
przypominać maskę, może 
wystąpić asymetria. 
Równie ogromnym po-
wodzeniem cieszą się usługi 
plastyczne takie jak: plastyka 
brzucha, powiększenie piersi, 
plastyka szyi, powiększenie 
ust, plastyka powiek, 
korekcja nosa, korekcja 
małżowin usznych. Ceny 
oscylują w granicach od 3 
do 11 tys. zł. w zależności 
od zabiegu. We wszystkich 
zabiegach powikłania są 
tego samego typu. Za cenę 
lift ingu można kupić sobie 
samochód używany dobrej 
marki, a za zmianę całego 
ciała bardzo dobry nowy 
samochód.

Kto pod skalpel?

Na stół operacyjny 
decyduje się coraz więcej 
osób, bez względu na 
wiek, płeć, wykształcenie 
czy wykonywany zawód. 
Wszyscy oni uważają, że 
gwarancją sukcesu i awansu 
nie jest nabyta wiedza, 
wrodzona inteligencja czy 
doświadczenie, tylko piękna 
twarz i zgrabne ciało. Przez 
to do gabinetów chirurgów 
plastycznych puka coraz 
więcej osób, aby z ryczącej 

czterdziestki stać się piękną 
dwudziestkąpiatką. Ale czy 
tak właśnie musi być? Czy 
starsze panie lub przeciętni 
mężczyźni nie potrafi ą się z 

godnością zestarzeć? Z usług 
skalpela powinni korzystać 
Ci, którzy naprawdę tego 

potrzebują, a nie osoby 
starsze, które chcą zachować 
wieczną młodość, czy 
kobiety uważające, że biust 
rozmiarów B lub C jest zbyt 

mały.
Media przekonują, że brak 
zmarszczek, młoda skóra 
i jędrne ciało to sława i 

bogactwo, ludzie, którzy 

nie chcą wypaść z tego koła 
marketingowego, co kilka 
lat muszą wykładać tysiące 
złotych na poprawę urody. 
Zresztą, coraz częściej same 
gwiazdy polskiej estrady, 
osoby publiczne czy nawet 
dziennikarze przyznają się do 
ingerencji chirurga w swoje 
ciało. „Ludzie są bardzo czuli 
na doniesienia mediów. Jeśli 
jakaś gwiazda powiększyła 
sobie piersi, od razu są 
chętne do poprawienia 
swoich; kiedy jest mowa 
o szczupłych sylwetkach i 
kostiumach kąpielowych 
więcej kobiet chce odsysać 
sobie tłuszcz”- mówi dr 
Bartłomiej Noszczyk chirurg 
plastyczny. I właśnie to w 
całym tym biznesie jest 
najbardziej niebezpieczne, 
kiedy pcha ludzi do gabinetu 

lekarza zwykła 
zazdrość o to, że inni 
mają lepszą sylwetkę 
lub młodszą twarz, 
brak wiary w siebie 
lub niepoukładane 
życie osobiste. Do 
chirurga plastycznego 
zgłaszają się zazwyczaj 
kobiety, które chcą 
się zoperować, 
aby mąż ich nie 
zostawił, pracownice 
dużych fi rm, w 
których awansowali 
ludzie młodsi i 
lepiej wyglądający, 
mający mniejsze 
doświadczenie i niższe 
wykształcenie, czy 

po prostu ludzie pogrążeni 
w depresji. „Jest grupa 
pacjentów, którzy wierzą, że 
dzięki operacji będą kochani 
czy po prostu lepsi”- mówi 
psycholog Ewa Sasin. Nic 
bardziej mylnego, bo zamiast 
lepszego samopoczucia 
zostają wydane pieniądze 
i rozczarowany pacjent. 
„Nierzadko okazuje się, że 
powinien on odwiedzić raczej 
psychologa czy psychiatrę” 
- twierdzi chirurg plastyczny 

dr Andrzej Sankowski.
Skalpel może dać nową 
twarz, zmienić sylwetkę, dać 
lepszą pozycję społeczną, 
ale nie uleczy duszy. Nie 

zmieni codzie-nności życia, 
nie doda mu kolorów ani 
nie wyleczy zadanych ran. 

Zmieniony człowiek, kobieta 
czy mężczyzna wewnątrz 
pozostanie ten sam - zmieni 
się tylko „opakowanie”.

   Niedawno zmarł mój dziadek, po którym odziedziczy-
łam domek jednorodzinny w starej dzielnicy Pruszkowa. 
Żbików, (bo tak nazywa się ta dzielnica) jest jedną z 
ładniejszych okolic mojego miasta. Jednak jak to bywa 
w beczce miodu zawsze znajdzie się łyżka dziegciu. 
Domek mojego dziadka ma już prawie 100 lat, a wokół 
roztacza się piękny ogród, ze starymi drzewami, pięknymi 
krzewami i mnóstwem kwiatów. Ktoś pomyśli no i cóż Ci 
do szczęścia jeszcze potrzeba? Dom, ogród to już szczyt 
marzeń – a jednak..
    W latach siedemdziesiątych XX wieku 10 metrów od 
siatki ogrodu dziadka wybudowano blok mieszkalny 
z wielkiej płyty, którego wszystkie okna wychodzą na 
mój już teraz ogród. Brak intymności w „moim domku” 
rekompensuje mi ściana zieleni.
     I tu zaczyna się mój problem. 
    Sąsiedzi z „blokowiska” podrzucają mi różnego rodzaju 
skarby i podarunki (nie są to jak pewnie każdy pomy-
ślał) kwiaty dla nowej lokatorki czy ciasto w koszyczku 
własnej roboty, ale niepowtarzalna rzecz, zawinięte 
w reklamówki misternie zawiązane śmieci! O nie, nie 
wszyscy są tak subtelni inni rzucają akurat to, co mają pod 
ręką skórkę od cytryny, wymoczoną herbatę obgryzione 
kości pozwólcie, że oszczędzę wam dalszego menu moich 
nowych sąsiadów. 
    Być może ja jestem nie dzisiejsza i tak się okazuje 
sąsiedzką przyjaźń? Tylko, że mi osobiście nie chciałoby 
się podchodzić do okna wiązać torebek śniadaniowych i 
wyrzucać w nich zgniłych ziemniaków, ponieważ krótszą 
drogę miałabym do kosza na śmieci stojącego w kuchni.
Kiedy byłam małą dziewczynką mama zawsze powtarzała 
mi co jest dobre, a co złe, a miejsce śmieci jest w koszu. 
Być może moi kochani sąsiedzi nie doświadczyli tej nauki 
we wczesnym wieku i teraz nie umieją się w tym odna-
leźć. A to wielka szkoda.
„Co za płot spadnie do sąsiada należy” mówi stare niemie-
ckie przysłowie w moim przypadku jest ono jak najpraw-
dziwsze.
   Każdy ma sąsiada, złego lub dobrego, moi są po prostu 
osobliwi, mają dziwne upodobania. Jednak na swój spo-
sób ich lubię. Bez nich moje życie było by nudne, a świat 
nie byłby już taki sam. 
   Mam nadzieję, że mój felieton wpadnie kiedyś w ręce 
moich sąsiadów i wtedy dowiedzą się, co tak naprawdę 
robią.

Jak dobrze mieć sąsiada?

Izabela Kok
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Ro z w ią z a n i a  p r o s i m y  n a d s y łać  n a  k a r t k a c h 
p o c z t o w y c h  n a  a d r e s  r e d a k c j i : 

W P R  H e l e n o w s k a  1 6 / 4 8 , 
0 5 - 8 0 4  P r u s z ko w

l u b  n a  n a s z  a d r e s  m a i l o w y : 
r e d a k c j a @ w p r . c o m . p l

 n i e  z a p o m i n a j ą c  o  p o d a n i u  n a z w i s k a  i  a d r e s u 
n a d a w c y 

Te r m i n  n a d s y ła n i a  o d p o w i e d z i , 
d o  d n i a  1 0 .  l i s t o p a d a .  2 0 0 6  r.

N a g r o d ą  j e s t  k s i ą ż k a : 
E d w a r d a  R e d l i ń s k i e g o  „ B u m  t a  r a  r a ”

NAGRODĘ  UFUNDOWAŁA: 
 KSIĘGARNIA

PRUSZKÓW, ul. KOŚCIUSZKI 44, tel: 0-22 758 78 26
Nagrodę  z  pop r zedn iego  numeru  wy losowa ł : 

p. Wiesław Gawroński z Pruszkowa. 
Nagrodę prześlemy pocztą.

K R Z Y ŻÓ W K A  Z  S E N T E N C J ĄKRASNOLUDKI
 I  GAMONIE

   Celem naszym było zdobycie władzy w kraju. Nie miałem wątpliwości – juz tylko krasnoludki mogły 

uratować sytuację gospodarczą, ograniczyć korupcję. Plan był dopracowany do perfekcji. Należało 

na drodze legalnych wyborów zdobyć władzę w Stolicy. Następnie pokazać czarno na białym, jaką 

szkodę wyrządziły partie polityczne. Stworzyć przymusowy front robót publicznych dla partyjniaków. 
Zagonić do zalepiania dziur w jezdniach. Warszawa była dziurawa jak szwajcarski ser. Wszędzie dziury, 

niesamowite dziury. Ogromne, jakby stworzone celowo, aby wyróżnić Stolicę od reszty świata.

   Plan naszej insurekcji opierał się na dwóch miastach. W mieście Króla Rynku, Komitet miał zdobyć 

władzę, a następnie przechwycić kontrolę nad Czarnymi Formacjami. Miasto miało ogłosić secesję. Ja 

w tym czasie miałem zostać Prezydentem Stolicy, również opanowując jej Czarne Formacje. W chwili, 

gdy z Warszawy wyjeżdżałyby siły w celu pacyfi kowania zbuntowanej prowincji, my zajęlibyśmy się 

siedzibą Premiera. Wpierw zamierzaliśmy nasłać inspektorów Sanepidu. Potem, odciąć wodę, światło 

i ogrzewanie. Akcja miała, bowiem rozegrać się w zimie. Premier, zwany Prawdziwym Mężczyzną, był 

uważany za twardziela, ale liczyliśmy, ze jego ministrowie widząc, że trzeba pracować w płaszczach, 

robić gimnastykę, szybko by pouciekali. Wtedy w grę wchodziłaby tylko szybka rekonstrukcja rządu 

z naszymi ludźmi na stanowiskach ministrów. Wówczas moglibyśmy zająć sie zdobywaniem Pałacu 

Prezydenckiego-Pałacu Prezydenta Kraju. Tak wyglądał pokrótce nasz plan. Był prosty. Trzeba było tylko 

zdobyć zaufanie elektoratu, wygrać i przekazać owoce zwycięstwa ludowi. (-)

   Kaczora pierwszy raz spotkałem na Hipodromie. Administracja Wyścigów Konnych zorganizowała 

spotkanie kandydatów. Kaczor pojawił sie także w barwach pomarańczowych.

- Co pan o tym myśli, że pana konkurent używa także koloru pomarańczowego? - pytali mnie 

dziennikarze.

- Wie, że krasnoludki wygrają wybory-zapewniałem ich, przechadzając się w pomarańczowej czapce 

krasnoludka. Ludzie Kaczora rozdawali też małe kaczuszki, na których była metka z krasnoludkiem. 

Znalazłem sie w potrzasku.

   Starczyło mi jednak sił , aby dotrzeć do studia. Kaczor pojawił się tam, ale później. Wyprzedziłem go. 

Gdyby on ubrał czapkę wcześniej, przegrałbym, jako osoba oryginalna.

- Czy w tej czapeczce wystąpi pan przed kamerami? - zapytała kobieta w charakteryzatorni.

- Dlaczego nie! Jeżeli by wielki Rabin, czy Kardynał się pojawili, też byliby w czapeczkach.

   Posadzono mnie obok Kaczora.(-)

   Gdy Prezydent Warszawy będzie urzędować w czapce krasnoludka, korupcja się skończy - rzekłem.(-)

   W kampanii dysponowałem najlepszymi plakatami. Dołożyłem starań, aby rozlepiono je wzdłuż 

Traktu Królewskiego. (-) Utworzony przez nas komitet „Weselsza i Kompetentna Warszawa” miał swój 
tajny sztab przy Nowym Świecie. Program był prosty i podobał się ludziom – po wygranych wyborach, 

inne partie polityczne miały zostać zagonione do robót publicznych.

   Uczestniczyłem w wielu konferencjach, ścierając sie z innymi kandydatami. Pewnego dnia 
przygotowałem się bardzo sumiennie w dziedzinie komunikacji miejskiej. Kiedy objaśniałem szczegóły 

jeden z konkurentów się wtrącił.

- Panie Majorze! - rzekł – trzeba iść na całość. Nie ma to jak latające dywany.

Pozostali kandydaci przytaknęli. 

Zrozumiałem, że oni też są weseli, ale zwątpiłem, czy kompetentni.

WALDEMAR
MAJOR
FYDRYCH
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Fragment najnowszej książki pt. „Krasnoludki i Gamonie”, 
autorstwa Waldemara Fydrycha -„Majora”, legendarnego twórcy „Pomarańczowej 

Alternatywy”, słynnego jajcarza i 

happenera. Major po raz kolejny kandyduje w najbliższych

wyborach na Urząd Prezydenta Warszawy. Lepiej może nie będzie, 

ale weselej z całą pewnością TAK!!! - Redakcja.
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OGŁOSZENIA DROBNE

Tłumaczenia przysięgłe  
język niemiecki Agencja 
Tłumaczeń 
Tel.: 0-692 423 384

•
M. Radzicka – Egzaminator 
Nowej Matury, Język Polski 
– dojeżdżam do ucznia.
Tel.: 0-22 734 01 88, 
        0-663 517 751

•
Małgorzata Rzewnicka 
historia–WOK–korepetycje, 
przygotowanie do matury, 
analiza źródeł, pisanie prac 
– rozprawka. 
Tel: 0-22 729 68 15

•
Wiesław Rzewnicki  
korepetycje – język polski z 
elementami fi lozofi i, 
wiedzy o fi lmie i teatrze, 
pisanie rozprawek, analiza 
tekstów literackich, 
przygotowanie do matury 
Tel.: 0-22 729 68 15

•
Studentka germanistyki 
udzieli korepetycji z języka 
niemieckiego. 
Tel: 0 -506 789 119

•
Chemia – korepetycje gim-
nazjum i liceum, przygoto-
wanie do matury
Tel kom: 0 - 502  799 074.

• 
Język angielski, 

egzaminator nowej matury. 
Przygotowania do matury 

oraz korepetycje. 
Tel: 0-22 758 03 64, 602-

745 041
 • 

Matematyka z możliwością 
lekcji w domu ucznia. 
Pełny zakres.
tel: 889 852 136 

• 
Nauka gry na gitarze 
elektrycznej, akustycznej, 
klasycznej. Style: rock, jazz, 
blues, funk. Profesjonalnie 
udziela dyplomant II stopnia 
jazzu. Możliwy dojazd. 
tel: 0- 501 419 429

 Poszukuję do wynajęcia 
mieszkania 1-pokojowego 
lub kawalerki  
Kontakt: 602 689 186 

•
Sprzedam działkę rekrea-
cyjną 250 m2, na Żbikowie. 
Tel: 0-22 728 84 88

•
Wydzierżawię teren pod 
reklamę przy trasie Warsza-
wa-Grodzisk. 
Tel: 0-22-724 23 27

•
Młode małżeństwo chętnie 
wynajmie 2-pokojowe 
mieszkanie w pruszkowie od 
listopada. 
Tel:0- 660 737 405

•
Szukam mieszkania 2-
pokojowego w Brwinowie 
cena do 800 zł.  
Tel: 0-502 249 295

•
Poszukuję kawalerki do 
wynajęcia od zaraz Pruszków 
lub Piastów. 
Tel. 0-506 515 083

•
Młode małżeństwo 
poszukuje kawalerki w 
Pruszkowie (najlepiej blisko 
SKM) na okres 8-10msc. OD 
LISTOPADA br. Moze byc 
bez TV i telefonu. Dziekuję 
za informacje. 
tel:0- 503 634 686

• 
Szukam mieszkania do 
wynajęcia 2-pokojowego,  
umeblowanego  

Kontakt tel: 0-511 621 090 
•

Szukam mieszkania do 
wynajecia w Pruszkowie 

20pokojowego i 
umeblowanego.

Cena do 650zł 

kasiasycha@poczta.fm

L O K A L E

P R A C A

SPRZED A M
Zamrażarka produkcji 
niemieckiej (85x65x82) 
otwierana z góry, z koszami. 
Stan b. dobry. Cena 500 zł. 
Tel.: 0-22 758 86 91,

•
Sprzedam prasę balansową 
YBO 6000 kg. 
Zakonserwowana, stan b. 
dobry, bez luzów.
Wykorzystywana do 
precyzyjnych prac 
jubilerskich. 
Przelot ramion – 260 mm, 
Odległość suwaka od płyty  150 
mm, waga ok. 120 kg.
0-604 931 453, lub 758 86 91.

•
Książki o tematyce religijnej 
sprzedam po złotówce lub 
oddam gratis 0-509 298 117

• 
Maszyna do szycia „Łucz-
nik”, nowa, walizkowa, 
napęd elektryczny. Cena 
300 zł.
Tel.: 0-22 758 88 67

•
Sprzedam okazyjnie 
nieużywany akordeon 80 
basów. 

•
Tel: 0-660 168 108 
Nowy magiel elektryczny 
mały, „Kalinka” cena 500 zł. 
Tel.: 0-22 728 84 88

GARAŻE BLASZANE 
WIATY

różne wymiary 
ceny od 1400 zł.

Transport i montaż gratis. 
producent:

tel: 0-22 760 54 42, kom: 0-889 003 406
www.garaze.az.pl

Agentów do sprzedaży 
d2d Telewizji Nowej 

Generacji 
Wysokie zarobki, 

zapewniamy szkolenia.
tel. 0-22 642 10 26

tel. kom: 0-662 76 98  

CHCESZ 

SPRZEDAĆ-KUPIĆ-WYNAJĄĆ?

DZWOŃ 

tel/fax: (0-22) 758 86 91
kom: 0-604 931 453

MAILUJ: reklama@wpr.com.pl 

N A U K A
Sprzedam Fiata Uno 1,0 
rocznik 1998,  38 tys. 
przebiegu. Garażowany, 
nowe opony, stan bardzo 
dobry, kolor biała perła. 
Cena do ustalenia.                             
Telefon:   0-504 980 302       

•
RENAULT LAGUNA 
1998r, pojemność silnika: 
1800 cm3,beznzyna,pełne 
wyposażenie,120 tysięcy 
przejechane, elektryczne 
szyby/lusterka,poduszka 
powietrzna,wspomaganie 
kierownicy, bezwypadkowy, 
garażowany 
tel: 0-22 665 360 692 

•
RENAULT MEGANE 
2001r  silnik 1.4, pełne 
wyposażenie. 110 tysięcy 
km, pierwszy właściciel.  
tel: 022-728-33-47, 
kom: 0-691 539 225

M O T O R Y Z A C J A

P R A C AP R A C A Przedstawicieli 

Handlowych. Dystrybutor 
Telewizji 

Nowej Generacji
Zarobki od 2000. 

Zapewniamy szkolenia 
produktowe i sprzedażowe.

Tel. 0-22 642 10 26 
Tel. kom. 0-662 76 98 01

Agencja Ochrony 

INTERREX 
zatrudni 

do ochrony na terenie 
Ursusa i okolic

tel. 0-22 836-15-70
Laminowanie oczek 

wodnych, oczek kąpielowych, 
wodospadów rzeczek 

i strumyków, naprawa 
basenów. Dowolny kształt i 
kolor. Udzielam kilkuletniej 

gwarancji szczelności. 
Tel. 0-605 120 785

P R A C A

Akwizytorów. 
Telewizja Nowej 

Generacji
Nieograniczone zarobki. 

Szkolenia.
tel. 0-22 642-10-26

tel.kom. 0-662 769 801

P R A C A

Dystrybutor Telewizji 
Nowej Generacji 

poszukuje monterów 
zestawów TV SAT.
Wysokie zarobki.

tel. 0-22 642-10-26

tel. kom. 0-662 769 801

P R A C A

Handlowców/Doradców 
Dystrybutor Telewizji 

Nowej Generacji.
Nowoczesny 

produkt, wysokie 
zarobki, szkolenia, 

nienormowany czas 
pracy.

Tel. 0-22 642-10-26
Tel. kom. 0-66 2769 801

P R A C A

Zatrudnię
konstruktora maszyn 
(umiejętność wykonywania
rysunków wykonawczych)

ślusarza 
spawacza w argonie 

Pęcice Małe
0-22 759 02 00 

lub 0-502 204 866

P R A C A

U S Ł U G I
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T y l k o  g r a  c i e s z y  !
   Na ten mecz czekał cały 
Pruszków. Uroczystość 
otwarcia nowej trybuny 
tylko podgrzała atmosferę. 
Cztery tysiące kibiców z 
niecierpliwością zajmowało 
miejsca nie tylko na krytej, 
ale także po przeciwnej 
stronie boiska. Apetyty 
i oczekiwania były duże 
zwłaszcza, że Znicz w 
poprzedniej rundzie 
odprawił z kwitkiem 
Zawiszę Bydgoszcz. Groclin 
natomiast w tym sezonie 
nie prezentuje się dobrze 
na boiskach Ekstraklasy. 
Z trybun to spotkanie 
obserwował Jerzy Engel, 
który po meczu przyznał, że 
to Znicz był drużyną lepszą.

   Pierwsza połowa bezape-
lacyjnie należała do gospo-
darzy. W grze młodych 
piłkarzy Znicza przez 
pierwsze dziesięć minut 
widać było niepewność i 
obawy. Jednak, gdy oswoili 
się z boiskiem i rywalem, 
pokazali wiele świetnych 
akcji. Ręce same składały 
się do braw, a bramkarz i 
obrońcy pierwszoligowca 
musieli wykazać się wielką 
koncentracją. 
  Do przerwy Groclin 
właściwie nie istniał. 
Jedynie dwa razy gościom 
udało się oddać strzały 

   Nie udało się awansować Zniczowi do kolejnej rundy piłkarskiego Pucharu Polski. 

     W 1/16 finału pruszkowska drużyna przegrała z Groclinem Grodzisk Wlkp. 1:2.

Znicz – Stal Głowno 4:0
MZKS Kozienice – Znicz 0:6

Znicz – KS Paradyż 1:0
*Znicz – Groclin Grodzisk Wlkp. 1:2 

Wigry Suwałki – Znicz 1:0
Znicz – Nadnarwianka Pułtusk 1:0

 * puchar Polski 
(stan na 12.10.2006 r.)

Mariusz Markowski

na bramkę Pazdana, 
jednak były to strzały 
niecelne. Na pochwałę za 
pierwszą połowę w zespole 
pruszkowskim zasługują 
wszyscy gracze, natomiast 
drużynę Groclinu próbował 
pociągnąć jedynie Piotr 
Rocki. Do przerwy bramek 
nie było i zanosiło się na 
miłą niespodziankę.
   W drugiej połowie 
mięliśmy o wiele więcej 
emocji. Zapewne dlatego, że 
trener gości Werner Liczka 
od początku desygnował do 
gry Michała Golińskiego, 
sadzając na ławce Jodłowca. 
Już trzy minuty później 
goście cieszyli się po 
strzeleniu gola. Zamieszanie 
i błąd obrony Znicza 
wykorzystał Tomasz 
Zahorski, który z pięciu 
metrów umieścił piłkę w 
bramce Pazdana. Bramkarz 
gospodarzy tłumaczył 
jeszcze sędziemu, że był 
faulowany, ale jedynym 
wynikiem tej dyskusji była 
żółta kartka, właśnie dla 
niego. Gospodarze od razu 
ruszyli do odrabiania strat. 
Zapewne pamiętali pierwszą 
połowę, która pokazała, że 
Groclin można spokojnie 
ograć. W jednej z akcji, w 
polu karnym faulowany był 
Mikołaj Rybaczuk. Arbiter 
miał wątpliwości (szkoda, że 

nie miał ich przy bramce dla 
Groclinu), ale po konsultacji 
z sędzią bocznym, pozwolił 
piłkarzom Znicza wykonać 
rzut karny. Do piłki podszedł 
Paweł Tomczyk i w 52. 
minucie wyrównał stan 
meczu.
   Przy wyniku 1:1 obie 
drużyny zaczęły grać nieco 
ostrożnie. Na szczęście tylko 
nieco, dzięki czemu cały czas 
było na co patrzeć. Znicz 
nadal przeważał, jednak 
Groclin dochodził już do 
groźniejszych sytuacji. Przez 
ostatnie pięć minut meczu, 
Znicz praktycznie zamknął 
gości na ich połowie. 
Pruszkowscy piłkarze 
wykazywali większą wolę 
walki i mimo braku sił mogli 
wygrać to spotkanie. W tym 
okresie gry nasz zespół miał 
dwa rzuty rożne. Niestety 
po jednym z niedokładnych 
zagrań, kontrę wyprowadził 
Adrian Sikora. Tam 
gdzie być powinien, był 
wprowadzony w 56. minucie 
Marcin Nowacki, który 
właściwie strzelił do pustej 
bramki z 11 metrów.
   Szkoda, że tak wyszło, bo 
Znicz Pruszków stać było 
na pokonanie Groclinu. 
Zabrakło naprawdę niewiele. 
Z drugiej strony należy 
oddać piłkarzom gospodarzy 
to, że pokazali się w sposób 

wręcz zdumiewający. Przez 
całe spotkanie nie było 
widać różnicy klas, a ułamki 
sekund dzieliły od dogrywki, 
w której mogło się wszystko 
zdarzyć.

Promocja dla piłkarzy

  Znicz odpadł z Pucharu 
Polski, ale dzięki 
wspaniałej grze zespołu, 
Radosław Majewski i 
Bartosz Wiśniewski 
zostali dostrzeżeni przez 
kluby pierwszoligowe. 
Najprawdopodobniej wiosną 
Majewski będzie występował 
na stadionie Groclinu. 
Trener Liczka docenił 
talent wychowanka Znicza, 
który w meczu Pucharu 
Polski dobrze sobie radził z 
Piotrem Świerczewskim. Z 
kolei Wiśniewski ma szansę 
trafi ć do GKS-u Bełchatów. 
To dla tych chłopaków 
świetna okazja. Tylko pod 
znakiem zapytania stanie 
awans Znicza do II ligi.

Ostatnie wyniki Znicza

SPORT

Jedną ze znanych osób, 
które zaszczyciły swoją 
obecnością tę imprezę, był 
Cezary Zamana. Polski kolarz 
między innymi zdradził nam 
receptę, na udaną imprezę 
rowerową.

WPR: Widzę opatrunek na 
ręku. Co się Panu stało?

C.Z.: To pamiątka z ostatniego 
Tour de Pologne.

WPR: No właśnie. Jak się 
jechało w tegorocznym 
Tourze?

C.Z.: Jak się przygotowałem, 
tak pojechałem. Można tak 
powiedzieć. Trochę pechowo 
od samego początku, jakieś 
dziwne znaki. Tuż przed 
samym startem grupa 
kolarzy się przewróciła, ja 
razem z nimi. Potem etapy 
górskie, które zaczęliśmy w 
bardzo mocnym tempie. Tu 
również kraksa, znowu w 
niej uczestniczyłem, jakoś 
się tak nie do końca wiodło, 
aczkolwiek drużyna dobrze 
pojechała i przynajmniej z 
tego jestem zadowolony.

WPR: A jak Pan w ogóle 
ocenia tegoroczny Tour de 

Pologne?

C.Z.: Cały czas, kroczek po 
kroczku pnie się ten wyścig 

Sportowo i kabaretowo
16. września w Komorowie odbył się Piknik 

Rodzinny. Zorganizowany został przez 

Stowarzyszenie K-40.  Można było spotkać znane 

osobistości. My z nimi porozmawialiśmy.

Od małych do dużych
na jeszcze wyższy poziom, 
ma coraz większy prestiż. 
Jest to coraz większa impreza 
światowa.

WPR: Czy Pan uważa, że 
kiedyś to może 
być wyścig 
trwający dłużej 
niż jeden tydzień, 
tak jak Vuelta, 
Tour de France, 
czy Giro?

C.Z.: Na pewno 
jest taka potrzeba, 
żeby wyścig był 
dłuższy. Kiedyś 
Tour de Pologne 
był wyścigiem 
dookoła Polski, 
miał o wiele więcej 
etapów i takiego 
wyścigu wielu 
kibiców by chciało. 
W tym momencie 
owiązują przepisy 
Międzynarodowej 
Federacji Kolarskiej 
i troszeczkę utrudniają, 
żeby ten wyścig był dłuższy. 
Jednak prestiż, ranga i 
zapotrzebowanie na to, żeby 
było więcej etapów sprawia, 
że kiedyś może rzeczywiście 
ten wyścig będzie dłuższy.

WPR: Może wróćmy do 
przeszłości. Jak Pan się 
zaraził kolarstwem? Jak to 
się wszystko zaczęło?

C.Z.: Powoli moja kariera 

dobiega końca. Te kraksy, 
które ostatnio mnie 

dotknęły... Jak zaczynałem 

jeździć na rowerze, to też się 
przewracałem i nie za bardzo 
mi to przeszkadzało. Tak się 
chyba okazało, że ten rower 
jest moim przeznaczeniem.

WPR: Który swój 
sukces uważa Pan za 
najważniejszy?

C.Z.: W 2003 roku wygranie 
Tour de Pologne.

WPR: Mam jeszcze pytanie 
dotyczące Tour de France. 
Czy nie żałuje Pan, że 
tam nie udało się Panu 
wystartować?

C.Z.: W Tour de France 
w tym roku nie mogliśmy 
wystartować z drużyną, 
drużyna nie ma takiego 
prawa. Jest to bardzo trudne, 
bo trzeba mieć duży budżet, 
niemniej jednak na Tour 
de France startowałem i 
ukończyłem w 1995 roku.

WPR: Dlaczego właśnie 
Tour de France jest 
uznawany za najbardziej 
prestiżowy wyścig? Vuelta 
a Espana, czy Giro d’Italia 
również trwają trzy 

tygodnie, są najdłuższymi 
wyścigami na świecie, 
a jednak to Tour de 
France jest uznawany za 
najtrudniejszy.

C.Z.: Historia. Największa 
historia jest skupiona wokół 
Tour de France, jest to wyścig 
z największymi tradycjami, 
w tej chwili najlepiej 
marketingowo on jest 
zrobiony, najbardziej znany 
w krajach, gdzie kolarstwo 
nawet nie jest znane. W 
Ameryce już jest bardziej 
znane, a tak naprawdę 
Amerykanów interesował 

tylko dobry wynik na Tour 
de France, także na tamtej 
półkuli na to patrzą inaczej, 
jest to dla nich jedyny bardzo 
znany wyścig. Tak więc jest to 
jednak wielka historia.

WPR: Sam Pan powiedział, 
że Pana kariera jest już na 
ukończeniu. Czy są jeszcze 
jakieś niezrealizowane 
marzenia, coś co chciałby 
Pan jeszcze osiągnąć?

C.Z.: Myślę, że to co miałem 

osiągnąć, osiągnąłem. To co 
było mi dane. Pewnie każdemu 

sportowcowi marzy się więcej 
sukcesów. Myślę, że będę się 
realizować jako organizator 
imprez sportowych, głównie 
takich, gdzie dużo młodych 
ludzi będzie przyjeżdżać 
na rowery i mam nadzieję, 
że w przyszłości Polska 
będzie krajem tak jak 
Belgia, Holandia, w którym 
większość ludzi będzie 
jeździła na rowerach.

WPR: Czy planuje Pan 
może konkretnie, kiedy Pan 
zakończy karierę?

C.Z.: Nieofi cjalnie 
mogę powiedzieć, 
że ostatnim moim 
wyścigiem był wyścig 
Tour de Pologne w 
tym roku. Niemniej 
przygotowuję ofi cjalne 
zakończenie mojej 
kariery w przyszłym 
roku.

WPR: Jesteśmy na 
terenie Powiatu 
Pruszkowskiego. 
Czy uważa Pan, 
że jest szansa, by 
kiedyś duży wyścig, 
jak na przykład 
Tour de Pologne, 
przejechał gdzieś tu 
w okolicach?

C.Z.: Jest to bardzo 
złożona sprawa, 

by etapy Tour de Pologne 
mogły przejeżdżać przez 
konkretne miejscowości. Tak 
naprawdę, to jest pytanie to 
Pana Czesława Langa, który 
to organizuje. Ja natomiast 
mogę zapewnić, że jeżeli są 
chętni, a widzę, że klimat 
jest, mogą się odbywać 
imprezy typu maratony 
rowerowe dla wszystkich. 
Tereny są, imprezy są otwarte 
dla wszystkich. Każdy 
może w nich uczestniczyć. 
Tak, że chyba najpierw 

Mariusz Markowski

warto, żeby miejscowość 
się postarała o imprezę 
rowerową, rekreacyjną, dla 
wszystkich, a potem, z takim 
doświadczeniem zapukać do 
dużych organizatorów.

WPR: A czy często Pan 
uczestniczy w takich 
imprezach, jak ta dzisiejsza?

C.Z.: Niewiele mam czasu, ale 
staram się uczestniczyć,.

WPR: I jakie są wrażenia z 
takich spotkań? 

C.Z.: Jest bardzo, bardzo 
fajnie. Cieszę się, że takie 
imprezy są, bo to jest dobre 
dla wszystkich. Integrują 
rodzinę, młodzież, dzieci, 
Taka mieszanka sportu, 
rekreacji i rozrywki. To 
bardzo dobrze nas wszystkich 
nastraja.

WPR: Dziękuję bardzo za 
rozmowę.

C.Z.: Dziękuję również.
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KOŁO PZW
PRUSZKÓW
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Zarząd Koła Polskiego Związku Wędkarskiego informuje, że w dniu 15. października, 
w godzinach 1000-1700 zostanie przeprowadzone dorybianie akwenów w Parku Miej-
skim w Pruszkowie, w Parku Mazowsze na Żbikowie oraz Zalewu Komorów w Ko-
morowie.W związku z powyższym wprowadza się całkowity zakaz wędkowania 
od dnia 15.10.2006 do dnia 31.10.2006  na wodach stawów w Parku Miejskim w 
Pruszkowie oraz gliniance w Parku Mazowsze na Żbikowie.
Wody Łowiska Specjalnego Zalew Komorów będą wyłączone z wędkowania w dniach 
od 15.10. do dnia 17.10.

Łowisko Specjalne Zalew Ko-
morów usytuowane na spię-
trzeniu rzeki Utraty znajduje 
się pod opieką Sekcji Komorów 
pruszkowskiego Koła PZW. 
Prowadzona od lat, pra-
widłowa gospodarka za-
rybieniowa spowodowała, 
że łowisko jest jednym z 
atrakcyjniejszych miejsc 
wędkarskich w Okręgu 
Mazowieckim. Pełnoletni 

członkowie PZW, którzy 
mają wykupioną składkę 
okręgową płacą za roczną 
licencję uprawniającą do 
wędkowania na wodach 
Zalewu Komorowskiego - 
60 zł, a młodzież do lat 16 
- 20 zł.
Wody łowiska obfi tują w 
ryby różnorodnych gatun-
ków, są kapitalne (nawet 19 
kg) karpie, piękne i dorod-
ne liny, szczupaki, sanda-

cze, sumy, okonie, płocie, 
wzdręgi, karasie złociste i 
srebrzyste.
Prezentujemy zdjęcia ryb 
złowionych, w wodach 
Zalewu,  przez naszych 
kolegów; Marcina Koste-
rę, członka Zarządu Koła, 
Kapitana ds. szkolenia mło-
dzieży i Michała Brzezow-
skiego.
Lansowana przez prusz-
kowskie Koło PZW i Sek-
cję Komorów zasada złap, 
zważ, zmierz i wypuść znaj-
duje coraz szersze grono 
zwolenników i tym samym 
przyczynia się do zwięk-
szenia liczby okazów w na-
szych wodach.              W.K.           

Marcin Kostera
 Michał Brzezowski

   Szanowni Czytelnicy, 

mówi się, że kampania 

wyborcza jest 

walką na programy. 

Powiedziałbym raczej, 

że orężem w tej walce 

jest umiejętność 

blefowania i korzystanie 

z łatwowierności tzw. 

Elektoratu. Każdy 

wyborca woli słuchać 

pięknych, ułożonych 

wręcz poetycko-

politycznym językiem 

bajek z „tysiąca i jednej 

nocy” (tylko trochę 

dłużej trwa kadencja 

samorządu) niż pogodzić 

się z rzeczywistością, 

czyli smutną prawdą. 

   Szanowni    Wyborcy. Nie 

wierzcie politykom! Był 

kiedyś król Salomon, który 

w żaden sposób nie potrafi ł 

nalać z pustego. Nie wierzcie 

w to, że pani „X” czy pan 

„Y” spełni swoje cudowne 

obietnice przedwyborcze i 

nagle kiedy zostanie radnym 

lub włodarzem miasta na 

wierzbie wyrosną gruszki. 

Owszem wierzbę lub raczej 

lipę łatwo jest zasadzić, ale 

znacznie trudniej utrząść z 

niej gruszki – choćby małą 

czapkę.

   Nie próbuję, uchowaj 

Boże, zniechęcić Państwa do 

uczestniczenia w wyborach. 

POMYSŁ NA RZĄDZENIE

Wręcz przeciwnie. Oddanie 

głosu na swojego kandydata 

jest naszym konstytucyjnym 

prawem a wręcz moralnym 

obowiązkiem, ale tylko 

wtedy, gdy nasz wybór 

padnie na właściwego 

człowieka.  Nie dajmy się 

zwieść wypudrowanej buzi 

i lukrowanym słówkom, 

że niby tylko on lub ona (i 

nikt inny) doprowadzi nas 

do wiecznej szczęśliwości 

oraz dobrobytu. To wszystko 

kłamstwo i obłuda. Nie 

wierzmy na słowo a raczej 

przepytajmy naszego 

kandydata jaką ma receptę 

i sposób na uczynienie z 

naszego miasta drugiego 

Paryża lub choćby Las 

Vegas...

Budżet miasta jest ściśle 

określony. Nie jest on ani 

z plasteliny, ani z gumy, a 

i ona też potrafi  trachnąć 

i przy okazji dać dobrze 

po oczach, a raczej po 

kieszeni...

Przy jego konstruowaniu 

powinna decydować 

nie tylko podstawowa 

ekonomii czy 

matematyki ale przede 

wszystkim zdrowego 

rozsądku... Nadmiernie 

wyeksponowane, 

kosztowne ponad 

miarę inwestycje czy 

obiekty, pokazowe wręcz 

ostentacyjnie eksponowane 

remontowanie ulicczy 

skwerów, upiększanie „na 

siłę” naszego miasta w 

czwartym roku kadencji 

na kilka tygodni przed 

wyborami samorządowymi 

kojarzy mi z najtańszą 

„kiełbasą wyborczą”. 

   Mój wspaniały sąsiad, 

który za swoje felietony już 

dawno powinien dostać złote 

pióro, albo chociaż porządny 

długopis, Jerzy Fijałkowski 

znakomicie opisał powyższy 

temat w  poprzednim 

numerze W.P.R-u . „Raz 

na cztery lata są  igrzyska 

olimpijskie, ale Pruszków 

uchwałą Rady Miasta 

powinien przyjąć system 

mistrzowski – wybory co 

rok”. 

   Ja osobiście (w ramach 

oszczędności) usprawniłbym 

jeszcze bardziej ów pomysł. 

Proponuję mianowicie, aby 

Pan Prezydent oraz Rada 

Miasta wybierani byli na 

okres próbny np. na 12 

miesięcy. Jednocześnie 

postuluję, aby w wyborach 

Prezydenta i Radnych 

zaznaczać drugie nazwisko, 

stawiając przy nim literkę 

„R” - kandydat rezerwowy. 

Po rocznym okresie 

sprawowania władzy, o 

ile liderzy się sprawdzą 

„umowa o pracę” zostanie 

im przedłużona o następne 

dwa lata, a potem do końca 

kadencji. Jeśli nie, na 

ich stanowiska wchodzą 

zawodnicy rezerwowi. 

Oszczędzamy w ten sposób 

na kosztach ponownych 

wyborów, a nowo mianowani 

będą się starać z całych 

sił, aby po roku nie stracić 

wysoko opłacanego 

stanowiska lub diety 

radnego. 

Prawda jakie to proste, 

racjonalne i ekonomiczne?

Krzysztof  Żaczyński

Pamiętaj:

Tylko rodzina, w której pielęgnowane są: miłość, 
wierność i zaufanie, a najważniejsze jest do-
bro drugiego człowieka, gdzie nie ma mie-
jsca na zdradę i inne ryzykowne zachowania,  
może zapewnić Tobie i Twoim bliskim poczucie 
bezpieczeństwa.

Dlatego:

 -  buduj silne więzi rodzinne oparte na wza-
jemnym szacunku, zrozumieniu, bliskości i 
otwartości,  
-  staraj się dostrzec i zrozumieć potrzeby swo-
jego dziecka, rozmawiaj z nim, nie unikaj 
   „trudnych tematów” - bądź dla niego przy-
jacielem i nauczycielem,
-   dbaj o to, aby każdy w Twojej rodzinie czuł się  
kochany i potrzebny.

Sam się przekonaj:

Chroniąc najważniejsze wartości w życiu – chro-
nisz samego siebie!
Tylko silna i wspierająca się rodzina może 
dać każdemu z jej członków poczucie 
bezpieczeństwa!

Nie daj szansy 
AIDS!
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