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Taaaakie ryby... - strona 13

w i ę c e j  n i ż  p o ś r e d n i k !

Rekordzista Świata z Raszyna - strona  7

Dyrektor Moczulski pojechał 
na narty i tam  zemdlał. Trafi ł 
do szpitala.  Okazało się że 
ma raka. Był na zwolnieniu 
lekarskim, ale ponieważ miał 
swój gabinet jako wicedyrek-
tor, często w nim urzędował. 
Lubił rozmawiać z lekarzami, 
z niektórymi bardzo dobrze 
się znał... 
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RADIO BOGORIA GRA JUŻ 10 LAT
foto: boloes

Słuchajcie Panowie i słuchajcie Panie
I Ty najmiłościwszy nasz Burmistrzu Panie
Słuchajcie dorośli i słuchajcie dzieci
Historii jak powstało TO RADIO  ...dla śmieci!

                         ...a jak było naprawdę na stronie 3.

   
   

   
   

   
   

   
  

Wywiad z Mirjaną Karanović - str 9 Wycieczki rowerem - str 8
Jadąc cały czas prosto w końcu natrafimy na czer wony szlak, któ-
r ym jedziemy dalej przed siebie, aż do drogi asfaltowej przy Cm. 
Południow ym. Skręcamy w prawo i jedziemy do wsi Łazy, po lewej wi-
doczny jest maszt radiostacji  Raszyn, ma on aż 335 metrów w ysokości 
i  do 1962 roku, był najw yższą budowlą w Europie! Wjeżdżamy w ulicę 
Łączności i  kierujemy się na zachód. Jeśli  ktoś jest spragniony to radzę 
się tutaj zaopatrzyć w napój bo później najbliższe sklepy będą dopiero 
w Komorowie. Przejechaliśmy już ok. 23 km

A tymczasem Rada trwała go-
dzinę lekcyjną, czyli 45 minut 
i po dzwonku nikogo już nie 
było. A Pan Premier Donald 
Tusk potem opowiadał, że Pan 
Prezydent był jakiś mało sku-
piony i że energii starczyło na 
zwołanie Rady, ale na samą 
Radę już nie za bardzo. 

- Mogliśmy podjąć wyzwanie i 
zejść niżej, niestety, mieliśmy 
specjalistyczne wyliczenia tzw. 
profi le do zanurzenia jedynie 
do 30 metrów – mówi specjalnie 
dla „WPR” Tomasz Witkowski. 
Wyliczenia zrobił nam sztab 
Instytutu Medycyny Morskiej i 
Tropikalnej w Gdyni

Kiedy policja zaczęła bić prote-
stujących, mój przyjaciel złapał 
mnie za rękę i rzuciliśmy się do 
ucieczki. Na początku się opie-
rałam, krzyczałam, że chcę zo-
stać z innymi, ale to była dobra 
decyzja. Później jeszcze kłóci-
łam się z policjantami i wrzesz-
czałam na nich...

Dorsze bacznie obserwują rejon 
swego działania. Kiedy pilker 
dociera do dna i zainteresuje 
rybę, dorsz podąża w ślad za 
nim, a kiedy pilker położy się 
na dnie, dorsze też się na niego 
kładą. To taki pies ogrodnika i 
dlatego często się zrywają. Ale 
są też takie dni, że brań mam 
bardzo mało...
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E T Y K I E TA
z a s t ę p c z a

NASZYM ZDANIEM

Jerzy Fijałkowski

Bolo Skoczylas

W i d z i a n e  z  T w o r e k

   Słonko świeci. Ptaszki śpiewa-
ją. Dwa tygodnie temu szczęśli-
wie Nowy Rok nam nastał, a tu 
wiosna. Naprawdę? Naprawdę 
wiosennie rok się zaczyna. Czy 
to dobrze wróży na przyszłość? 
A propos wróżenia. Przed laty 
pewna ceniona w sferach poli-
tycznych wróżka, bo tam też ce-
nią dobre wróżki, powiedziała, 
że  lata parzyste są spokojniejsze 
politycznie od nieparzystych.  Nie 
powiedział dlaczego, ale to już jej 
wróżkowa sprawa. Z niewiado-
mych też powodów tą jej wypo-
wiedź zapamiętałem, chociaż wy-
powiadała się jeszcze kilka razy 
na różne tematy, z reguły dobrze 
wróżąc aktualnie panującym. A 
tu jak najbardziej  parzysty rok 
za oknami, pogoda jak drut, więc 
chyba z wróżki dobry fachowiec. 
    Zachęcony pogodą postanowi-
łem we wtorkowe popołudnie do-
konać bliższego kontaktu z przy-
rodą. A gdzie u nas na Tworkach 
najłatwiej o owo łono, na które 
tak chętnie mieszczuchy się uda-
ją? Oczywiście, że w parku ota-
czającym Szpital dla Psychicznie 
i Nerwowo Chorych , w którym 
chyba od przedświątecznego cza-
su nie byłem. W parku, jak na 
początku tego pisania, słonecz-
ko świeciło i tylko pod nogami 
chrzęściła przyprószona szronem 
trawa, co dawało odgłos przyjem-
ny dla ucha. Na krzewie akacji, 
pod którą letnią porą na ławecz-
ce zwykł czas na fi lozofi cznych 
rozmyślaniach spędzać mój przy-
jaciel, rezydent tej placówki lecz-
niczej pan Henio, siadła maleńka, 
na biało nakrapiana ptaszyna. 
Nigdy jeszcze podobnej ptaszyny 
nie widziałem, więc chciałem po-
dejść możliwie cicho, aby zawrzeć 
z nią znajomość. Niestety. Szron 
zachrzęścił, ptaszyna spojrzała na 
mnie, wrzasnęła co o mnie myśli i 
odleciała w swoją stronę.
- Widać lubi być w dobrym towa-
rzystwie – usłyszałem głos wspo-
mnianego już pana Henia, który 
widać także na popołudniową 
przechadzkę się udawał.
- Ale mnie nawet pańskie towa-
rzystwo nie przeszkadza, więc jak 
ma pan ochotę, to połaźmy razem. 
I ruszył przed siebie.
- Cieszę się, że widzę pana w 
zdrowiu w nowym roku panie 
Heniu. Jak się rok panu zaczął? 
Dobry on będzie czy nie, bo jedna 
taka wróżka mówiła….
- Co to mi wróżka potrzebna? Nie 
widzi pan sam co rok nam przy-
niósł? Doktory nie chcą za marne 

ROK PARZYSTY, 
ROK PRZESTĘPNY

pieniądze pracować i chcą trzy 
razy tyle, albo straszą, że wszy-
scy wyjadą do Irlandii. Nie wiem 
wprawdzie czy w Irlandii  jest aż 
takie zapotrzebowanie na dokto-
rów z psychiatryka, ale z niepo-
kojem czekam każdego ranka czy 
do roboty przyjdą. Siostrzyczki 
też gorsze być nie chcą. Nie wiem 
gdzie by wyjechały, ale wyobraź 
pan sobie, co by bez nich było. 
Oglądam telewizję i widzę, że pani 
minister od Zdrowia, Szczęścia i 
Wszystkiego Najlepszego miota 
się jak w ukropie żeby wszystkim 
dogodzić. Z mizernym skutkiem. 
A swoją drogą liczyłem, że jak 
kobitka weźmie nasze zdrowie w 
swoje ręce, to jakoś lepiej będzie. 
Nic z tego. Ale któregoś dnie 
usłyszałem, że nie tylko ja niepo-
koję się o doktorów i siostrzycz-
ki. Tak samo zaniepokoił się Pan 
Prezydent. Bo chyba też chłopina 
zdrowia nie ma. Co jakiś czas 
gdzieś znika. Na parę dni, na na 
tydzień, a po wyborach to nawet 
prawie na miesiąc. Potem dowia-
dujemy się, że właśnie poddawał 
się rutynowym badaniom. Znasz 
Pan niejakiego Palikota?  Pana 
Posła Palikota. Otóż podobno on, 
ten Palikot znaczy wystosował 
do Pana Prezydenta pytanie, czy 
to prawda, o czym mówią wszy-
scy w Sejmie, że ma problemy z 
nadużywaniem alkoholu. I że od 
czasu do czasu ląduje na odwyku. 
Tylko gdzie, bo na naszym go nie 
widziałem. Mogę być świadkiem. 
Ale gdy Pałac Prezydencki to 
pytanie usłyszał, to zatrząsł się z 
oburzenia. „Pan Prezydent? A w 
życiu!” I zagroził pytającemu są-
dem. A Pan Prezydent też zabrał 
głos i odpowiedział, że abstynen-
tem bynajmniej nie jest, ale cho-
roba alkoholowa to gruba przesa-
da. Swoją drogą chciałbym zoba-
czyć jak rozprawa sądowa będzie 
wyglądała. „Czy może Pan, Panie 
Prezydencie udowodnić, ze Pan 
nie pije?” – zapyta sąd. A Pan 
Prezydent odpowie, że oczywi-
ście, że może.  Może dać słowo 

honoru. Ale to taka tylko dygresja 
na marginesie.
Więc Pan Prezydent przejęty służ-
bą zdrowia zwołał na jej temat 
Radę Gabinetową. To, to samo 
co rząd, tylko bogatszy o osobę 
Pana Prezydenta i jego doradców 
właśnie. Z panią Fotygą na czele. 
No, takie głowy to na pewno coś 
wymyślą. Tak pewnie pomyśleli 
i dziennikarze, bo do Belwederu 
przyszli jak słyszałem z kanapka-
mi i termosami, bo spodziewali się 
długiego siedzenia. A tymczasem 
Rada trwała godzinę lekcyjną, 
czyli 45 minut i po dzwonku ni-
kogo już nie było. A Pan Premier 
Donald Tusk potem opowiadał, 
że Pan Prezydent był jakiś mało 
skupiony i że energii starczyło 
na zwołanie Rady, ale na samą 
Radę już nie za bardzo. Że nie dał 
się wypowiedzieć pani minister 
i co chwila patrzył na zegarek. 
Wreszcie w czterdziestej piątej 
minucie wyszedł i już. Zagroził 
jednak przed wyjściem kolejny-
mi Radami Gabinetowymi. Też 
w Belwederze. Czyli z daleka od 
żony. Czy w związku z tym poseł 
Palikot będzie miał kolejne pyta-
nia?
To jak tak rok się zaczyna w bran-
ży, która ze zrozumiałych wzglę-
dów bardzo mnie interesuje, to 
jaki on może być dalej?
- Bo panie Heniu jedna wróż-
ka mówiła, że lata parzyste są 
spokojniejsze od nieparzystych 
– dokończyłem myśl z początku 
naszego spotkania.
- Ale czy ta pańska wróżka wzięła 
pod uwagę to, że rok 2008 oprócz 
tego, że parzysty, to jest też prze-
stępny? Może jedno drugie znosi. 
Przez ten jeden dodatkowy dzień. 
To trzymaj się pan, bo jednak 
chłodno jest.
I pobiegł do swego pawilonu. A ja 
do domu, gdzie całą rzecz posta-
nowiłem zapisać, choć większego 
sensu jakoś w tym wszystkim nie 
dostrzegłem. A Państwo?
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   PO nakazała swojemu lubel-
skiemu posłowi, Januszowi 
Palikotowi przeprosić Pana 
Prezydenta za pytanie, które 
opublikował był na swoim blogu, 
w trosce o jego stan zdrowia. 
   W dodatku sprawą ma zająć się 
prokuratura! 
   Moi Kochani Czytelnicy! 
Zapamiętajcie datę. Od dziś, od 
tej pory wszystko, co napisze-
my lub powiemy może podle-
gać karze ograniczenia wolno-
ści lub więzienia. Bo udowod-
nić większości z Was, że lżycie 
Prezydenta, głowę naszego uko-
chanego Państwa będzie banal-
nie proste. 

   „…Tak, wyraziłem ubolewanie. 
Przeprosiłem. Dobrze wycho-
wanemu człowiekowi przepro-
siny nie przychodzą z wielkim 
trudem. Nie było moim celem 
wywołanie skandalu polegają-
cego na obrażaniu głowy pań-
stwa. Zbyt mocno szanuję urząd 
Prezydenta RP, niezależnie od 
własnych sympatii politycznych, 
by nie wiedzieć, że obraza głowy 
państwa źle służy polskim intere-
som. Nigdy nie postawię publicz-
nego pytania osobie sprawującej 
urząd państwowy w sprawie jej 
rozterek uczuciowych, preferen-
cji seksualnych, wiary czy spo-
rów domowych. To jest ta strefa 
prywatności, której przekraczać 
nie powinniśmy. Ale zdrowie tak 
ważnej osoby publicznej nie jest, 
moim zdaniem, ulokowane w 
strefi e prywatności; ono ma lub 
może mieć bardzo bezpośredni 
wpływ na działalność tej osoby 
w obszarze obowiązków spra-
wowanych na rzecz dobra pub-
licznego. A zatem – ma wpływ 
na życie wielu obywateli...”

- pisze dziś (17. stycznia 2008 r.) Pan 
Poseł Janusz. P.
„ …Na każde pytanie można 
znaleźć dobrą odpowiedź. Nawet 
na pytania najtrudniejsze. Gdy-
byśmy w dniu publikacji moich 
wątpliwości otrzymali szybki i 
jednoznaczny komunikat ze stro-

ny Kancelarii Prezydenta, dziś 
opinia publiczna nie miałaby za 
sobą dwóch dni jałowej politycz-
nie debaty. „Tak” lub „nie” zała-
twiłoby sprawę i uspokoiło za-
równo moje sumienie, jak i część 
uczestników dyskusji. I przy 
okazji dałoby dobre świadectwo 
kancelaryjnym urzędnikom: są 
otwarci, nie boją się trudnych 
pytań, sprawnie odpowiadają 
w każdej sytuacji, dostarczając 
społeczeństwu wiedzy na temat 
życia i zdrowia głowy państwa. 
Stało się jednak inaczej, wbrew 
moim intencjom. Stało się też 
niestety tak, że jeśli w przyszło-
ści polityk poweźmie informację 
o pogorszeniu się zdrowia prezy-
denta, premiera czy marszałka, 
to zamiast ją ujawnić – dla dobra 
publicznego – będzie milczał w 
obawie przed środowiskowym 
i medialnym ostracyzmem. Po-
wiedziałem i napisałem: prze-
praszam, nie chcąc brnąć głębiej 
w bezsens tego skandalu. 

   Ale, problem nie znika – nie 
znika problem dostępu obywate-
la do pełnej wiedzy o funkcjono-
waniu głowy państwa, nie znika 
też spór o stosunek do zasady 
transparentności życia politycz-
nego. I tak jak kilka dni temu 
dziennikarze wraz z politykami 
rzucili się na newsa w sprawie 
roszczeń mojej byłej żony, to 
choć sam czułem się podle jako 
człowiek, występując w roli po-
lityka musiałem udzielać odpo-
wiedzi. Sami się na to skazaliśmy 
– ja, Suski, Kaczyńscy, Tusk, Bo-
rowski, każdy z polskich polity-
ków. I dobrze nam tak. Dotkną-
łem ważnej sprawy, choć może 
w polskiej demokracji – zbyt 
wcześnie. Dlatego z przykrością 
odbieram opinie wielu zacnych 
komentatorów, (-) widzących w 
moim działaniu jakąś nikczem-
ność. Dlatego z przykrością, 
choć bez żalu, czytałem tysiące 
komentarzy na mój temat w sieci 
Internetu. I z tym większą przy-
jemnością chciałbym podzięko-
wać wszystkim, którzy w ostat-
nich dniach zachowali spokój, 
trzeźwą ocenę sytuacji i którzy 
myśleli podobnie jak ja. Odkła-
dam na bok podobne tematy, 
być może nadal będziemy o nich 
plotkowali w zaciszu sejmowych 
korytarzy... Chcę zająć się pracą 
komisji Przyjazne Państwo i udo-
wodnić niedowiarkom, że moż-
na zmieniać Polskę także wów-
czas, kiedy idzie się pod prąd.” 
 Kochani! Nie próbujcie zmieniać 
tego, czego zmienić się nie da. 
   Przyjaznego Państwa i Wszyst-
kiego Najlepszego w Nowym 
Roku!
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Grodziski klub „Słoń” (dawniej, 
oczywiście, kino) zgromadził 
grubo ponad setkę „radiobogo-
ryjców” - jak nazywa swoich 
kolegów  z anteny Jurek Fijał-
kowski, główny nasz felietonista 
i facecjonista, ale przede wszyst-
kim fi lar publicystyki radiowej 
„Bogorii”, który ma na swoim 
koncie grubo ponad półtora ty-
siąca, prowadzonych na żywo 
audycji radiowych. 
„I Co Wy na TO?”  - rzuca w 
eter Jurek. Na wszelki wypadek 
nie  zacytuję niektórych wypo-
wiedzi...
Dlaczego Grodzisk Mazowiecki 
ma swoją stację radiową, a takie 
miasta jak Pruszków, Piastów 
czy Ursus nie mają?
Czy dlatego, że Grodzisk ma lep-
sze położenie geografi czne?  
Niekoniecznie. 
Prawda, jak zwykle, jest niesły-
chanie banalna. Po pierwsze: 
trzeba było mieć pomysł..., po 
drugie: potrafi ć go zrealizować*. 
Radio Bogoria powstało... z po-
wodu śmieci!... (!)
Tak! 
To nie żart, ani jakaś tania face-
cyjka.
W swoim czasie, Grodzisk miał 
dość poważne problemy z wy-
wózką śmieci. Na tyle poważne, 
że Rada Miasta była zmuszona 
podjąć uchwałę, dyscyplinują-
cą mieszkańców do przyjęcia 
pewnych zobowiązań. Ale, aby 
mieszkańcy zgodzili się na owe 
zobowiązania, trzeba było mieć 
ich zgodę. W jaki sposób dotrzeć 
do większości z nich? Jak wytłu-
maczyć konieczność? Wysyłać 
listy? Dać ogłoszenie do „Wy-
borczej”? A może spróbować 
przekonać na antenie własnego, 
lokalnego radia? 
Burmistrz Benedykciński dał się 
przekonać, że to sposób może 
nie najtańszy, ale najbardziej ra-
cjonalny. I tak to radio powstało.
- „Śmieci jak były, tak są - mówi 
przepytywywany na ową oko-
liczność Jurek Fijałkowski - ale 
chociaż mamy radio”.

  Przed tygodniem, a dokładnie w mroźny poniedziałek 7. stycznia zaprzyjaźnione z naszą redakcją grodziskie Radio 
Bogoria obchodziło swój jubileusz. Dziesiątą rocznicę pojawienia się na tzw. antenie. Rocznica, jak rocznica. Ani to 
wiek specjalnie imponujacy, ani nie spodziewalismy się jakiejś większej fety.  I tu się, niestety, lekko pomyliłem...

Jak to z tym radiem Bogoria było? I n f o r m a c j e

* Troszkę mam żal, do ówczesnych władz 
miasta Pruszkowa, (ciągle tych samych) 
które mając na tacy podobny pomysł na 
stworzenie lokalnego radia, nie potrafi ły 
w swoim czasie, wykazać się niestandar-
dowym myśleniem i taką wyobraźnią, jak 
władze Grodziska...
  Jeśli ktoś z Szanownych Władz Miasta 
nie wierzy, niech zapozna się z treścią 
dokumentów w archiwum Rady Miasta 
Pruszkowa z pomysłem na wykorzysta-
nie byłego Pałacyku Porcelitu. I kilku 
innych, dziś już bezpowrotnie straconych 
dla mieszkańców miasta obiektów. 
Szczerze namawiam... 
Miłej lektury na zimowe wieczory. 
I tylko tyle...
                                       Bolo Skoczylas
Jeśli w archiwum nic się nie znajdzie, 
(też, tak może być...) dysponuję kopiami 
wniosków. 
            Wystarczy zadzwonić
               tel: 0-604 931 453, 
         albo, po prostu, wysłać maila:
              redakcja@wpr.com.pl       
                                   Pozdrawiam - b.s.                   

Burmistrz Grodziska Grzegorz Benedykciński, człowiek z wyobraźnią, współtwórca radia Jacek Grabowski główny pomysłodawca i redaktor naczelny radia „Bogoria”

Jurek Fijałkowski, autor m. in. poniższego wierszyka stawia na młodzież.
Trzeci solidny Filar Radia Bogoria (po Burmistrzu-Panie i Redaktorze Naczelnym) 

I chyba dobrze.  Bo Grodzisk stał 
się miastem, które jest rozpozna-
walne. Wystarczy nacisnąć guzi-
czek. To już nie jest jakiś mały 
punkcik na mapie. To symbol 
miasta, które jest zarządzane z 
wyobraźnią i - co ważne - z przy-
zwoleniem i zgodą jego miesz-
kańców. 
- „Miałem pewne obawy - mówi 
Grzegorz Benedykciński, bur-
mistrz Grodziska -  kiedy, wraca-
jąc z urlopu usłyszałem w samo-
chodowym radioodbiorniku swój 
własny głos. Prawdę mówiąc, 
byłem wściekły, że dałem możli-
wość ludziom, by na antenie oce-
niali moją pracę. Przekonał mnie 
dopiero jeden z moich przyjaciół, 
twierdząc, że w demokracji o to 
przede wszystkim chodzi... 
I chyba miał rację.”
„Bogoria” od 10. lat gra „naj-
lepszą  muzykę na Mazowszu”, 
bawi, informuje, promuje dobre 
fi rmy i rzetelnie  wykonuje swoją 
radiową robotę. 
Na moim samochodowym od-
biorniku mam zaprogramowane 
„Radio Bogoria” i  kiedy jestem 
w zasięgu stacji słucham wy-
łącznie tego radia i moich przy-
jaciół.

BOGORIA - 94,5 MHz

- - - - - - - - - - - -

Słuchajcie Panowie i słuchajcie Panie
I Ty najmiłościwszy nasz Burmistrzu-Panie
Słuchajcie dorośli i słuchajcie dzieci
Historii jak powstało to RADIO  ...dla śmieci!

Dawno, dawno przed laty nad Mrową rzeczułką
W mieście Grodzisk, mieszkańcy śmiecili wciąż w kółko
Do lasów, na ulice i duzi i mali
I do Mrowy rzeczułki śmieci wywalali

Patrzył na to Burmistrz Pan i cierpiał co rano
„Jak bym do nich przemówił, na pewno przestaną”
- tu dla Burmistrza Pana i chwała i gloria
Postanowił przemówić przez radio „BOGORIA”

Pamiętam, dziesięć lat temu ciężka była zima
Burmistrz Pan chce przemawiać, a tu radia ni ma! 
Lecz, by władzy życzenie jednak się spełniło 
Cudów wręcz dokonano – raz, dwa, trzy i było.

I Burmistrz Pan przemówił. Ach, co to się działo...
Całe Zachodnie Mazowsze pilnie go słuchało.
Mądrze, że szukać ze świcą, raczej nie za mało.
Efekt? Śmiecili i śmiecą. Lecz radio zostało!

I tak od lat dziesięciu słuchaczom swym służy 
W domu, w pracy i łóżku, we śmie i w podróży.
Gra muzykę i newsy, radzi też jak udusić zrazy
„I co wy na to” Was pyta tysiąc sześćset razy.

A my radiobogoryjcy ślubujemy ci Świecie
Wykonać przed terminem drugie dziesięciolecie
I Burmistrza Pana zaoszczędzić na trzecie!

Jak to było naprawdę, czyli 
rzecz na 10-cio lecie Radia BOGORIA

Powiatowa i Miejska 
Biblioteka Publiczna

                       oraz

Klub Pruszkowskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej

zapraszają serdecznie
na spotkanie z 

Marianem Skwarą 
 i promocję jego najnowszej książki

„Pruszkowscy Żydzi
Sześć dekad zamkniętych 

Zagładą”
spotkanie odbędzie się 

w rocznicę likwidacji getta 
pruszkowskiego - 

30. stycznia  2008 r. 
o godzinie 17:00  
w Klubie PSM, 

przy Al. Niepodległości 12

Pani Krystynie Lipińskiej,
łącząc się z nią w tych ciężkich chwilach 

w smutku i modlitwie, 
serdeczne wyrazy współczucia 

z powodu śmierci męża, składają: 
Piotr Iwicki, Krzysztof Kowal, 

Ireneusz Kwieciński, Andrzej Zaręba, 
Krzysztof Derda 

oraz redakcja „WPR”

PRAWIE 5 mln na 
RATOWANIE ZABYTKÓW
Tylko do 15 lutego organizacje poza-
rządowe z Mazowsza mogą ubiegać 
się o dotacje na remonty i konser-
wację zabytków. Samorząd Mazowsza 
przeznaczył na ten cel ponad 4,7 mln 
zł. Często jest to jedyna szansa na ura-
towanie perełek architektonicznych 
na Mazowszu.

O dotacje na prace konserwator-
skie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytkach mogą 
starać się podmioty niezaliczone 
do sektora fi nansów publicznych, 
które są właścicielami, bądź za-
rządzają zabytkowymi obiektami. 
Konieczne jest, aby obiekt taki był 
wpisany do rejestru zabytków. 

Termin składania wniosków 
upływa: 15 lutego 2008
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Komunikat po XII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego
18 grudnia 2007 r.

  Świąteczna sesja rady po-
wiatu pruszkowskiego odbyła 
się w Muzeum Starożytnego 
Hutnictwa Mazowieckiego i 
miała charakter bardzo uroczy-
sty.

  Po otwarciu obrad, stwier-
dzeniu quorum oraz przyjęciu 
porządku obrad i przyjęciu pro-
tokołu z XI Sesji Rady Powiatu 
Pruszkowskiego radni podjęli 
szereg uchwał budżetowych:
- w sprawie wprowadzenia 
zmian w budżecie Powiatu 
Pruszkowskiego w 2007 r., 
- w sprawie wydatków niewyga-
sających z upływem roku budże-
towego 2007 r.
- w sprawie  wyrażenia zgody  na 
zaciągnięcie zobowiązań fi nan-
sowych na okres przekraczający 
rok budżetowy w celu realizacji 
umów w ramach wydatków bie-
żących oraz
- w sprawie wprowadzenia zmian 
w planie dochodów i wydatków  
dochodów własnych w 2007 r. 

  Rada powiatu pruszkowskiego 
wyraziła też zgodę na zbycie przez 
powiat pruszkowski nieruchomo-
ści położonej we wsi Kajetany w 
gminie Nadarzyn z zastrzeże-
niem, że cena wywoławcza nie 
powinna być niższa niż 4 mln 
zł. W uzasadnieniu do uchwały 
napisano „Nieruchomość po-
łożona we wsi Kajetany gmina 
Nadarzyn i oznaczona w ewi-
dencji gruntów jako działka nr 
211/1 o powierzchni 2,00 ha 
dla której w Wydziale Ksiąg 
Wieczystych Sądu Rejonowego 
w Pruszkowie prowadzona jest 
WA1P/00046267/0, została na-
byta aktem notarialnym po pre-
ferencyjnej cenie 100 000 zł od 
Agencji Mienia Wojskowego z 
przeznaczeniem na utworzenie 
jednostki prewencji Policji.
Zarząd przeprowadził przetarg 
nieograniczony na adaptację 
budynków powojskowych na 
cele opieki długoterminowej 
dla Zakładu Pielęgnacyjno-
Opiekunczego. W związku z 
faktem, że najkorzystniejsza 
oferta przekraczała kwotę, jaką 
zamawiający mógł przeznaczyć 
na sfi nansowanie zamówienia 
Zarząd zdecydował o unieważ-
nieniu przetargu i wystawieniu 
nieruchomości do sprzedania 
łącznie z projektem na Zakład 
Pielęgnacyjno-Opiekuńczy.”
Rada podjęła również uchwa-

łę w sprawie określenia zadań 
z zakresu rehabilitacji zawo-
dowej i społecznej z uwzględ-
nieniem środków fi nanso-
wych przekazywanych przez 
Prezesa Zarządu Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych według al-
gorytmu dla powiatu pruszkow-
skiego w 2007 r. 
Zgodnie z przyjętą Uchwałą 
Nr VIII/84/2007 Rady Powiatu 
Pruszkowskiego z 28 sierpnia 
2007 r., został dokonany podział 
dodatkowych środków PFRON, 
na zadania z zakresu rehabilitacji 
społecznej.
Uwzględniając fakt zwiększone-
go zainteresowania osób niepeł-
nosprawnych dofi nansowaniem 
z zakresu zaopatrzenia w sprzęt 
rehabilitacyjny, przedmioty orto-
pedyczne i środki pomocnicze, 
jak również konieczności racjo-
nalnego i całkowitego ich wydat-
kowania, zasadne jest dokonanie 
zmiany wspomnianej uchwały w 
zakresie przesunięcia środków 
pomiędzy zadaniami, w następu-
jący sposób:
- zmniejszyć dofi nansowanie 
uczestnictwa osób niepełno-
sprawnych i ich opiekunów w 
turnusach rehabilitacyjnych o 
środki w wysokości 2 774 zł,
- zmniejszyć dofi nansowanie 
likwidacji barier architektonicz-
nych, w komunikowaniu się i 
technicznych o środki w wyso-
kości 2 870 zł,
- zmniejszyć dofi nansowanie 
sportu, kultury, rekreacji i tury-
styki osób niepełnosprawnych o 
środki w wysokości 1 269 zł,
- zwiększyć dofi nansowanie za-
opatrzenia w sprzęt rehabilitacyj-
ny, przedmioty ortopedyczne i 
środki pomocnicze przyznawane 
osobom niepełnosprawnym na 
podstawie odrębnych przepisów 
o środki w wysokości 6 913 zł
Powyższy zmiana podziału środ-
ków fi nansowych na 2007 rok 
zostanie także przekazana do ak-
ceptacji powiatowej społecznej 
radzie ds. osób niepełnospraw-
nych.

 Ustalono także najniższe wyna-
grodzenie zasadnicze i wartości 
punktu do konstrukcji tabeli wy-
nagradzania w Domu Pomocy 
Społecznej w Czubinie 
W związku z wygospodarowanymi 
środkami fi nansowymi w budżecie 
Domu na rok 2007 w paragrafi e 
wynagrodzenia osobowe pracowni-

ków, w porozumieniu ze związka-
mi zawodowymi działającymi przy 
DPS w Czubinie, została przyznana 
jednakowa podwyżka w kwocie 
100 zł na etat do wynagrodzenia 
zasadniczego dla każdego pracow-
nika. Wynagrodzenia osobowe w 
poszczególnych działach wzrosły 
następująco: kierownicy od 5,75% 
do 6%, pielęgniarki od 7% do 8%, 
opiekunowie od 9% do 11%, tera-
peuci od 8% do 9%, pracownicy 
administracyjno-gospodarczy od 
8% do 13%.
W/w podwyżki zostały uwzględ-
nione w planie budżetu jednostki 
na rok 2008 i nie wpłyną na jego 
zmiany.

  Rada powiatu pruszkowskiego 
wprowadziła zmiany do swojej 
uchwały z 19 czerwca 2007 r. w 
sprawie wyrażenia zgody na na-
bycie przez Powiat Pruszkowski 
nieruchomości, położonej w 
Pruszkowie przy ul. 3 Maja z 
przeznaczeniem pod budowę 
muzeum „Dulag 121”. Sytuacja 
zmieniła się o tyle, że teraz już 
wiadomo o którą konkretnie 
działkę chodzi i można sprecy-
zować zapisy uchwały. W uza-
sadnieniu do projektu uchwały 
napisano: „Prezydent Miasta 
Pruszkowa decyzją nr 82/2007 z 
dnia 22.08.2007 r. zatwierdził po-
dział nieruchomości położonej w 
Pruszkowie przy ul. 3-go Maja. 
W związku z powyższym została 
w pełni określona powierzchnia 
i nr ewidencyjny działki prze-
znaczonej do nieodpłatnego 
przekazania na rzecz Powiatu 
Pruszkowskiego jest to działka nr 
e w. 121/2 o pow. 280 m2 dla któ-
rej Sad Rejonowy w Pruszkowie 
prowadzi KW 36973.Z tych 
względów Wydział Geodezji i 
Gospodarki Nieruchomościami 
przygotował stosowną zmia-
nę uchwały nr VII/77/07z dnia 
19.06.2007 r.”

  Radni wysłuchali sprawozdania 
Komisji Rewizyjnej z realizacji 
planu kontroli w 2007 r. i za-
twierdzili plan kontroli Komisji 
na 2008 rok. W planie tym zapi-
sano:
- I kwartał 2008 r. - Kontrola w 
zakresie gospodarowania mie-
niem Powiatu Pruszkowskiego 
i innymi prawami majątko-
wymi nabytymi przez Powiat 
Pruszkowski lub powiatowe 
osoby prawne.
- I- II kwartał 2008 r. - Ocena 

sprawozdania z wykonania bu-
dżetu Powiatu Pruszkowskiego 
za 2007 r. i rozpatrzenie 
wniosku o udzielenie abso-
lutorium Zarządowi Powiatu 
Pruszkowskiego za 2007 r.
- II -III kwartał 2008 r. - Kontrola 
inwestycji Powiatowe Centrum 
Sportu Szkolnego oraz sposobu 
zarządzania obiektami.
- IV kwartał 2008 r. - Kontrola 
udzielonych zamówień pub-
licznych w 2008 roku przez 
Starostwo Powiatowe oraz jego 
jednostki organizacyjne.

  Wysłuchano też informa-
cji o pracy Zarządu Powiatu 
Pruszkowskiego w okresie od 15 
listopada do  grudnia 2007r. 

  Po wyczerpaniu punków po-
rządku obrad, rozpoczęła się 
część bardziej odświętna. 
Przewodnicząca Rady Powiatu 
Pruszkowskiego Maria 
Kwasiborska Sybilska oraz 
starosta Elżbieta Smolińska 
powitały gości obecnych na sali 
i złożyły im wszystkim oraz 
mieszkańcom powiatu prusz-
kowskiego świąteczno-nowo-
roczne życzenia zdrowia, rado-
ści, sukcesów i wszelkiej po-
myślności w życiu osobistym i 
zawodowym. Panie zaprosiły też 
zgromadzonych w sali Muzeum 
do wysłuchania koncertu kolęd i 
pastorałek w wykonaniu chóru z 
Piastowa. Później było łamanie 
się opłatkiem i wspólne, wigilij-
ne ucztowanie. 

  Zanim jednak chór pojawił się 
na scenie, młodzież z Gminnego 
Ośrodka Pracy z Rodziną w 
Brwinowie podziękowała staro-
ście oraz radnym i urzędnikom 
powiatu pruszkowskiego za 
życzliwość i umożliwienie im 
korzystania z obiektów sporto-
wych w Pruszkowie. Podopieczni 
Ośrodka wręczyli wybranym 
osobom własnoręcznie wykona-
ne prace, zatytułowane „Serce za 
serce”. 

  Zaraz potem starosta Elżbieta 
Smolińska wręczyła dyplomy 
i upominki Strażakowi Roku 
2007 oraz Policjantowi Roku 
2007 powiatu pruszkowskie-
go. Tytułem tym uhonorowa-
no w tym roku - odpowiednio 
- starszego aspiranta Piotra 
Czyżewskiego oraz sierżanta 
Marcina Scibisza.

  Na sesji rady powiatu 18 
grudnia 2007 r. starosta powia-
tu pruszkowskiego Elżbieta 
Smolińska uhonorowała sier-
żanta Marcina Scibisza tytu-
łem POLICJANT ROKU 2007 
w powiecie pruszkowskim
Sierżant Marcin Scibisz służbę 
w policji pełni od 2005 roku. 
Jest policjantem wzorowo wy-
wiązującym się z nałożonych na 
niego obowiązków służbowych. 
Stanowi wzór dla pozostałych 
policjantów, często służąc im 
radą oraz dobrym przykładem.
Należy do najbardziej efek-
tywnych w służbie policjantów 
Komendy Powiatowej Policji w 
Pruszkowie. W bieżącym roku 
dokonał zatrzymania 35 spraw-
ców poważnych przestępstw 
kryminalnych, w pełni zasługuje 
na tytuł Najlepszego Policjanta 
Roku 2007.

  Na sesji rady powiatu 18 grudnia 
2007 r. starosta powiatu prusz-
kowskiego Elżbieta Smolińska 
uhonorowała st. aspiranta 
Piotra Czyżewskiego tytułem 
STRAŻAK ROKU 2007 w po-
wiecie pruszkowskim
Starszy aspirant Piotr Czyżewski 
służbę w straży pożarnej rozpo-
czął w 1990 roku. Charakteryzuje 
go wszechstronna wiedza i do-
świadczenie w zakresie pożar-
nictwa, o czym świadczą efekty 
prowadzonych z jego udziałem 
działań ratowniczych - m.in. w 
dniu 22 stycznia br., dowodził 
akcją na miejscu wypadku dro-
gowego w miejscowości Wolica, 
gdzie nastąpiło zderzenie samo-
chodu ciężarowego z autobusem 
linii podmiejskiej.
Na miejscu zdarzenia podjął 
słuszne i skuteczne decyzje w 
efekcie których zminimalizował 
stan zagrożenia życia i zdrowia 
poszkodowanych osób. W obli-
czu tak wielkiego zdarzenia dzia-
łając w sposób profesjonalny i 
zdecydowany strażacy pod jego 
dowództwem zabezpieczyli te-
ren zdarzenia, udzielili pomocy 
medycznej i przekazali zespołom 
pogotowia ratunkowego 31 osób 
poszkodowanych w wyniku wy-
padku.
Starszy aspirant Piotr Czyżewski 
wykazując się odwagą, spraw-
nością i skutecznością w rato-
waniu ludzkiego życia i mienia, 
w pełni zasłużył sobie na miano 
Strażaka Roku w powiecie prusz-
kowskim.

BEZPIECZEŃSTWORADA POWIATU
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S P O R T

   Już od pierwszych dni waka-
cji chłopcy z UKS Komorów nie 
próżnowali. Udaliśmy się do Ko-
szalina, gdzie w jednej szkole na 
okres 12 dni zamieszkały 32 kluby 
z naszego rocznika aby codzien-
nie toczyć zacięte boje sportowe 
z drużynami z całej Polski. Był to  
Festiwal Minikoszykówki Koszlin 
2007” . Uczestniczyliśmy w naj-
większym Festiwalu koszykówki 
w Europie, wygrywając .. wszyst-
kie mecze!!!
W dniach 11-14.10.2007 na terenie 
Piastowa i Pruszkowa IV odbył się 
Międzynarodowy Festiwal Koszy-
kówki Pivot Cup 2007. Chłopcy z 
UKS Komorów w swojej grupie 
eliminacyjnej wygrali wszystkie 
mecze. 
W półfi nale zmierzyliśmy się z 
doświadczoną drużyną z Żyrar-
dowa. (Ostatni raz zmierzyliśmy 
się z Nimi w fi nale turnieju Ogól-
nopolskiego w Elblągu gdzie wy-
graliśmy 44:30). Tym razem też 
wygraliśmy: UKS Komorów - Ży-
rardów 41:30
W fi nale ulegliśmy doskonałej  
drużynie z Wielkopolski Koro-
moranowi Sieraków. W turnieju 
międzynarodowym Pivot Cup za-
jęliśy drugie miejsce.
   Od października uczestniczymy 
w Mazowieckiej Lidze młodzików 
w której startuje 11 klubów z całe-
go Mazowsza Łącznie: 7 meczy -7 
wygranych. Ciąg dalszy rozgry-
wek ligowych w 2008 roku.

   W  listopadzie uczestniczyliśmy 
w VII Międzynarodowym turnie-
ju koszykówki chłopców o puchar 
prezydenta miasta Żyrardowa.:
Nasz grupowe wyniki:
UKS Komorów – Trójka Zyrardów 
61:59
UKS Komorów – Jugla Ryga (Ło-
twa) 50 :41
UKS Komorów - WKK Wrocław 
49 :37

W półfi nale zmierzyliśmy się z 
pierwszym klubem z Wrocławia 
wygrywając 42 :29
   W fi nale graliśmy z renomo-
wanym klubem koszykarskim z 
Łotwy z Rygą po emocjonującym 
meczu wygraliśmy z Łotyszami 
53:51. Drużyna ta dotychczas 
deklasowała rywali. Jest to praw-
dziwy profesjonalny klub z Ło-
twy, gdzie poziom młodzieżowej 
koszykówki jest dużo wyższy niż 
w Polsce Tym samym zajęliśmy 
pierwsze miejsce na turnieju  Mię-
dzynarodowym w Żyradowie
   Także w listopadzie, w War-
szawie uczestniczyliśmy w War-
szawskiej Klubowej Olimpiadzie 
Młodzieży.  Po wygranych elimi-
nacjach  w fi nale WOM ulegliśmy 
po dwóch dogrywkach Polonii 
Warszawa 65:62 Zajęliśmy dru-
gie miejsce. Finał był wspaniałym 

Rok 2007. był pasmem największych sukcesów sporto-
wych jednej drużyny w dziejach Komorowa. Śmiało moż-
na stwierdzić, że takiej drużyny z tyloma sukcesami na 
arenie Mazowsza i całej Polski jeszcze u nas nie było. 

Koszykarze z Komorowa na maksa

    Zresztą oceńcie Państwo sami.
  Zacznijmy od przełomu 
2006/2007. Młodzi niespełna 11. 
letni koszykarze z UKS Komo-
rów startowali w mazowieckiej 
lidze koszykówki pod patro-
nem WOZKOSZ gdzie zajęli 3 
miejsce na Mazowszu. W lidze 
uczestniczyło 14 zespołów z ca-
łego Mazowsza. W rozgrywkach, 
które zakończyły się w kwietniu 
2007 pokonaliśmy między inny-
mi, Grójec, Legionowo, Kozie-
nice, MOS Pruszków, Radom,  
Białołękę Warszawa, Ciechanów, 
Żyrardów.
   Na Wielkanocnym  Ogólno-
polskim Turnieju  Koszykówki 
rozgrywanym w Warszawie i 
Pruszkowie zajęliśmy 3. miejsce, 
pokonując m.in. Grójec, Staro-
gard Gdański, Siedlce ,Wrocław.
   W dniach 29.03. – 1.04.2007 
w Elblągu w Zespole Szkół nr 
1 przy ul. Korczaka odbył się XI 
Ogólnopolski Turniej Minikoszy-
kówki Elbasket. W ciągu trzech 
dni rozegrano 96 meczy. Do wal-
ki o trofea turnieju przystąpiło po 
16 drużyn dziewcząt i chłopców 
z klubów sportowych z całej Pol-
ski.
W turnieju który jest najwięk-
sza tego typu imprezą dla dzie-
ci  w Polsce zajęliśmy pierw-
sze miejsce. W drodze do fi nału 
zmierzyliśmy się m.in. Gdynią, 
Starogardem Gdańskim, UKS De 
la Salle Gdańsk, Koszalinem, i 
w wielkim wygranym przez nas 
fi nale z Żyrardowem. Do piątki 
gwiazd turnieju wybrano trzech 
zawodników z naszej drużyny 
Tomka Tarczyka, Romana Ja-
nika i Szymona Bąkiewicza  a 
najlepszym zawodnikiem fi nału 
wybrano Rafała Maciaka także 
z UKS Komorów.
   Kolejnym turniejem w którym 
stanęlismy na podium był Między-
narodowy turniej koszykówki 

dziewcząt dziewcząt chłopców 
Euro Minibasket Kraków 2007. 
Turniej  zgromadził 12 drużyn 
męskich oraz 12 zespołów mę-
skich z Czech, Słowacji, Ukrainy 
oraz Polski. Była to 29. edycja tej 
imprezy. Turniej Euro Minibasket 
2007 odbywał się równocześnie z 
obchodami 750-lecia lokacji Kra-
kowa oraz 80-lecia krakowskiej 
koszykówki. Turniej tym samym 
zgromadził wielu kibiców. Me-
cze rozgrywane były w obiektach 
AWF Kraków w hali głównej.
   Drużyna UKS Komorów w gru-
pie eliminacyjnej zdeklasowała 
rywali, wygrywając m.in. z klu-
bem ze Słowacji MB Żylina 50 
: 14, drużyną Górnika Wieliczka 
55 : 10. W drodze do fi nału po-
konaliśmy też drużynę z Legiono-
wa oraz zespół gospodarzy KOM 
Kraków (były to dzieci wyselek-
cjonowane ze wszystkich koszy-
karskich klubów z Krakowa). O 
tym jak nieprzewidywalny jest 
sport i psychika dzieci przeko-
naliśmy się w fi nale gdzie ulegli-
śmy zespołowi z Poznania, grając 
zupełnie inaczej niż w poprzed-
nich meczach. Choć chłopcy na 
tym międzynarodowym turnieju 
minikoszykówki zdobyli srebro, 
po fi nale widać było jak bardzo 
ambitną są grupą, gdyż apetyt na 
złoto był wielki a mecz fi nałowy 
po prostu „ nie wyszedł” zagrali-
śmy mecz fi nałowy dużo poniżej 
naszych możliwości. Chłopcy 
zajęli drugie miejsce  otrzy-
mali srebrny puchar i medale, 
dyplom oraz okolicznościowe 
upominki. Nasza drużyna została 
też dostrzeżona pod względem in-
dywidualnym. Królem strzelców 
całego  turnieju został koszy-
karz naszego UKS Komorów 
Romek Janik. Do piątki gwiazd 
turnieju został wybrany rozgry-
wający UKS Komorów Adam 
Głodowski.

Przedstawiamy zdjęcie trenera Grzegorza Tomaszewskiego z pucharami 
zdobytymi przez UKS Komorów tylko w 2007 roku.

W związku z rozpoczęciem przeprowadzki 
STAROSTWA informujemy, że 13. grudnia 2007 r. 

KANCEL ARIA STAROSTWA 
przeniesiona została na ul.Staszica 1, VI piętro.

Wydział Architektury przyjmuje interesantów w 
dotychczasowych godzinach przyjęć, w budynku 

przy ul. Staszica 1, IV piętro, w Pruszkowie 
(dawny CBKO). 

Za utrudnienia przepraszamy.

Przeprowadzka Starostwa 
Powiatowego w Pruszkowie

i pełnym dramaturgii widowi-
skiem, który do ostatnich chwil 
trzymał w napięciu. Ze względu 
na duży prestiż tej imprezy jaką 
jest Warszawska Olimpiada Mło-
dzieży  i zajęcie drugiego miejsca 
ten właśnie sukces cenimy sobie w 
2007 roku najbardziej.
   18. grudnia otrzymaliśmy zapro-
szenie na mecz z Anwilem Włocła-
wek przed meczem seniorów An-
wilu Włocławek z Frankfurtem  w 
Europejskich Pucharach.
   W wielkiej „Hali Mistrzów” po-
konaliśmy rówieśników z WTK 
Anwil Włocławek.
Anwil Włocławek – UKS Komo-
rów  49:59. 
   Na zakończenie roku 2007 po-
jechalismy do Czech na Między-
narodowy turniej koszykówki 
Chraistmac CUP Ostrava 2007. 
W turnieju startowało ponad 70 
drużyn chłopców i dziewcząt w 
5. kategoriach wiekowych. Star-
towały drużyny z Czech, Litwy, 
Łotwy,Polski, Chorwacji, Austrii, 
Słowacji.  UKS Komorów  zajął 4 
miejsce w swojej kategorii wieko-
wej na turnieju w Czechach. 

 Chłopcy z UKS Komorów: 

Bąkiewicz Szymon, 
Malinowski Aleksander
Kusy Radosław
Lesiński Bartłomiej
Tarczyk Tomasz
Krzyżański Mikołaj
Paziewski Maeusz
Zygnerski Max
Janik Roman
Mieszkowski Mateusz
Głodowski Adam
Karwowski Jakub
Jamroz Maciej
Jarysz Bartosz
Maciak Rafał
Matejek Kacper
Hoser Grzegorz
Duczyński Robert
Ambroziak Jan
Olszak Maciej

Trener chłopców z rocznika 
1995 i 1996 

    Grzegorz Tomaszewski
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Pruszków ul. Helenowska 26, tel: 22 728 42 55, helenowska@chaba.pl
• • • wkrótce otwarcie działu wedkarskiego • • •

SKLEP  AKWARYSTYCZNO-ZOOLOGICZNY

www.chaba.pl

AKCESORIA: 
smycze, obroże, miski, legowiska, 
kuwety, zabawki, zgrzebła, obcinac-
ze do pazurów, łańcuchy do bud, 
kagańce (materiałowe, skórzane, 
metalowe, treningowe) majtki na 
cieczkę, ubranka  i wiele innych...
POKARMY: 
(suchy, puszki) przysmaki, wita-
miny dla: kotów, psów, gryzoni, 
ptaków, gadów
ŚRODKI HIGIENY
szampony, odżywki, dezodoranty, 
środki insektobójcze, środki 
odkażające, pasty do zębów i 
wiele innych...
DZIAŁ AKWARYSTYCZNY
duży wybór ryb, roś l in akwario-
wych i oczek wodnych, pokarmy 
i preparaty akwarystyczne 
renomowanych firm...

   Idea jest prosta. Na stronie 
głównej serwisu pojawia się te-
mat do dyskusji. Wziąć w niej 
udział można poprzez napisanie 
na ten temat notatki w swoim blo-
gu i podlinkowanie jej do danej 
Debaty. “Temperaturę” dyskusji 
oceniają osoby, które biorą w niej 
aktywny udział. 
   Dla operatorów marketingu 
internetowego debaty na blog.
pl to doskonały prezent na świę-
ta. ePRowcom daje to przede 
wszystkim możliwość promowa-
nia własnych blogów oraz uwia-
rygadniania się w oczach inter-
nautów. O wiele łatwiej ukryć 
cele marketingowe wśród kilku 
notek na tematy ogólne. Z prak-
tycznego punktu widzenia biedny 
Franek, szary operator ePR nie 
musi się wysilać i pisać tekstów 
o wyższości słońca nad śniegiem. 
Pomysły na tematy dostarczy mu 
blog.pl. Jest to również doskonałe 
narzędzie promocyjne dla coraz 
prężniej rozwijającej się commu-
nity komentatorów.  
   Pod względem marketingowym 
jest to jednak o wiele ciekawsze 
narzędzie dla właściciela serwisu, 
czyli Onetu. W zasadzie swobod-
nie może on kreować tematy de-
bat.  
Zamiast kilku notek i komentarzy 

Inaczej o blog.pl

wygenerowanych przez agencję 
ePRową dostanie on całą masę 
tekstów napisanych przez osoby 
trzecie, z założenia więc wiary-
godne. Nic tylko zatrudnić fi rmę, 
która wygeneruje do tych tekstów 
komentarze. Biznes się kręci. 
   Możliwości zastosowania Debat 
w epr widać doskonale na przy-
kładzie dyskusji o serwisach spo-
łecznościowych (“Czy należysz 
do Generacji V?”). W głosach 
w dyskusji ciągle przewijają się 
“Nasza Klasa”, “Grono” itd. 
Obok głównej, “społecznościo-
wej” dyskusji zamieszczone zo-
stały wypowiedzi znanych osób 
z branży. Ranking oglądalności 
serwisów wymienianych przez 
internautów zapewne bardzo na 
tym skorzysta. Biorąc pod uwagę 
powtarzalność nazw konkretnych 
serwisów na największy przyrost 
może liczyć nasza-klasa.pl. 
   Patrząc na to z jeszcze innej 
strony chęć udziału w debacie 
może skusić część internautów 
nie posiadających własnego bloga 
do stworzenia go. Naturalną ko-
leją rzeczy jest, że w większości 
przypadków wybiorą oni blog.pl. 
   Nowa odsłona blog.pl jest bar-

dzo dobrym posunięciem Onetu. 
Na pewno przysporzy to portalowi 
kolejnych użytkowników i wpły-
nie na wyniki fi nansowe spółki. 
Poszerzenie funkcjonalności jest 
zarazem poszerzeniem prze-
strzeni marketingowej. Ze strony 
przeciętnego użytkownika jest to 
otrzymanie możliwości wypowie-
dzenia się w debacie publicznej i 
pewność, że jego zdanie zostanie 
dostrzeżone przez większą rzeszę 
odbiorców. Debaty na blog.pl to 
konkretny wkład Onetu w polską 
blogosferę. 
   Czy zdobędą one popularność 
wśród blogerów? Z dużą dozą 
prawdopodobieństwa można po-
wiedzieć, że tak. Nie bez znacze-
nia jest tutaj fakt, że w odróżnie-
niu od innych tego typu inicjatyw 
Onet ma pieniądze na reklamę i 
nie musi liczyć się z problemami, 
które hamują nawet najlepiej po-
myślane start-upy. Jak to jednak 
zawsze bywa prawdziwą wartość 
nowej odsłony blog.pl będziemy 
mogli ocenić za kilka miesięcy. 

Wartość marketingowa nowej odsłony blog.pl

Piotr Słowik
http://aenews.blogit.idg.pl

  Blog.pl wzbogacił się o nową 
funkcjonalność. Od niedaw-
na wszyscy blogerzy mogą 
brać udział w tzw. debatach. 
Według władz Onetu jest 
to zaszczepienie do serwi-
su idei działania ONZ czy 
Parlamentu Europejskiego. 
Według mnie jest to jednak 
przede wszystkim doskonałe 
narzędzie marketingowe.

,

Fundacja Clive’a Harrisa organizuje w Pruszkowie  spotkanie  z 
Uzdrowicielem dla osób najbardziej potrzebujących, cierpiących z powo-

du chorób nowotworowych i innych najcięższych schorzeń. 
Gdzie i kiedy osoby zainteresowane będą mogły skorzystać z posługi 

Uzdrowiciela? 
        

Jest faktem powszechnie wiadomym, iż usunięcie guza nowotworowe-
go, względnie zamienienie jego postaci ze złośliwej na łagodną, czy 
przywrócenie sercu, nerkom, czy jakiemukolwiek choremu organowi 
normalnego, doskonałego funkcjonowania w organizmie pacjenta, 

zabiera Uzdrowicielowi zaledwie 10 sekund.

Każdy pacjent poprzez odpowiednie badania krwi, zdjęcia Rtg czy Scan, 
zrobione bezzwłocznie po wizycie u Clive’a Harrisa, może mieć swoje 

Uzdrowienie udowodnione i potwierdzone.
Leczenie jest bezpłatne. 

Po Spotkaniu przyjmowane są dobrowolne ofiary.
Osoby  chore, cierpiące z powodu chorób nowotworowych 
i innych najcięższych schorzeń, zapraszamy na spotkanie z 

Uzdrowicielem bez biletuw piątek 8 lutego 2008 r. o godzinie 10:00 do 
Spółdzielczego Domu Kultury, ul. Hubala 5.

CLIVE HARRIS w PRUSZKOWIE

W piątek 11-go stycznia przygarnęliśmy psa dobermana, błąkającego się 
w okolicy Alei Starych Lip w Komorowie. Pies jest młody, zadbany i bardzo 
przyjacielski.  Rozwiesiliśmy ogłoszenia w Komorowie, ale na razie nikt nie 
odpowiedział. Anna i Oleg Bobrowscy  tel: 022 759 14 80, 0-513 399 977

RUSZAJĄ NOWE KONKURSY O POMOC UNIJNĄ
temat:                     briefi ng prasowy, dotyczący terminów kolejnych 

konkursów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki (PO KL)

miejsce:  Siedziba Urzędu Marszałkowskiego, ul. Skoczylasa 4, 
sala konferencyjna, II piętro,

czas: piątek, 18 stycznia 2008 r. godz. 11.00
uczestnicy:  Wicemarszałek Stefan Kotlewski, Dyrektor 

Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego w 
Urzędzie Marszałkowskim – Jan Kukułka oraz Dyrektor 
Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów 
Unijnych – Piotr Adamski

Podczas briefi ngu przedstawione zostaną szczegóły, dotyczące sześciu 
najbliższych konkursów planowanych przez Mazowiecką Jednostkę 
Wdrażania Programów Unijnych jeszcze w styczniu i lutym br. Eksperci 
odpowiedzą na pytania kto, kiedy i na jakie działania będzie mógł ubiegać 
się o wsparcie unijne. 
Łącznie do rozdysponowania w ramach tych naborów będzie prawie 126 mln zł. 
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Wieści znad Raszynki31 stycznia
Do tego dnia funkcję dyrektorki 
Gimnazjum w Raszynie może 
pełnić Jagna Ratyńska-Guzek. 
Mazowiecki Kurator Oświaty za-
lecił wójtowi gminy odwołanie 
jej w terminie nie późniejszym, 
niż właśnie 31 stycznia. Opinia 
Kuratora jest jednoznaczna. 
Dyrektorka pełni swoją funk-
cję w wyniku naruszenia prawa 
przez wójta, który przedłużył jej 
okres dyrektorowania w sposób 
niezgodny z prawem.

Raszyn jak Żarów?
Na ponad 20 milionów określili 
raszyńscy radni planowane zadłu-
żenie gminy w 2008 roku. Tym sa-
mym wykonali wolę wójta Janusza 
Rajkowskiego, który wbrew wy-
borczym deklaracjom, postawił na 
długi. Radni nie przychylili się do 
zmian w uchwale budżetowej, do-
tyczących przeznaczenia środków 
na zakup pomocy naukowych i 
ławek dla potrzeb gminnej oświa-
ty. Nie zyskała aprobaty radnych 
wspierających wójta Rajkowskiego 
koncepcja zmniejszenia defi cytu 
gminy, czyli planowanego długu. 
Za zadłużeniem i przeciw doło-
żeniu na cele oświatowe głoso-
wali radni: Tomasz Szwed, Celina 
Szarek, Waldemar Gajewski, 
Sławomir Haczkur, Henryka 
Koper, Agata Kuran – Kalata, 
Dariusz Marcinkowski, Kazimierz 
Wieczorek, Tadeusz Pawlikowski 
i Sławomir Ostrzyżek. Po sesji 
budżetowej w urzędowych ko-
rytarzach najczęściej słyszanymi 
zwrotami były: „utopią nas w dłu-
gach” „przejadają nasze pienią-
dze”. Warto zadać sobie pytanie, 
czy Gmina Raszyn podzieli los 
Żarowa*, który stanął w obliczu 
bankructwa? Czy będziemy zamy-
kać szkoły, kluby sportowe, przed-
szkola bądź spłacać latami długi? 
Może trzeba będzie zlikwidować 
ochotniczą straż pożarną wyłączyć 
oświetlenie uliczne?  A Państwo 
czy odnaleźli w gronie radnych 
- zwolenników długów, swojego 
radnego?

- - - - -
*Na czele gminy Żarów stał przez 
wiele lat (1990-2001) Zbigniew 
Chlebowski (PO), partyjny kole-
ga wójta Rajkowskiego. W publi-
kacjach to właśnie Chlebowskiego 
żarowscy samorządowcy uznają 
za głównego winowajcę kłopotów, 
sprawcę przeinwestowania kosz-
tem kredytów.

www.raszyn.blox.pl

Ogólny zawód z poczynań no-
wych władz Raszyna, skandale, 
złamane wyborcze obietnice i 
łamanie prawa przez wójta, to 
wszystko sprawia, że rekordy 
popularności święci lokalny blog 
radnego Piotr Iwickiego. Tam 
można znaleźć aktualne informa-
cje o tym co dzieje się  gminie 
Raszyn. 

Kasa leży na koncie…
Gdy rękoma spolegliwych w sto-
sunku do wójta radnych uchwa-
lano budżet, który śmiało można 
nazwać budżetem długów, na 
kontach gminnych (w tym loka-
tach) leżały grube miliony. Jak 
wynika z ofi cjalnej informacji 
(pismo z 18 grudnia 2007 roku), 
na dzień 30 listopada na kontach i 
lokatach wójt Rajkowski miał 10 
milionów 637 tysięcy 78 złotych 
85 groszy. Z jednej strony długi, 
z drugiej wójt nie potrafi ący wy-
dać gminnych pieniędzy. Gdzie 
tu sens? 

… a mieszkańcy czekają
Jedną z głównych obietnic komi-
tetów biorących udział w ostat-
nich wyborach samorządowych, 
w tym będących teraz u władzy, 
była kwestia zwrotu mieszkań-
com kwot wpłaconych tytułem 
udziału w budowie kanalizacji. 
Chodzi o niebagatelną kwotę 
3 800 złotych od przyłącza. Po 
wyborach obietnice uleciały. 
Cisza. A mieszkańcy czekają. W 
dodatku na pewno pamiętają. Już 
słychać głośne: nabili nas w bu-
telkę.

Gmina na sprzedaż
Wyszło szydło z worka. Wójt 
przedstawił radnym projekt 
uchwały umożliwiający zbycie 
budynku przy Al. Krakowskiej 
(obok Cechu), w którym miał 
mieścić się od dawna oczeki-
wany przez mieszkańców Dom 
Kultury. Tym samym wójt, któ-
ry nie mieszka w gminie którą 
zarządza, chce wprowadzić w 
życie coś, o czym nawet jego 
zwolennicy mówią: absurd. 
Ale co to obchodzi wójta, który 
wpada porządzić gminą z gmi-
ny Lesznowola za ponad 10 ty-
sięcy miesięcznie. Zrobi swoje 
i wyjedzie. A Raszyn zostanie 
głuchym zaściankiem peryferii 
Stolicy. 

Wójt nie czyta
Nie tylko wójt Rajkowski oraz 
Przewodniczący Rady - Tomasz 
Szwed też. Takie wnioski można 
wysnuć analizując treść podjętej 
uchwały „Koncepcji rozwoju 
kanalizacji sanitarnej dla Gminy 
Raszyn”. To, że nie czytają wy-

daję się najlżejszym wnioskiem, 
bo trudno założyć, że świadomie 
przedłożyli Radzie uchwałę z sfał-
szowanymi danymi. Jakimi? Jak 
wynika z analizy stanu wykona-
nia kanalizacji w gminie Raszyn, 
we wsi Raszyn kanalizacja jest 
wykonana w … 100 procentach. 
Nie, to nie żarty! Ciekawe co 
powiedzą mieszkańcy tych czę-
ści Raszyna, którzy kanalizacji 
nie mają, jak choćby w większo-
ści Al. Krajowskiej, części ul. 
Słowikowskiego i Prusa? W dro-
dze rewanżu zafundowano nam 
w „Koncepcji…” wieś Sękowin 
(dla niewtajemniczonych, takiej 
wsi w gminie Raszyn nie ma) 
oraz Al. Jagodową. Tej też nie 
ma co szukać na mapie. Co wię-
cej, bezkrytyczna  w stosunku do 
wójta i przewodniczącego część 
radnych, mimo wiedzy, że gło-
sują nad kłamstwami, uchwałę 
podjęła.  Pozostawiamy to bez 
komentarza.

Strach ma wielkie oczy
„WPR” w oczy kole. W cza-
sie jednej z niedawnych Sesji 
Rady Gminy, najpierw rękoma 
sekretarki wójta, a potem bez-
pośrednio przez zaangażowa-
nie zastępcy wójta Mirosława 
Chmielewskiego (zażądał odda-
nia gazet), próbowano nie dopuś-
cić do rozdania numerów naszego 
pisma. W rezultacie i tak „WPR” 
dotarł do zainteresowanych. 
Postawę świadkowie kwitowali: 
skandal. 

Cyfra numeru – 5
Tyle razy na zdjęciach pojawia 
się w ostatnim numerze gminne-
go pisma „Kurier Raszyński”, fi -
nansowanym z podatków miesz-
kańców - wójt gminy, Janusz 
Rajkowski. Obok można odnaleźć 
m.in. artykuł, w którego tytule 
odnajdujemy słowo „narcyzm”. 
Czy zatem kogokolwiek dziwi, 
że o „Kurierze”, który kiedyś na-
zywano „Raszyniaczkiem”, teraz 
mówi się powszechnie „Kurier 
Rajkowskiego”?

Jak przejadają nasze 
pieniądze

Nie tylko Urząd Gminy i nowe 
przedsiębiorstwo komunalne 
będą przejadać nasze pieniądze 
(patrz m.in. artykuł Andrzeja 
Zaręby). 10 procent będą mogły 
wydać na obsługę księgową itp., 
organizacje, które przejmą od 
gminy zadania z dziedziny m.in. 
zdrowia i sportu. Tak między in-
nymi, przejedzone zostaną nasze 
wspólne pieniądze, na „papierko-
wą robotę”. Co ciekawsze, gmina 
da pieniądze na to, aby zwycięz-
ca konkursu wynajął od niej jej 
własne boisko. I tak pieniądze 
będą krążyć w koło. 

PIW

   Od 1. stycznia tego roku działa raszyńska spółka komunalna o wdzięcz-
nej nazwie Eko-Raszyn. Do jej głównych zadań należy pobór należności od 
mieszkańców i lokalnych fi rm  za użytkowanie gminnej sieci wodnej i kanali-
zacyjnej. Za uzyskane w ten sposób środki realizowana ma być bieżąca eksplo-
atacja, konserwacja i naprawy gminnej sieci. 
Uchwałą rady, od 1. stycznia zapłacimy znacznie zwiększono stawki opłat  za 
pobór wody i zrzut ścieków co spowoduje dodatkowo większe wpływy do kasy 
spółki.  Należałoby spodziewać się, że w wyniku utworzenia spółki komunalnej 
powstaną oszczędności w gminnej kasie w stosunku do poprzedniego stanu, 
gdy jaj zadania wykonywały komercyjne  fi rmy zewnętrzne oraz pracownicy 
urzędu.
Porównując budżety z roku 2007 i 2008 nie można jednak odnieść takiego 
wrażenia. 
   Wpływy budżetowe w 2008 roku w stosunku do roku poprzedniego z tytułu 
przekazania środków z inkasa z uwzględnieniem podwyżki zmniejszyły się o 
2 700 000 złotych.
   Zaś wydatki, które ponosiła gmina na przekazane spółce zadania zmniejszyły 
się jedynie o około 1 600 000 złotych. Jak wynika z powyższego budżet gminy 
zmniejszy się ponad milion złotych. Dziwi tym bardziej szczodrość organu 
założycielskiego czyli wójta gminy, który za zgodą rady gminy, wyasygnował 
z budżetu gminy dodatkowo 1 200 000 złotych na rozpoczęcie działalności 
spółki!
  Raszyńska spółka komunalna będzie posiadała znaczne środki, które wydat-
kowane będą bez nadzoru Rady Gminy Raszyn, a gospodarność i celowość jej 
działań oceniać będzie rada nadzorcza pobierająca wynagrodzenie … oczy-
wiście ze środków spółki. Jak już wiemy, rolę tę pełnić będzie trzech radców 
prawnych związanych z Urzędem.
   Ostatnio na internetowej tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy można było zna-
leźć ogłoszenie o poszukiwaniu pracowników do Spółki. Jak widać, do podzia-
łu naszych pieniędzy chętnych przybywa. Pytań o zasadność rachunku eko-
nomicznego i dobór prawdopodobnie dobrze  opłacanych kadr spółki będzie 
w przyszłości na pewno wiele. A z czego opłacanych? Oczywiście z naszych 
pieniędzy. Miało być taniej, a wyszło jak zwykle. Jak widać…                                                                 
                                                                                    Andrzej Zaręba

Raszyńska spółka

To m a s z  Wi t k o w s k i ,  r a t o w n i k  TO P R  i  i n s t r u k t o r  p ł e t w o -
n u r k o w y  w r a z  z  p o l s k a  e k s p e d y c j ą  p o b i l i  r e k o r d  ś w i a t a  w 
n u r k o w a n i u  n a  e k s t r e m a l n y c h  w y s o k o ś c i a c h .
  Witkowski dzieli czas między Zakopane a Raszyn, miłośnikom nurkowania zna-
ny jest jako sympatyczny instruktor nurkowania z raszyńskiego basenu. Polska 
wyprawa himalajsko - nurkowa (pierwsze takie przedsięwzięcie w historii) pod 
kierownictwem Jana Kwiatonia, skończyła swoją działalność w Himalajach - 
Nepalu. W trakcie wyprawy planowano zdobycie Tilicho Peak (7132 m.n.p.m) 
oraz nurkowanie w najwyżej na ziemi położonym jeziorze Tilicho Lake (4919 
n.p.m.). Z powodu ekstremalnie trudnych warunków pogodowych członkom 
ekspedycji udało się zrealizować tylko nurkowa cześć wyprawy. O wspinaczce 
nie było mowy, bowiem tylko w ciągu jednej doby z góry zeszło 20 lawin!
Po serii kilku nurkowań przygotowawczych, Michał Brajta (52 lata) Instruktor 
KDP/CMAS M2 i Tomasz Witkowski (35 lat) Instruktor KDP/CMAS M2 prze-
prowadzili udane nurkowanie na głębokość 30 metrów, ustanawiając rekord 
świata w nurkowaniu na tej wysokości co zostanie potwierdzone stosownym 
certyfi katem ministerstwa sportu i turystyki Nepalu. Podczas nurkowań prowa-
dzono badania medyczne, które mogą się przyczynić do lepszego poznania fi zjo-
logii nurkowania. W sumie podczas wyprawy przeprowadzono sześć nurkowań 
(4x15m i 2x30m). 
- Mogliśmy podjąć wyzwanie i zejść niżej, niestety, mieliśmy specjalistycz-
ne wyliczenia tzw. profi le do zanurzenia jedynie do 30 metrów – mówi spe-
cjalnie dla „WPR” Tomasz Witkowski. Wyliczenia zrobił nam sztab Instytutu 
Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni były to opracowane specjalnie na 
tę wyprawę procedury dekompresyjne. Udało się, choć zawsze po wynurzeniu 
towarzyszył nam lęk, czy za chwilę nic się nie stanie. Szczęśliwie, nic się nie 
stało – dodał rekordzista świata.
  W wyprawie uczestniczyli: Jan Kwiaton - kierownik - himalaista, płetwonu-
rek; Marcin Żyszkowski - lekarz, płetwonurek; Michał Brajta – płetwonurek; 
Tomasz Witkowski - płetwonurek, alpinista; Marek Kryże – płetwonutrek.
                                                                                          PIW

Rekordzista świata z Raszyna
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   Na początek przedstawimy 5 wypraw. Wszystkie 
zaczynać się będą na Placu JP II w Pruszkowie i koń-
czyć również gdzieś blisko. Ich trudność oznaczona 
zostanie w skali 1-10 (gdzie: 1- wyprawa najłatwiej-
sza). Pierwsza wyprawa ma skalę 3, co oznacza, że 
jest odpowiednia dla całej rodziny. 
   *Autorami propozycji będą zapaleni eksploratorzy, 
dla których nasze okolice nie mają żadnych tajem-
nic. Wszyscy związani są pruszkowską inicjatywą 
WaypointGame (www.waypointgame.pl) oraz „life-
stylową” grupą Alleypiast (www.alleypiast.waw.pl). 
 
   Czekamy na Wasz odzew i opinie. Jeśli sami macie 
jakieś własne ulubione trasy, piszcie! Wasze propo-
zycje zamieścimy również na stronie internetowej 
WaypointGame.

Mirosław Szczepański 
(zerozeroseven)

Wyprawa 1 - Alternatywa
Stopień trudności: 3
Dystans:  ok. 40 km

Trasa: 
Pruszków - Pęcice - Michałowice - Raszyn 

- Falenty - Magdalenka - Kuleszówka - Łazy 
- Derdy - Paszków - Suchy Las - Komorów 

- Pruszków
Opis:

Startujemy z placu Jana Pawła II w Pruszkowie, je-
dziemy przez Park Potulickich w kierunku Tworek, 
przejeżdżamy przez mostek i dalej ulicą Krętą wzdłuż 
torów. Przecinamy tory przy przystanku WKD i ścież-
ką dojeżdżamy do ulicy Sadowej, w którą skręcamy 
w prawo. 

Na końcu Sadowej skręcamy w prawo w Dolną, na-
stępnie znowu w prawo i w lewo w Chmielną, którą 
jedziemy do końca, czyli do Utraty. Rzekę przekracza-
my przez mostek, który znajduje się po lewej stronie 
i wydeptaną ścieżką jedziemy w kierunku Pęcic. Po 
dotarciu do asfaltowej szosy skręcamy w lewo, mija-
my zabytkowy krzyż  i na rondzie skręcamy w lewo. 
Droga ma przyjemne pobocze więc mimo dużego ru-
chu samochodów jazda jest bezpieczna. 

  Przed Regułami skręcamy w szutrową ulicę 
Jaśminową, na jej końcu skręcamy w lewo, aby doje-
chać do Alei Topolowej. Skręcamy w prawo, na dro-
dze wytyczono ścieżkę rowerową - jedną z niewielu 

Wyprawy rowerowe WaypointGame
Aby zorganizować fascynującą wyprawę rowerową nie trzeba szukać daleko. W okolicach Pruszkowa można w czasie jednej wycieczki odwiedzić 
zarówno ostoje dzikiej przyrody jak i industrialne mega konstrukcje. Zadaniem tego cyklu jest nie tylko zaproponowanie atrakcyjnej formy spę-
dzenia wolnego czasu, ale również pokazanie na jak niezwykłym terenie żyjemy.

w okolicy. Jedziemy cały czas prosto, ulica przechodzi w Kolejową, 
po chwili nawierzchnia zmienia się w szuter, aby za 100 m powró-
cić w asfaltową. Przejeżdżamy nad Raszynką, przed nami ukazuje się 
„Łuk Unii Europejskiej”, my natomiast jedziemy dalej główną drogą, 
mijamy cmentarz w Puchałach i dojeżdżamy do Szosy Krakowskiej. 
Przejeżdżamy na wprost i omijamy szlaban jadąc teraz szutrową, cza-
sami trochę błotnistą drogą. 

  Jesteśmy w rezerwacie Stawy Raszyńskie, polecam zatrzymać się 
tu na chwilę zbaczając z drogi w lewo lub w prawo. Znajdziemy się 
wtedy nad jednym z 11 stawów. Warto wspomnieć, że jest to jedyny 
taki rezerwat w okolicach Warszawy, gdzie można spotkać liczne ga-
tunki rzadkich ptaków. Ponadto na tym terenie w 1809 roku wojska 
polskie starły się z armią austriacką. Kiedy podziwianie przyrody nam 
się znudzi, wracamy do głównej drogi poprowadzonej groblą i jedzie-
my dalej na wschód. Po dotarciu do skrzyżowania skręcamy w prawo. 
W tym momencie powinniśmy mieć przejechane ok. 12 km, jest to 
dobre miejsce, aby kupić coś do jedzenia lub picia oraz na zrobienie 
przerwy np. w parku dworskim w Falentach, do którego dojedziemy po 
100 m skręcając w prawo w drogę asfaltową. Wjazd do parku, będzie 
po prawej stronie.

Dalsza część wycieczki prowadzi do Magdalenki. Na skrzyżowaniu 
na którym mogliśmy skręcić do parku, wybieramy wariant w lewo w 
kierunku Lesznowoli. Jedziemy cały czas prosto do wsi Janczewice, 
gdzie odbijamy w prawo w ulicę Żytnią. Przekraczamy szosę 721 i 
jedziemy dalej prosto, na końcu ulicy skręcamy w prawo, a potem od 
razu w lewo w ulicę Okrężną w Magdalence. Teraz trasa będzie prowa-
dziła przez tereny leśne. Jadąc cały czas prosto w końcu natrafi my na 
czerwony szlak, którym jedziemy dalej przed siebie, aż do drogi asfal-
towej przy Cm. Południowym. Skręcamy w prawo i jedziemy do wsi 
Łazy, po lewej widoczny jest maszt radiostacji Raszyn, ma on aż 335 
metrów wysokości i do 1962 roku, był najwyższą budowlą w Europie! 
Wjeżdżamy w ulicę Łączności i kierujemy się na zachód. Jeśli ktoś jest 
spragniony to radzę się tutaj zaopatrzyć w napój bo później najbliższe 
sklepy będą dopiero w Komorowie. Przejechaliśmy już ok. 23 km, a 
więc mamy mniej niż połowę dystansu do końca. 

W Łazach przekraczamy szosę krakowską przejeżdżając ją na skrzy-
żowaniu z ulicą Łączności. Jedziemy dalej prosto, po pewnym cza-
sie po prawej stronie ujrzymy ogrodzony park, mieści się tam Dom 
Zakonny, z ciekawszych rzeczy warto wspomnieć, że przez kilka ty-
godni mieszkała w nim św. Faustyna Kowalska. Za płotem skręcamy 
w ścieżkę wyznaczoną przez niebieski szlak. jadąc przez las dojeżdża-
my do skrzyżowania szlaków niebieskiego z czerwonym i skręcamy w 
lewo wybierając czerwony. Uwaga aby się nie zgubić, ponieważ w tym 
miejscu szlak mocno kluczy.

Dojeżdżamy do szosy 721, po lewej stronie znajduje się smażalnia ryb, 
my natomiast przejeżdżamy przez szosę i jedziemy dalej czerwonym 
szlakiem. Na jesieni na tym terenie aż roi się od grzybów. Dojeżdżamy 
do ruchliwej trasy krakowskiej jedziemy ok. 100 m poboczem do 
skrzyżowania i dalej drogą do CH Maximus.  Dalej podążamy drogą 
prosto w kierunku lasu, i skręcamy po pewnym czasie w prawo, za 
znakami niebieskiego szlaku. Po kilkunastu minutach dojeżdżamy do 
wsi Suchy Las. Stamtąd już dosyć popularną drogą przez Komorów do 
Pruszkowa.

Wyprawę opracował: Adam Wojciechowski 
* Zdjęcia: Waypointgame
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- Czy to prawda, że brała pani kie-
dyś udział w walkach z policją?

- Tak. W lutym 1997 roku - doskona-
le pamiętam tę datę - uczestniczyłam 
w trwającym dwa tygodnie proteście 
przeciwko fałszowaniu wyników wy-
borów. Wprawdzie nie doświadczy-
łam fi zycznego starcia z policją, ale 
w pewnym momencie było blisko: 
funkcjonariusze stracili cierpliwość i 
zaczęli się przemieszczać w naszym 
kierunku. W pierwszym odruchu 
postanowiliśmy po prostu usiąść na 
ziemi, aby powstrzymać ich przed 
użyciem siły, jednak to nie pomogło. 
Kiedy policja zaczęła bić protestują-
cych, mój przyjaciel złapał mnie za 
rękę i rzuciliśmy się do ucieczki. Na 
początku się opierałam, krzyczałam, 
że chcę zostać z innymi, ale to była 
dobra decyzja. Później jeszcze kłóci-
łam się z policjantami i wrzeszczałam 
na nich - rozpoznali mnie, dlatego też 
nie zrobili mi krzywdy. Niemniej 
wielu ludzi zostało wówczas ciężko 
rannych, mam więc przykre wspo-
mnienia z tamtego dnia.

- Zostawmy więc ten temat i 
przejdźmy do fi lmu, który uczynił 
panią sławną w Europie - „Grba-
vicy” Jasmili Zbanić. Czy uważa 
pani, że rola Esmy była jak dotąd 
najważniejsza w Pani karierze, bio-
rąc pod uwagę historyczny aspekt 
dzieła bośniackiej reżyserki?

- Zawsze bardzo starannie dobieram 
role. Jeżeli po przeczytaniu scena-
riusza nie czuję wyraźnej potrzeby 
uczestniczenia w projekcie - po pro-
stu tego nie robię. Występuję regular-
nie w teatrze, nie mam problemów fi -
nansowych, nie muszę więc przyjmo-
wać każdej propozycji fi lmowej, jaką 
dostaję. W związku z tym, każda rola, 
którą zagrałam jest dla mnie ważna, 
nie wyłączając roli Esmy - bardzo 
skomplikowanej, trudnej i emocjo-
nalnej. Myślę, że przyszła ona w 
najbardziej odpowiednim momencie 
mojej kariery, jestem jeszcze bowiem 
wystarczająco młoda, a jednocześnie 
na tyle doświadczona jako aktorka, że 
potrafi ę oddać niuanse psychologicz-
ne tak złożonych ról.

- Bohaterką „Grbavicy” jest ko-
bieta zgwałcona podczas wojny. 

Wrogów tworzą politycy
Z Mirjaną Karanović, wybitną serbską aktorką,znaną z fi l-
mów Emira Kusturicy “Underground”, “Życie jest cudem” 
i “Grbavica” rozmawia Błażej Hrapkowicz.

Mówiła pani, że spotykała się z 
osobami dotkniętymi tą tragedią, 
które nie potrafi ą normalnie żyć i 
desperacko starają się zapomnieć. 
Nie obawiała się pani, że może być 
jeszcze za wcześnie na otwieranie 
bardzo świeżych przecież i boles-
nych ran?

- Możliwe, że niektórzy mają ta-
kie poczucie, ale moim zdaniem 
„Grbavica” to fi lm niesamowicie 
ważny dla ofi ar gwałtów wojennych. 
Proszę zwrócić uwagę, że one żyją 
w kompletnej samotności - są odrzu-
cone, nawet ich rodziny często nie 
chcą się do nich przyznać. W naszym 
patriarchalnym społeczeństwie tych 
kobiet nie postrzega się jako ofi ar 
wojny – zamiast tego uważa się je za 
zhańbione i niegodne, by przynależeć 
do zbiorowości. Do tego dochodzi 
fakt, iż one same obarczają się winą 
za to, co im się przytrafi ło, myśląc, że 
w jakiś sposób sprowokowały męż-
czyznę. Dlatego ważne jest, że ich 
historie - poprzez fi lm Jasmili Zbanić 
- trafi ły do szerokiej publiczności. Po 
premierze „Grbavicy” serbski parla-
ment uchwalił ustawę, w której uznał 
zgwałcone kobiety za ofi ary wojen-
ne i przyznał im pomoc fi nansową 
- niewielką, bo nasz kraj jest biedny, 
ale to i tak wyraźny krok naprzód. 
Najważniejsze jednak, że dzięki 
obrazowi Jasmili tragedia bałkań-
skich kobiet zaistniała w powszech-
nej świadomości. To pozytywne zja-
wisko, które może pomóc ofi arom w 
pokonaniu traumy.

- A „Grbavica” jest fi lmem o tym, 
że można ją rzeczywiście pokonać.

- Dlatego zgodziłam się zagrać rolę 
Esmy. Jasmila przekonuje w swoim 
fi lmie, że normalne życie jest moż-
liwe pomimo koszmaru wojny, tylko 
trzeba się przełamać i zacząć mówić 
o swojej tragedii, stawić jej czoła. 
To jest oczywiście trudne i bolesne, 
ale równocześnie konieczne, jeśli 
chcemy zbudować lepszą przyszłość. 
Esma jest więc swoistym drogowska-
zem, niezwykłą postacią, która ma 
w sobie wielką siłę i odwagę, co po-
zwala jej zmierzyć się z przeszłością. 
Ogromnie się cieszę, że dane mi było 
wcielić się w tę bohaterkę i wziąć 
udział w tym fi lmie, który - nawiasem 

mówiąc - bywa mylnie interpretowa-
ny. Wielu Serbów twierdzi na przy-
kład, że to obraz wymierzony w nich. 
Nieprawda. Narodowość nie ma tu 
żadnego znaczenia. „Grbavica” jest 
dziełem zrobionym w proteście prze-
ciwko przemocy i wojnie, podczas 
której istnieje milczące przyzwolenie 
na gwałcenie kobiet - ma to na celu 
maksymalne poniżenie przeciwnika. 
Organizacje kobiece w Bośni długo 
walczyły o uznanie gwałtu za zbrod-
nię wojenną i dopięły swego: przed 
Trybunałem w Hadze toczą się proce-
sy żołnierzy oskarżonych o gwałt.

- „Grbavica” byłaby więc obrazem 
powstałym z przekonania, że kino 
może zmienić rzeczywistość?

- Coś w tym jest, ale trzeba pamiętać, 
że Jasmila nie tylko nakręciła fi lm o 
dramacie bałkańskich kobiet, ale za-
angażowała się również w praktycz-
ne działania na rzecz zmiany sposobu 
myślenia o ich dramatycznych prze-
życiach. Za to ją podziwiam.
 Sam fi lm jest jednak niezmiernie 
istotny o tyle, że ma ogromną siłę 
emocjonalnego oddziaływania - a to 
uniwersalny przekaz. Chociaż opo-
wiedzieliśmy historię bądź co bądź 
lokalną, udało nam się poruszyć ludzi 
na całym kontynencie. Uważam to za 
wielki sukces.

- Sukces ten został jednak osiągnię-
ty pewnym kosztem: w Serbii zo-
stała pani przez niektórych okrzyk-
nięta zdrajczynią. Mam wrażenie, 
że poprzez swoje role - grała pani 
przecież zarówno Bośniaczkę, jak 
i Albankę - oponuje pani przeciw-
ko takim zachowaniom, protestuje 
przeciwko postrzeganiu historii w 
czarno-białych barwach, apeluje o 
pojednanie.

- Traktuję to jako misję. Moim głów-
nym celem jest uświadomienie lu-
dziom, że niezależnie od tego, czy 
ktoś jest Serbem czy Bośniakiem, 
tak samo odczuwa ból i cierpienie. 
W związku z tym, uważam, że nie ma 
czegoś takiego jak „naturalny wróg”. 
Samo pojęcie wroga tworzą politycy, 
którym na rękę jest kreowanie po-
działów, ponieważ ułatwiają im one 
rządzenie. Dwa lata temu byłam na 
festiwalu w Prisztinie, gdzie rozma-
wiałam z młodymi Albańczykami. 
Mówiłam im, że serbskie gazety piszą 
o ich narodzie w sposób tendencyjny, 
traktując go jako niebezpieczny i 
awanturniczy, podczas gdy w albań-
skiej prasie te negatywne cechy przy-
pisywane są Serbom. Przekonywałam 
ich, że to są stereotypy nie mające 
pokrycia w rzeczywistości. Tyle że 
aby się o tym przekonać, potrzebna 
jest komunikacja. Osobisty kontakt 
z ludźmi sprawia, że człowiek za-
czyna się zastanawiać, czy ów me-
dialny przekaz nie jest przekłamany. 
Oczywiście, wojna zostawia po sobie 
trwały ślad w ludzkiej psychice, więc 
ta komunikacja nie jest łatwa, ale 
myślę, że jesteśmy w stanie stworzyć 
pewną platformę porozumienia. Jak? 
Właśnie poprzez sztukę. To najlepszy 
sposób, na polityków nie ma co bo-
wiem liczyć.

- Czy takie pojednanie narodów 
bałkańskich naprawdę jest możli-
we? A może to raczej utopia, o któ-

rą jednak należy walczyć z czystej 
przyzwoitości?

- Przyznaję, że na dzień dzisiejszy 
taka idea może się widywać utopij-
na, a ja mogę jawić się wielu osobom 
jako hurraoptymistka. Sądzę jednak, 
że nie mamy innego wyjścia, ponie-
waż żyjemy w bliskim sąsiedztwie. 
Nie możemy na zawsze pozostać 
odseparowani od siebie - tak się po 
prostu nie da. Historia pokazuje, że 
wiele narodów toczących ze sobą 
długotrwałe i krwawe wojny potrafi ło 
zburzyć dzielący je mur nienawiści 
i odnaleźć porozumienie. To trudny 
i długotrwały proces, lecz mam na-
dzieję, że pewnego dnia - być może 
przy pomocy innych europejskich 
krajów - przestaniemy chować urazy 

i wzniecać konfl ikty, a zaczniemy za-
miast tego po prostu żyć w zgodzie.

- Piękna to wizja, ale mimo wszyst-
ko trudno się oprzeć sceptycyzmo-
wi, kiedy na przykład Jasmila Zba-
nić na sam dźwięk nazwiska Emira 
Kusturicy wybucha gniewem i uży-
wa sformułowań typu: „zdrajca”, 
etc.

- Pamiętajmy, że Kusturica urodził 
się w Sarajewie, wychował się w 
nim, przy czym otwarcie deklaruje 
się jako Serb. Jasmila tymczasem 
również pochodzi z Sarajewa, z tym 
że uważa się za Bośniaczkę, dlatego 
też jej impulsywna reakcja jest jak 
najbardziej zrozumiała. Ja również 
nie podzielam poglądów politycz-
nych Emira, niemniej uważam, że to 
sprawa pomiędzy nim a Bośniakami. 
Nie zamierzam się więc wtrącać, ani 
tym bardziej kogokolwiek osądzać.

- Ale czy nie mamy tu do czynienia z 
owymi podziałami, do których poko-
nania usiłuje się pani przyczynić?

- Owszem, lecz nie zapominajmy, 
że siłą rzeczy te sprawy są jeszcze 
traktowane w sposób bardzo emocjo-
nalny i dużo czasu upłynie, zanim to 
się zmieni. Mimo wszystko pozostaję 
optymistką, mam bowiem nadzieję, 
że młodsze pokolenia nie będą już 
obarczone tym okropnym balastem 
wojny.

- Pani stale mówi o gehennie ko-
biet na Bałkanach, tymczasem całe 

swoje życie mieszka w Belgradzie. 
Nie myślała pani nigdy o wyjeździe, 
o ucieczce od tego koszmaru?

- Bardzo wielu ludzi - często mło-
dych i inteligentnych - wyjechało za 
granicę. To był jeden z powodów, dla 
których zostałam w Serbii. Przecież 
jeżeli wszyscy opuszczą kraj, to kom-
pletnie nic nie ulegnie zmianie - bo 
też kto wtedy miałby proponować te 
zmiany i wprowadzać je w życie?
Drugim ważnym powodem była moja 
praca. Jestem aktorką, najważniejsza 
dla mnie jest moja publiczność, z któ-
rą dzielę się swoimi uczuciami, którą 
rozumiem i przez którą jestem rozu-
miana. Nie chciałam jej opuścić.
   Oczywiście były momenty, w któ-
rych czułam się zmęczona, słaba, 
czy też zawiedziona. To naturalne. 
Zawsze pomagał mi jednak fakt, iż w 
Belgradzie jest wielu ludzi myślących 
podobnie do mnie i popierających 

moje działania.

- A działa pani na 
wielu polach. Jed-
nym z nich jest pro-
wadzenie wykładów 
na Akademii Sztuk 
„Braca Karic”. Ja-
kie znaczenie ma dla 
pani ta praca?

- Poprzez nią zachę-
cam przede wszyst-
kim młodych ludzi 
do działania. Robię 
to, ponieważ jestem 
przekonana, że sławę 
powinno się wyko-
rzystywać do zmiany 
otaczającej nas rze-
czywistości na lepsze. 
Wydaje mi się, że lu-
dzie, którzy tego nie 
czynią, bo wychodzą 
z założenia, że lepiej 

jest pilnować własnego nosa, to tchó-
rze. Takie podejście jest złe, zwłasz-
cza na Bałkanach, gdzie problemów 
do rozwiązania jest mnóstwo. To 
właśnie staram się wpoić moim stu-
dentom. Czy skutecznie? To się do-
piero okaże. Mam głęboką nadzieję, 
że uda mi się tym młodym artystom 
przekazać pogląd, że warto jest wal-
czyć o swoje przekonania.

 - Skąd się u pani bierze ten zapał i 
optymizm?

- Z przeświadczenia, że nie istnieje 
taki koszmar, z którego nie dałoby się 
otrząsnąć. Z wiary w człowieka, któ-
ry potrafi  sobie poradzić z wieloma 
cierpieniami - musi tylko spróbować 
się z nimi zmierzyć. Nie jestem osobą 
religijną, ale uważam, że w każdym 
z nas rzeczywiście rozgrywa się wal-
ka pomiędzy dobrem i złem - walka, 
którą musimy prowadzić sami. To 
przekonanie staram się rozpowszech-
nić w Serbii, gdzie niektórzy zdają się 
wciąż czekać na zbawcę, który uwol-
ni ich od wszystkich kłopotów. Mamy 
tu niestety do czynienia z pokłosiem 
dyktatury - wielu ludzi po prostu boi 
się wziąć odpowiedzialność za włas-
ne czyny, podczas gdy wolność jest 
nierozerwalnie z tym związana. A czy 
nie wolności właśnie pragnęliśmy?
                                                           
    Rozmawiał:
                

foto: www.danas.co.yu 
www.bosanskaposta.bih

Błażej Hrapkowicz
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Nie wymagamy doświadczenia zawodowego
Prosimy  o przesłanie CV na adres:

 praca@acppharma.pl 
02-495 Warszawa ul. Regulska 49

Praca przy ul. Regulskiej (Ursus)

ACP PHARMA S.A.
zatrudni

POMOCNIKÓW MAGAZYNIERÓW
kobiety - mężczyźni

Język angielski, egzaminator 
nowej matury, każdy zakres, 

nauka, tłumaczenia, 
przygotowanie do matury. 

tel: 0-600 39 20 30.
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KRZYŻÓWKA NR 29 NAUKA

PRACA

WYPOŻYCZALNIA SAMOCHODÓW

PARKING STRZEŻONY

PRUSZKÓW  ul. DZIAŁKOWA 2 D
tel: 601 23 85 52

www.wypozyczalnia.pruszkow.pl

Rozwiązania krzyżówki (tylko hasło) 
prosimy nadsyłać na adres: 

Redakcja WPR ul. Helenowska 16/48, 
05-804 Pruszków

lub mailem: redakcja@wpr.com.pl
Termin nadsyłania odpowiedzi do dnia 10. lutego 2008.

Nagrodę książkową z poprzedniego numeru 
wylosował pan Adam Maiński z Brwinowa

Nagrodę książkową ufundowała:
KSIĘGARNIA PRUSZKÓW 

UL. KOŚCIUSZKI 44
 tel: 22 758 78 26

Szukam do wynajęcia powierzchni maga-
zynowej około 50m2 w Pruszkowie i oko-
licach, bez ogrzewania. tel. kontaktowy: 
0-513-122-495

Zatrudnię pielęgniarki
także z urlopu wychowawczego 

lub emerytki
 tel: (0-22) 490 42 46 0-602 61 61 07

Poszukujemy solidnego pracownika do 
SPRZĄTANIA pomieszczeń biurowych i 
sal szkoleniowych w NADARZYNIE. Za-
trudnienie w niepełnym wymiarze godzin. 
tel 608 024 486 

Wykonuję każdą pracę fi zyczną na poses-
jach lub ogrodach. Porządkowe, ziemne, 
gospodarcze, zabezpieczenie przed zimą 
oraz odśnieżanie.  tel: 508 944 376

Dam pracę młodemu przy produkcji. 
Praca w Malichach. 

Stawka godzinowa 7 zł do ręki. tel: 0-502 510 898

Serwisant – Utrzymanie Ruchu
Miejsce pracy: Pruszków

Nr ref: 1530/07

Oczekiwania:
    •      wykształcenie średnie lub wyższe techniczne
    •      doświadczenie z fi rmy produkcyjnej w utrzymaniu ruchu               
            automatycznej linii produkcyjnej, umiejętność rozwiązywania     
            problemów mechanicznych, elektrycznych, itp.
    •      dobra znajomość języka angielskiego,
    •      gotowość do pracy w systemie zmianowym.

Pracownik Biura Obsługi Klienta
Miejsce pracy: Pruszków 

Nr ref: 1532/07/IN 

Oczekiwania:
    • wykształcenie minimum średnie o profi lu technicznym, 
    • doświadczenie w bezpośredniej obsłudze klienta (głównie      
                kontakty telefoniczne i mailowe) oraz uzgadnianiu szczegółów       
                zamówień, umiejętność czytania rysunku technicznego, obsługa   
                 pakietu MS Offi ce,
   • mile widziana znajomość języka angielskiego. 
                             Główne zadania:
    •      zapewnienie sprawnego funkcjonowania linii produkcyjnej,
    •      planowanie przeglądów okresowych, kontakt z dostawcami części   
            zamiennych i usług serwisowych.

 Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV 
na adres: basia@horyzont.pl

 lub kontakt telefoniczny: 693-524-283 lub (32) 337-06-80

AUTO KOMIS GIEŁDA
PARKING strzeżony

PROMOCYJNY START !!!
Samochody, maszyny budowlane przyjmę

do komisu, na parking (z rampą)
+48 601 300 998

Urzut k. W-wy
ALEJA KATOWICKA 350
www.auto7.pl
auto7@auto7.pl

Budowa, naprawa, laminowanie oczek 
wodnych, oczek kąpielowych ,wodospa-
dów, kaskad, rzeczek i stru myków. Dowol-
ny kształt i kolor. Gwarantuję terminowe i 
solidne wykonanie oraz kilkuletnią gwa-
rancję szczelności.tel: 0 605 120 785

Agencja Ochrony 

I N T E R R E X
 zatrudni do ochrony na terenie Ursusa i okolic 

tel: 0-22 836 15 70

FIRMA MIĘSNA M. S. ,,MEAT ‘’ Sp. z o.o.
ZATRUDNI DO PRACY W NIEMCZECH

WYKRAWACZY MIĘSA
PAKOWACZY MIĘSA
ZAPEWNIAMY ATRAKCYJNE WARUNKI PRACY I PŁACY.

BEZPŁATNE ZAKWATEROWANIE 
TEL. 0-627 832 895                FAX. 0-627 832 002

CENTRUM 
ODCHUDZANIA
 I ODŻYWIANIA

w Pruszkowie poszukuje 
p r a c o w n i ko w
tel: (22)371 83 31
lub  501 352 700
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 Następnym dyrektorem szpitala został pełniący dotychczas 
funkcję zastępcy dyrektora do spraw ekonomicznych 

- równocześnie kierujący gospodarstwem rolnym 
- inż. Andrzej Kacprzak  (1999-2004)... 

Lot nad kuku łczym gniazdem

  „Pracę w Tworkach podjąłem w 
1983r...” wspomina były dyrektor.  
„Na początku pracowałem w go-
spodarstwie  pomocniczym szpita-
la, ponieważ ukończyłem Szkołę 
Główną Gospodarstwa Wiejskiego.  
Dodatkowo ukończyłem podyplo-
mowe studium zarządzania i eko-
nomiki przedsiębiorstw.  W 1984 
r. objąłem stanowisko zastępcy 
dyrektora do spraw ekonomicz-
nych. Począwszy od 1999 roku 
zostałem powołany przez Urząd 
Marszałkowski na stanowisko  dy-
rektora naczelnego szpitala.  To był 
bardzo trudny okres, ponieważ w 
1999 roku rozpoczęła się reforma 
Służby Zdrowia.  Szpitale przeszły 
z systemu fi nansowania centralne-
go na fi nansowanie poprzez Kasę 
Chorych, czyli tyle pieniędzy, ile 
usług. Należy dodać  (zresztą trwa 
to dziś...) że ilość dysponowa-
nych pieniędzy przez naszą Służbę 
Zdrowia jest wysoce nie wystar-
czalna. Szpital znalazł się w ciężkiej 
sytuacji... Dotychczas było tak że 
szpital miał 1072 łóżka i co miesiąc 
dostawał na nie pieniądze. Wraz 
ze zmianami (styczeń 1999) poda-
liśmy swoją ofertę, że chcemy le-
czyć, powiedzmy, tysiąc pacjentów, 
na co Kasa Chorych odpowiedziała 
że dostaniemy pieniądze tylko na 
ośmiuset.” 

Reforma Służby 
Zdrowia...

nie było wyjścia...
O dyrektorze krążą miłe wspomnie-
nia.  Moi rozmówcy pamiętają go 
jako ciepłą  i życzliwą osobę. Na 
nasze spotkanie umówiliśmy się w 
jego domu.  Pan Andrzej Kacprzak 
sprawiał wrażenie spokojnego, 
uprzejmego człowieka.  Twierdził 
że na ile tylko potrafi ł zawsze od-
danie bronił interesów szpitala. Być 
jednak oddanym  (jak później oka-
zało się w jego przypadku) nie za-
wsze się opłaca:
„W tym okresie weszła ustawa o 
przetargach...  To było coś zupełnie 
nowego. przy czym nie udało się 
uniknąć potknięć. W przypadku do-
staw mięsa z dnia na dzień wzrosły 
ceny i wypowiedziano nam umo-
wę.
Szpital został bez mięsa. Byliśmy 
zmuszeni kupić je z „wolnej ręki” w 
efekcie czego zostałem 
posądzony o niedopełnienie prze-
targowych formalności... Sąd uznał 
moją winę, ale odstąpił od wymie-
rzenia kary, argumentując to oko-
licznościami łagodzącymi - ko-
niecznością zapewnienia produktów 
dla wyżywienia pacjentów szpitala. 
Wydany wyrok dzięki okolicznoś-
ciom łagodzącym spowodował, że 
do dziś z punktu widzenia prawne-
go, funkcjonuję jako człowiek nie 
karany.”

meble z 
Dortmundu...

Mimo problemów fi nansowych wie-
le planowanych założeń się udało.
Uruchomiono zakłady opiekuńczo-
lecznicze, otwarto pododdział reha-
bilitacji, rozszerzono działalność
oddziału odwykowego (powsta-
ły Ośrodek Dzienny Leczenia 
Alkoholików oraz  Poradnia 
Leczenia Odwykowego) a także ot-
worzono  hospicjum.   Ilość nowych 
usług oferowanych przez szpital 
wzrosła o 12 procent. W 2001 po-
przez zaciągnięcie kredytu szpital 
kupił  tomograf komputerowy. Nie 
licząc Warszawy, był to pierwszy 
tomograf w województwie.  „Cały 
czas współpracowaliśmy ze szpita-
lem w Dortmundzie. Kiedy u nich 
likwidowany był jakiś oddział  do-
stawaliśmy meble oraz inny sprzęt. 
Kiedyś zdarzyła się zabawna sytu-
acja bo przyjechał do nas naczel-
ny lekarz tamtejszego szpitala... 
Spacerując po jednym z oddziałów 
zobaczył meble które przyszły z 
Dortmundu... przystanął na chwilę 
i nic się nie domyślając stwierdził:  
„macie bardzo ładne  meble....”

pomysł na więcej 
łóżek...

   „W szpitalu panowała dobra, ro-
dzinna atmosfera. Nigdy nie chcia-
łem doprowadzić do tego aby ktoś 
został bez pracy.  Wręcz przeciwnie. 
Jednocześnie zawsze dążyłem żeby 
szpital stał się centrum logistycznym 
działającym na rzecz okolicznej 
Służby Zdrowia. Przez co chociażby 
rozbudowana została kuchnia cen-
tralna  która miała możliwość wy-
dawania od półtora do dwóch tysię-
cy posiłków. Na rzecz szpitala wy-
dawała ich tysiąc. Rezerwa została 
wykorzystana poprzez dokarmianie 
Szpitala Powiatowego. Szukaliśmy 
podobnych możliwości... Jeździłem 
do Niemiec. Apteka ze szpitala w 
Dortmundzie obsługiwała trzy lub 
cztery szpitale.
   Pytałem dlaczego nie można u nas 
zrobić tak samo, skoro są trzy szpi-
tale i każdy posiada własną aptekę.
   Gdyby udało się przynajmniej jed-
ną z tych aptek zlikwidować szpi-
talnictwo pruszkowskie zyskałoby 
250 m2, na których zmieściło by się 
7-8 łóżek. Czyli pacjenci mogliby 
leczyć się w lepszych warunkach. 
Niestety nikt nie chciał wziąć tego 
pod uwagę...” 

Paweł Artomiuk
   Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszkowie informuje, że z dniem 1 
stycznia 2008 r. weszły w życie zmiany do ustawy z dnia 11. marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535, ze zm.). 
Zmiany te zostały wprowadzone ustawą z dnia 19 września 2007 r. o 
zmianie ustawy   o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie 
osobom fi zycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem 
mieszkaniowym i zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw Nr 192 z 
dnia 19 października 2007 r. pod pozycją 1382. 
   Do najważniejszych zmian, które zaczną obowiązywać po Nowym 
Roku należy zaliczyć podwyższenie przez Ustawodawcę limitu ob-
rotów uprawniających drobnych przedsiębiorców do korzystania ze 
zwolnienia od podatku od towarów   i usług do kwoty 50.000 zł (art. 
113 ust. 1 ustawy).
   W zmienionej ustawie o podatku od towarów i usług w art. 2 dodano 
pkt 27a, gdzie ujęto defi nicję pojęcia wartości rynkowej towarów i usług 
oraz uzupełniono niektóre zapisy ustawowe, nakazujące uwzględnienie 
wartości rynkowej jako podstawy opodatkowania. 
   Ponadto od 1 stycznia 2008 r. obowiązuje nowa defi nicja obiektów bu-
downictwa mieszkaniowego, określona w art. 2 pkt 12 ustawy, zgodnie 
z którą przez obiekty budownictwa mieszkaniowego należy rozumieć 
wszystkie budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfi kowane w 
Polskiej Klasyfi kacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.          
   Ustawodawca ustalił zasadę opodatkowania stawką podatku od towarów 
i usług w wysokości 7 % dla budownictwa objętego społecznym progra-
mem mieszkaniowym (art. 41 ust. 12).
   W art. 29 ust. 10a zmienionej ustawy o podatku od towarów i usług 
określone zostały reguły opodatkowania nieodpłatnego przekazania pro-
duktów spożywczych    na rzecz organizacji charytatywnych. 
   Od 1 stycznia 2008 r. zwolnieniu od podatku od towarów i usług na 
podstawie    art. 43 ust. 1 pkt 14 ustawy będą podlegały usługi świadczo-
ne przez techników dentystycznych w ramach wykonywanego przez nich 
zawodu. Zwolniona będzie także  dostawa protez dentystycznych i sztucz-
nych zębów, dokonywana przez dentystów i techników dentystycznych.                   
   Należy również zaznaczyć zmianę treści art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, 
zgodnie     z którym w sytuacji, gdy podatnik otrzyma fakturę VAT, któ-
ra dokumentuje czynność zwolnioną od podatku od towarów i usług lub 
niepodlegającą opodatkowaniu, to podatek naliczony wynikający z tej 
faktury nie podlega odliczeniu nawet, gdy  kwota  wykazana  w  fakturze  
została  uregulowana. 

ZMIANY DO USTAWY O VAT

SPOŁECZNE LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

NR 23

GIMNAZJUM
SPOŁECZNE

SZKOŁY ZAPEWNIAJĄ

Z UPRAWNIENIAMI 
SZKOŁY PUBLICZNEJ
ROK ZAŁOŻENIA 1991

Z UPRAWNIENIAMI 
SZKOŁY PUBLICZNEJ
ROK ZAŁOŻENIA 2004

INFORMACJI UDZIELA SEKRETARIAT SZKOŁY
w godz. 9.00 - 14.00   tel. 022 758 76 80 

e-mail: slo23_pruszkow@o2.pl        www.slo23.edu.pl

UL. POLSKIEJ  ORGANIZACJI   WOJSKOWEJ 10

* wysoko wykwalifi kowaną  -  wymagającą, ale życzliwą kadrę pedagogiczną
* nauczanie w małych zespołach klasowych - do 18 osób,
* dwa języki obce w wymiarze rozszerzonym (angielski i niemiecki)           
* dodatkowo do wyboru 1-3 przedmiotw w wymiarze        
  rozszerzonym (w zależności od przewidywanych egzaminów       
   maturalnych) realizowane w małych grupach
* zajęcia dodatkowe: warsztaty dziennikarskie; koło literackie;  
  klub malarstwa, rzeźby i projektowania; klub fi lmowy; koła przedmioto 
   we zależnie od zainteresowań i potrzeb młodzieży 
* indywidualne konsultacje z każdego przedmiotu
* zajęcia sportowe (w tym na krytym basenie), koło strzeleckie
* własna bibliotekę 
* życzliwą atmosferę
* bezpieczeństwo
* opiekę pedagoga
* stypendium naukowe dla najlepszych uczniów
* wyjazdy krajowe i zagraniczne

30% ZNIŻKI CZESNEGO DLA RODZEŃSTWA

PRUSZKÓW

Articity to forum poetyckie, na 
którym każdy może spróbować 
swoich możliwości. To doskonałe 
miejsce dla wszystkich, którzy 
pragną pochwalić się własną 
twórczością oraz zmierzyć krytyką 
z innymi.

F o r u m  p o e t y c k i e

Paweł Artomiuk ur. 18.10.1984 
w Pruszkowie. Obecnie studiuje 
na trzecim roku dziennikarstwa. 
Pisze mniej więcej od dwóch lat. 
Z wcześniejszych prób niew-
iele się zachowało. Publikuje na 
różnych portalach literackich 
(min. Articity) Pisze pod pseu-
donimem literackim - Arti

poniedziałek

puścić się jeszcze raz 
tej samej poręczy 
heblowanej od początku świata 

po czym zerwać płat nieba 
naklejając go na ścianie 
wyrzygać złość 
przed snem 

a potem wstać z portfelem 
pełnym wierszy 
bez róż 
kupowanych w kwiaciarni 

o tym samym sercu 
rozbitym na wiele żyć 
gdzieś tam głęboko 
już nic 
poza ghettem...

Paweł Artomiuk
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Kameralne osiedle mieszkaniowe zlokalizowane przy ul. Broniewskiego 

w Pruszkowie, składające się z dwu budynków o niskiej, 3-piętrowej zabu-

dowie. W budynku, którego realizację właśnie rozpoczęto, powstaną 34 

przestrzenne i funkcjonale lokale mieszkalne z balkonami lub tarasami, a 

w mieszkaniach zlokalizowanych w parterach z ogródkami. W części parte-

rowej zaplanowano 12 boksów garażowych dla mieszkańców oraz przewi-

dziano zewnętrzne miejsca parkingowe. Na terenie osiedla zaprojektowano 

zieleń ogólnodostępną i dojścia piesze dla mieszkańców. Teren osiedla ogro-

dzony. Osiedle położone jest wśród zieleni, w cichej i spokojnej, willowej 

okolicy. Dodatkowym atutem jest dogodne połączenie z centrum Warszawy. 

Zapewniamy profesjonalne doradztwo oraz pomoc w uzyskaniu kredytu. 

OSIEDLE OSTOJA PRUSZKÓW

  • Budowa osiedla mieszkaniowego „Ostoja Pruszków”  
                w Pruszkowie; 
    • realizacja osiedla domów jednorodzinnych „WEZYR” 
                w Ożarowie Mazowieckim;  
    • Budowa Centrum Logistycznego „TRANTOK” 
                w Ożarowie Mazowieckim; 
    • Realizacja hal magazynowych wraz z infrastrukturą  
                Centrum Hodowli Roślin Bronisze; 
    • Rewitalizacja Ośrodka Zdrowia „Jagiellońska 34”  
                – Warszawa; 
    • Liczne realizacje prac modernizacyjnych budynków  
                prywatnych i obiektów publicznych

www.csi-development.pl

Celowa Spółka Inwestycyjna Sp. z o.o.  powstała z połą-
czenia wiedzy i doświadczeń osób od lat pracujących w 
branży budowlanej. Głównym przedmiotem działalno-
ści CSI jest szeroko pojęte budownictwo: mieszkaniowe, 
komercyjne i infrastruktura. CSI prowadzi samodzielne 
realizacje własnych projektów a także świadczy kom-
pleksowe usługi budowlane w charakterze generalnego 
wykonawcy, lub podwykonawcy poszczególnych robót.
Posiadamy wysoko wykwalifi kowaną kadrą pracowniczą 
– fachowców w swoich dziedzinach – osoby , które posiada-
ją ogromne doświadczenie i uznanie w branży. Świadczymy 
również usługi transportowe, wynajem powierzchni maga-

zynowych oraz sprzętu budowlanego. 
Aktualnie CSI realizuje m in.: 

Ilu z Polaków chce do pracy do-
jeżdżać samochodem a własne-

go nie posiada? Ilu z nich ma dość 
będących często w tragicznym sta-
nie, starych, brudnych, zimnych i 
zatłoczonych środków komunika-
cji miejskiej  a chciało by dojechać 
wygodniej i szybciej ?  Ile osób 
dojeżdża autem, posiadając wolne 
miejsce i narzeka na duże koszty 
dojazdu? Rozwiązanie tych prob-
lemów kryje się po tajemniczym 
określeniem carpooling. 

Słowo carpooling  pochodzi 
z  j. angielskiego – można 

je przetłumaczyć jako „wypełnij 
auto”. Jest formą podróżowania, 
która polega na udostępnianiu 
wolnego miejsca we własnym 
samochodzie lub korzystania z 
wolnego miejsca w samochodzie 
innego użytkownika. Może funk-
cjonować przy dojazdach do pra-
cy, uczelni, w okresie świąt oraz  
miejsc rozrywki (teatr, kino, kon-
certy, widowiska sportowe). Może 
przybrać charakter regularnych 
lub jednorazowych przejazdów. 

To pomysł na redukcję kosztów 
- wszyscy pasażerowie korzy-

stając z samochodu uczestniczą w 
kosztach przejazdu. Trzeba jednak 
pamiętać, że te koszty związane są 
nie tylko z paliwem. Inną możli-
wością rozliczenia jest wymienne 
użytkowanie samochodu przez 

Masz wolne miejsce ? Zabierz pasażerów...
uczestników podróży. Dzięki 
zmniejszeniu liczby samochodów 
na ulicach oraz wielkości korków  
zmniejsza się emisja szkodliwych 
toksyn (np. dwutlenku węgla) do 
atmosfery, a to wiąże się z ochroną 
środowiska. Minusem wspólnych 
dojazdów jest konieczność wcześ-
niejszego zaplanowania ewentual-
nych zmian w trasie (np. zakupy) 
oraz konieczność informowania 
współtowarzyszy podróży o zda-
rzeniach losowych takich jak cho-
roba czy awaria samochodu.

„Zakładamy ze samochód pali 
8 benzyny litrów na 100 km, 

a droga to pracy to 10 km. Jeżeli 
jedziemy sami to kosztuje nas 
to 3,60 PLN czyli 7,20 PLN w 
obie strony. Biorąc drugą oso-
bę koszt ten redukujemy do 3,60 
PLN (oszczędzasz 50%) , trzecią  
2,40 PLN (oszczędzasz 66%). Te 
niewielkie kwoty dzienne w skali 
roku oznaczają oszczędność odpo-
wiednio 864 PLN i 1152 PLN.”

Carpooling jest bardzo popu-
larną formą podróżowania 

w krajach zachodnich, a jego po-
czątki sięgają lat 50 XX wieku. 
Również w Polsce w latach PRL 
była prowadzona kampania „pod-
wieź sąsiada” – ale jej „przy-
czyną” była rzadkość i luksuso-
wość dobra jakim był samochód. 
Obecnie w krajach takich jak USA 
można spotkać specjalnie wydzie-

lone pasy dla samochodów prze-
wożących co najmniej 2-3 oso-
by, tzw. Pasy HOV (ang.– High 
Occupancy Vehicle) oraz specjalne 
miejsca parkingowe. Duży wpływ 
na wzrost popularności takich „są-
siedzkich” dojazdów ma fakt że w 
Internecie istnieje szereg serwi-
sów ułatwiających znalezienie to-
warzysza podróży np.: niemiecki  
www.mitfahrergelegenheit.de czy 
kanadyjski www.carpooltool.com.  
Serwisy takie są często wspierane 
przez lokalne samorządy.

W Polsce istnieje portal 
http://autem.pl który ru-

szył pod koniec września 2007 
roku. Bezpośrednią inspiracją jego 
powstania były problemy komu-
nikacyjne wynikłe z trwającego 
przez prawie miesiąc strajku ko-
munikacji miejskiej w Kielcach.  
Serwis umożliwia szybkie, wy-
godne oraz łatwe wyszukiwanie 
oraz zamieszczenie informacji 
o wolnych miejscach w autach. 
Jest to serwis niekomercyjny,  nie 
pobiera opłat za przeglądanie i 
umieszczenie ofert.  Aktualnie za-
wiera kilkadziesiąt ofert a ich licz-
ba rośnie z dnia na dzień. 

Główną przeszkodą w rozwo-
ju tego typu serwisów jest 

fakt, że Polacy nie ufają obcym 
i obawiają się jazdy z obcą oso-
bą w samochodzie. Aby zmniej-
szyć te obawy internetowe serwi-

sy ułatwiające 
znalezienie się 
dojeżdżających 
prowadzą fora 
na których moż-
na lepiej się po-
znać, porozma-
wiać czy umó-
wić się na kawę. 
Umieszczenie 
zdjęcia oraz sy-
stem ocen i opinii 
o użytkownikach 
też zwiększa 
bezpieczeństwo. 
Jednakże zawsze 
trzeba zacho-
wać ostrożność. 
Jeżeli dana oferta 
przejazdu budzi 
wątpliwości należy z niej zrezyg-
nować albo umówić się w jakimś 
publicznym miejscu.

W Krakowie funkcjonuje  sy-
stem ‘’Jedźmy razem’’ , 

który jest częścią dużego projektu 
europejskiego Civitas Caravel, 
promującego zrównoważony 
transport,  współfi nansowanego ze 
środków Unii Europejskiej – re-
alizowany obecnie dla studentów 
Politechniki Krakowskiej. Według 
przeprowadzonych w ramach pro-
jektu badań średnia liczba osób 
w pojeździe wynosi 1,5. Jeżeli w 
samochodach jeździłyby po 4 oso-
by, to liczba pojazdów na drogach 
zmniejszyłaby się o około 2,5 raza. 

Carpooling jest obecny również na 
Śląsku  - pracownicy Gliwickiego 
Opla już od 2005 roku używają 
forum internetowego do poszuki-
wania tańszego i wygodniejszego 
sposobu dotarcia do pracy. 

A może ta forma wykorzysta-
nia wolnych miejsc w samo-

chodach przyjmie się i w naszym 
regionie? 

Jeśli jesteście Państwo zaintere-
sowani taką formą wspólnego 

podróżowania nasze pismo chętnie 
udostępni swoje łamy a także po-
staramy się stworzyć specjalne fo-
rum internetowe, poświęcone temu 
tematowi. Czekamy na maile:
       redakcja@wpr.com.pl

metraże: 32 m2 - 46 m2 
średnia cena m2: 5 300 zł brutto 

zakończenie inwestycji: IV kw. 2008 r. 

Informacja i sprzedaż:
Pruszków, Broniewskiego 28A, lok. 14

 (na terenie inwestycji)

tel: 22 371-53-26, 22 425-62-61 
fax: 22 435-52-36 
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Jeszcze niedawno mówiono, 
że morskie wyprawy na kuter 

są tylko dla twardzieli i to tych 
przy kasie. Na szczęście obec-
nie przy sporej konkurencji wy-
gląda to już nieco inaczej. Dziś 
możemy za umiarkowaną kwotę 
przeżyć wspaniałą przygodę na 
Bałtyku. A kto z Państwa  jesz-
cze nie spróbował morskich po-
łowów niech żałuje. 

Zanim zdecydujemy się wybrać 
pierwszy raz nie róbmy tego 

sami, na własną rękę nie wybieraj-
my kutra tylko dlatego, że się nam 
podoba i ma super reklamę w pra-
sie wędkarskiej.  Możecie mi wie-
rzyć: egzystuje jeszcze cała masa 
tak zwanych „fryzjerów”, którzy 
golą kieszenie nowicjuszy, twier-
dząc że dziś ryba nie żeruje… 
Wypożyczają sprzęt na którym 
żyłki jest tyle, że ledwo starcza 
do połowy głębokości łowiska.  
Coraz częściej wędkarze opisu-
ją te kutry, które należy omijać z 
daleka. Z jakim skutkiem trudno 
powiedzieć. Fryzjerzy specjalnie 
się takimi informacjami nie przej-
mują, bo naiwnych i tak zawsze 
znajdą... 

Lepiej więc skorzystać z rady 
kogoś, kto niejedną morską 

wyprawę ma już za sobą.

Przede wszystkim umówmy 
się na pierwszą wyprawę z 

kimś doświadczonym, kto na 
nie jednym kutrze już kije poła-
mał. Ten znajomy na pewno na 
pierwszy taki nasz rejs pożyczy 
nam swój zapasowy sprzęt. Po 
co od razu kupować kosztow-
ny sprzęt, skoro nie wiemy, czy 
ten sposób wędkowania będzie 
nam w przyszłości odpowiadał. 
Czy bujanie na falach bardziej 
nas zniechęci niż podnieci. Na 
pierwszy raz trzeba mieć w kie-
szeni zawsze „Aviomarin” i co 
niemniej ważne, zastosować go 
co najmniej godzinę przed wej-
ściem na kuter. 

Przejdźmy więc do samej wy-
prawy . Na moment łowienia 

często czeka się dwie a czasem i 
więcej godzin od wypłynięcia z 
portu. Szyper wie dokładnie gdzie 
w danej porze roku szukać ławic 

Sekrety zimowych dorszy

dorszy: gdzie przebywają duże, 
a gdzie ławice mniejszych ryb. 
Dlatego dobry szyper na pewno 
zaprowadzi nas na skały, rowy, ka-
mieniste góry, czy wraki. Tam naj-
częściej poczujemy na kiju takie 
ryby, które będą nam wyrywały 
wędkę z ręki. Wprawny wędkarz 
z praktyką potrafi  w ciągu jed-
nego rejsu złowić i kilkadziesiąt 
ryb. Ale do tego jest potrzebna już 
pewna praktyka i wiedza. Chociaż 
powiem szczerze, że wiele razy 
zdarza się tak, że nowicjusze biją 
na łeb starych morskich wilków. 

Od roku jeżdżę na dorsze raz 
w miesiącu, poprzednie czte-

ry lata jeździłem raz w tygodniu. 
Do morza mam blisko, więc i 
koszta nie są zbyt wygórowane. 
Odwiedziłem kilka portów i pły-
wałem na wielu jednostkach z 
różnymi szyprami. Z wieloma się 
nawet zaprzyjaźniłem. Ta prakty-
ka sporo mnie nauczyła. 

Po wpłynięciu na łowisko szy-
per ustawia kuter bokiem do 

dryfu i daje sygnał dźwiękowy 
ze sterówki, który oznacza rozpo-
częcie łowienia. Zasada pierwsza. 
Ten, kto najszybciej będzie na dnie 
ze swoim pilkerem ma najwięk-
szą szansę na pierwszego dorsza. 
To jest ważne, bo szyper zawsze 
staje bezpośrednio na ławicy, któ-
rą widzi na echosondzie. Dlatego 
pierwsze pilkery są natychmiast 
przez dorsze atakowane. Potem, 
kiedy już kilkanaście, czy kil-
kadziesiąt przynęt wali o dno w 
jednym miejscu, podhacza ryby, 
które się często zrywają, dorsze 
zaczynają się płoszyć i zmieniać 
teren działania. Dlatego zdradzę 
Państwu kilka sekretów skutecz-
nego morskiego połowu.

Z rana zawsze zaczynam od ło-
wienia pilkerm srebrno-nie-

bieskim. Ten kolor z rana spraw-
dza mi się już od dawna, (ale 
oczywiście to nie reguła) a i tak 
zawsze pilnie obserwuję innych 
wędkarzy - kto zaczyna ciągnąć 
dorsze i na jakie pilkery. Pilnuję 
uważnie, kiedy szyper się zatrzy-
muję i staram się równo z syg-
nałem wpuścić pilkera do wody. 
Dzięki cienkiej plecionce pilker 

dużo szybciej dociera do dna 
od innych. Kiedy mam go na 
dnie wybieram luz i krótkim 
energicznym ruchem węd-
ki podrywam pilkera około 
metr nad dno. I to jest naj-
fajniejszy moment, kiedy 
próbuję oderwać pilkera od 
dna, a on już siedzi w pysku 
dorsza. Kij się gnie jak cho-
lera, serducho wali jak młot, 
a dorsz nie chce iść do góry. 
Już półtorakilowy dorsz daje 
taki opór jakbym wciągał 
wiadro z betonem. Bywają 
przypadki, że ryba po krót-
kim holu spina się. Nie nale-
ży wtedy wyciągać zestawu z 
wody. Po zejściu ryby radzę 

natychmiast otworzyć kabłąk ko-
łowrotka i spuścić pilker z powro-
tem na dno. Branie kolejnej ryby 
jest prawie natychmiastowe. 

   Ale zdarzają się (wcale nie rzad-
ko) takie napłynięcia, że brań nie 
ma w ogóle. Jeśli po pięciu, sześ-
ciu szarpnięciach nie ma żadnej 
reakcji szybko wyciągam pilkera 
i rzucam go jak najdalej od kutra. 
Staram się robić to jak najczęściej 
żeby mój pilker był jak najdłużej 
i jak najdalej od innych. Sposób 
na ogół się sprawdza. Takie ma-
newry najlepiej wychodzą wtedy 
kiedy stoję na dziobie, rufi e lub na 
burcie nawietrznej. Wtedy mogę 
często i daleko rzucać. Z zawietrz-
nej burty też można rzucać dalej, 
tylko wtedy zapas plecionki musi 
być większy. Najważniejsze żeby 
mój pilker był jak najczęściej i jak 
najdalej od innych nawet już w 
przełowionych łowiskach. 

Kiedy jest pochmurny dzień 
używam pilkerów jasnych 

czyli srebrnych, chromowanych, 
ciemno czerwone też często zdają 
wspaniale egzamin. W słoneczne 
dni najlepsze są wszystkie „ża-
rówy” czyli żywe kolory fl uo. 
Seledyn, pomarańcz, czerwony, 
zielony, najlepiej jeśli jest ich na 
przynęcie kilka na raz. W takie 
jasne słoneczne dni dorsze bardzo 
mocno reagują na żywe kolory. 
Co do wagi pilkerów to niestety 
trzeba mieć ich duży zapas, bo 
nie wiadomo jak głęboko będzie-
my łowić w danym dniu, jaka bę-
dzie fala, jaki będzie uciąg wody. 
Wielu czynników nie da się prze-
widzieć. Bywa i tak że fala jest 
duża, a dryf i uciąg mały. Wtedy 
używam nawet na 50m głęboko-
ści najwyżej pilkera 150g, a częś-
ciej i lżejsze 125g. Na cienkiej 
plecionce 0,15mm do 0,17mm 
schodzą szybko do dna i o wiele 
lepiej pracują bardziej prowoku-
jąc ryby do brania. Ale kiedy jest 
głęboko 60m i więcej i duży uciąg 
szybko zmieniam na większy np. 
180g, a czasami nawet 200g. W 
takich warunkach ważne żeby 
pilker był smukły dużo szybciej 
dociera wtedy do dna. Sama tech-
nika łowienia nie wymaga żadnej 

fi lozofi i, ważne aby nie za wyso-
ko podrywać pikera, (wystarczy 
metr) i po każdym poderwaniu 
przynęty spuścić go ponownie na 
dno. Dlatego, kiedy jesteśmy na 
burcie nawietrznej i odpływamy 
z łowiska po każdym poderwa-
niu przynęty otwieram kabłąk 
i popuszczam trochę plecionki. 
Na tyle aż wyczuję luz. Na prze-
ciwnej burcie jest odwrotnie. Po 
każdym poderwaniu wybieram 
trochę plecionki tak, żebym mógł 
odpowiednio wysoko poderwać 
pilkera od dna.  Jest to normalne 
opukiwanie dna. 

Dorsze są bardzo pazerne i wte-
dy, kiedy nie żerują wyciągam 

dorsza za dorszem podhaczone za 
ogon lub za brzuch. Dorsze bacz-
nie obserwują rejon swego działa-
nia. Kiedy pilker dociera do dna i 
zainteresuje rybę, dorsz podąża w 
ślad za nim a kiedy pilker położy 
się na dnie, dorsze też się na nie-
go kładą. To taki pies ogrodnika i 
dlatego często się zrywają. Ale są 
też takie dni, że brań mam bardzo 
mało. Wtedy rzucam jak najdalej 
od kutra i kiedy pilker opadnie 
na dno mocno go podgrywam do 
góry, szybko zwijam luz plecionki 
i trzymając kij prawie w pionie na 
napiętej plecionce pozwalam pil-
kerowi wolno opadać do dna. Na 
branie na ogół nie czekam długo 
i są to bardzo mocne, agresywne 
uderzenia tuż nad dnem. Ale są też 
delikatne puknięcia w toni, które 
widzę na odpowiednio miękkiej 
szczytówce.  Najbardziej jednak 
lubię się pobawić w łowienie du-
bletów, czyli dwóch dorszy na 
raz z zastosowaniem przywiesz-
ki. Wielu wędkarzy używa kilku 
przywieszek i wyciągają czasami 
w dobrym łowisku i trzy dorsze 
na raz. Nazywa się to „trypel”. 
Przywieszki są dobre na płytszej  
wodzie takiej do do30m. Głębiej 
hamują opadanie i psują pracę pil-
kera. Kiedy poczuję szarpniecie 
dorsza nie jadę z nim od razu do 
góry tylko wykorzystuję pazerność 
tych ryb i po zacięciu przez chwilę 
jeszcze trzymam dorsza na napię-
tej plecionce blisko dna i często 
po chwili czuję dużo mocniejsze 

szarpnięcie. Wtedy poprawiam 
zacięcie i już jadę z dubletem do 
góry. Jest to bardzo skuteczna me-
toda, ale wymaga nieco wprawy 
i opanowania. Uczyłem  się tego 
dość długo, bo moja pazerność 
jest duża i kiedy tylko poczułem 
rybę to odruchowo jak najszybciej 
chciałem ją mieć na pokładzie…  

Przy łowieniu dorszy nie war-
to używać żyłek, szczegól-

nie kiedy łowimy na większych 
głębokościach. Jest to prawdzi-
wa męka. Sztywność i rozcią-
gliwość żyłki zabiera nam cały 
urok łowienia i nawet nie czuje-
my, kiedy dorsz weźmie przynę-
tę. Zdecydowanie polecam ple-
cionki. To wspaniała rzecz i tak 
jak wspomniałem w zupełności 
wystarczają takie do 0,22 mm. 
Sam używam 0,17 mm i przy 
dzisiejszych ich parametrach i 
wytrzymałości i na cieńszej nie 
bałbym się zmierzyć z dorszem 
dwucyfrowym, a trochę takich 
już mam na koncie. 

Bez względu na stopień za-
awansowania i praktykę 

łowiącego dorsze są nieprzewi-
dywalne. Dlatego należy cały 
czas bacznie obserwować na 
jakie kształty i kolory pikerów 
ryby najczęściej biorą innym 
wędkarzom. Dobrze jest trochę 
poeksperymentować z doborem 
kształtu i koloru. Cały czas po-
winno się kombinować ze spo-
sobem prowadzenia przynęty. 
Często ryby zdecydowanie bar-
dziej reagują na mocne szarpnię-
cia, a czasami wystarczy tylko 
podnosić pilkera z dna. Moja 
podstawa dobrych wyników jest 
taka, że mój pilker zawsze po-
winien być jak najczęściej i jak 
najdalej od innych. 

   Dorsze lubią zimną wodę dlate-
go właśnie teraz można się na-
prawdę obłowić, a przy okazji i 
tak dojodować, że lepszej inha-
lacji nigdzie się nie znajdzie. 

Gwarantuję, że po pierwszym 
takim rejsie od razu zacznie-

my kompletować morski sprzęt…

 Bogdan Barton               

     www.bogdanbarton.za.pl
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Młoda suka, w typie jamnikaMłoda miła suka, wulkan energii

Miła sunia, w średnim wieku 
- idealna dla starszej osoby

Rudy szczeniak w wiaku 4 miesięcy

Młoda, czarna sunia po wypadku 
- po operacji

Miły pies, mix boxera, po wypadku 
- operowany

Wszystkie te i inne pieski czekają na swoich nowych
opiekunów i przyjacół tel: 507 415 468

Siedzę za kratami teraz i czekam. Beznadziejne to moje czeka-
nie. Takich jak ja jest tu setki. Wszyscy mieli kiedyś domy i 

swojego człowieka. I wszyscy byli kochani. Ale to było kiedyś. 
Dawno, dawno temu. Teraz - jak inni nieszczęśnicy - czekam na 
swoją szansę, na to, że ktoś przyjdzie i wybierze właśnie mnie. 
Wtedy może nie musiałbym walczyć o miskę i odrobinę miejsca w 
budzie, o którą konkuruje kilka psów. Moi współtowarzysze nie-
doli potrafi ą boleśnie skarcić za każdą próbę znalezienia tego ka-
wałka miejsca na słomie lub deskach. Cóż mi pozostaje? Wtulenie 
się w kąt boksu i trwanie. Leżę więc na betonie i tylko stęsknio-
nym wzrokiem wodzę za każdym, kto pojawi się za kratami. Nie 
mam już sił ani walczyć o jedzenie, ani zabiegać o dotyk Twojej 
dłoni, nie mam już sił machać ogonem nawet. Przy życiu trzyma 
mnie tylko nadzieja, że jeśli nie dziś, to jutro może przyjdziesz po 
mnie. Błagam! Zabierz mnie z tego strasznego miejsca! Przytul! 
Pokochaj! Przecież ja cały jestem miłością i lojalnością! Przecież 
jestem najwierniejszym Twoim przyjacielem! Daj mi tylko szansę, 
poświęć odrobinę uwagi, czasu, a sam się przekonasz, że gotów 
jestem oddać Ci swoje serce i życie nawet w razie potrzeby!

Jeżeli zaginał ci pies nie szukaj go tylko w najbliższym schroni-
sku. Wiele gmin ma podpisane umowy ze schroniskiem które 

może być oddalone nawet o 100 km.  Mieszkasz w Pruszkowie, 
Piastowie, Milanówku  czy Nadarzynie oraz w innych ościennych 
miejscowościach zobacz w schronisku w Krzyczkach czy Korabie-
wicach bo tam może czekać na ciebie Twój pies.

Kochasz swojego pupila? Zależy Ci na nim? Jesteś do niego 
przywiązany? Nie chcesz go stracić? Pamiętaj, że on też Cię 

kocha, ale może się przestraszyć albo pobiec przed siebie z inne-
go powodu... Dlatego przyczep do obroży adresówkę zawierającą 
dane: jak sie nazywa i gdzie mieszka albo podaj numer telefonu. 
Wtedy istnieje szansa, że wróci do domu!  Uchronisz go też przed 
schroniskiem... Czy wydatek 5 zł to aż tak wiele ?

   W dniach 10-13 stycznia 2008 
roku odbył się pierwszy w Polsce 
średniodystansowy wyścig psich 
zaprzęgów - Husqvarna Tour. W 
wyścigach, które rozegrano w 
Szklarskiej Porębie – Jakuszycach 
wzieli udział doświadczeni za-
wodnicy z krajów europejskich. 
Sponsorem Generalnym zawodów 
jest fi rma Husqvarna a organizato-
rem imprezy w Polsce jest: Polski 
Związek Sportu Psich Zaprzęgów 
reprezentowany przez Klub 
„INUIT”. Firma Husqvarna po-
chodzi ze Szwecji, państwa skan-
dynawskiego, w którym tradycja 
wyścigów psich zaprzęgów sięga 
wielu lat. 

Do pokonania 300 km.

   W tym roku zaprzęgi z: Polski, 
Czech, Słowacji, Niemiec, Austrii, 
Węgier i Holandii pokonywały 

Po raz pierwszy w Polsce „Husqvarna Tour” – średniodystansowy wyścig psich zaprzęgów

prawie 300 km. Na starcie stanę-
ło około czterdziestu załóg, któ-
re walczyły o: Puchar Polski oraz 
Puchar Europy. Wyścig składał 
się z dwóch części. Pierwsza od-
była się w dniach: 5-8 stycznia 
w czeskich Karkonoszach. Po jed-
nodniowej przerwie w dniach: 10-
13 stycznia w polskich Jakuszycach 
kontynuowany był się drugi etap wy-
ścigów – Husqvarna Tour. Zasadą go-
nitwy jest prowadzenie na całej trasie 
tego samego zaprzęgu psów. Osoby 
prowadzące zaprzęg tzw. maszerzy 
startują w dwóch klasach, ze wzglę-
du na ilość psów w zaprzęgu. W kla-
sie limitowanej na zaprzęg składa się 
maksymalnie 6 psów, zaś w klasie 
nielimitowanej 8 do 10 psów. Wyścig 
jest „egzaminem” dla doświadczo-
nych zawodników z Europy przed 
startem w najtrudniejszych i najsłyn-
niejszych europejskich gonitwach.

   

Sport zaprzęgowy cieszy 
się na świecie dużą popular-
nością, czego wynikiem jest 
istnienie wielu organizacji 
skupiających zawodników 
tzw. maszerów w krajach 
na czterech kontynentach. 
Najwięcej organizacji znaj-
duje się na kontynentach 
północnoamerykańskim i 
europejskim. Największą z 
nich jest powstała w 1985 
roku International Federation 
of Sleddog Sports (IFSS). Jej 
członkami są organizacje 

narodowe, działające w 28 krajach 
m.in.: w Republice Południowej 
Afryki, na Jamajce, Chile i w 
Nowej Zelandii. Federacja podlega 
Międzynarodowemu Komitetowi 
Olimpijskiemu. Wyścigi psich za-
przęgów w Polsce po raz pierwszy 
zostały zorganizowane w 1991 
roku. W 2005 roku powołano do 
życia Polski Związek Sportu Psich 
Zaprzęgów, który zrzesza obecnie 
35 organizacji działających w jede-
nastu województwach.

Psy na start… 

Sport psich zaprzęgów to połącze-
nie współpracy: człowieka z psami 
następujących ras: alaskan ma-
lamute, pies grenlandzki, samo-
jed i husky syberyjski (są to rasy 
uznane przez Międzynarodową 
Federację Kynologiczną - FCI) 
oraz z psami nierasowymi. 

Sport zaprzęgowy na świecie 
i w Polsce

WYŚCIGI PSICH ZAPRZĘGÓW

Te ostatnie są specjalnie ho-
dowanymi psami sportowymi 
prezentującymi: szybkość, siłę 
i wytrwałość w sportowych zma-
ganiach. Wszystkie rasy psów 
zaprzęgowych posiadają cechy 
umożliwiające im życie w trudnych 
warunkach klimatu arktycznego: 
doskonale wykorzystują pokarm, 
dzięki specyfi cznej budowie cia-
ła ograniczają do minimum stra-
ty ciepła i dysponują zdolnością 
szybkiej regeneracji organizmu. 

- Zdecydowaliśmy się na sponso-
rowanie wyścigu psich zaprzęgów, 
gdyż długa historia tego sportu 
zbiega się w wielu miejscach z hi-
storią fi rmy Husqvarna. Tradycja 
psich zaprzęgów narodziła się na 
terenach podbiegunowych, gdzie 
surowy klimat zmusił zwierzęta do 
wykształcenia cech umożliwiają-
cych przetrwanie - powiedział Piotr 
Stański, Manager ds. Marketingo i 
Sprzedaży fi rmy Husqvarna.
Więcej informacji na stronie:
 www.mushing.pl. 
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Informacje Zarządu Koła PZW

W.K.

KOŁO PZW PRUSZKÓW

Zarząd Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Pruszkowie zapra-
sza na Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2007, które odbędzie 
się w dniu 02. lutego 2008, w I terminie, o godzinie 0930, w II terminie 
o godzinie 1000, w sali Spółdzielczego Domu Kultury PSM, przy ul. 
Niepodległości 12.

Proponowany porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania
2. Wybór przewodniczącego zebrania oraz powołanie 
             dwóch sekretarzy
4. Zatwierdzenie porządku zebrania
5. Przyjęcie protokółu z poprzedniego zebrania 
             sprawozdawczego Koła.
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
7. Sprawozdania z działalności za rok 2007:
            a. Zarządu Koła
            b. Komisji Rewizyjnej Koła
            c. Międzykołowego Sądu Koleżeńskiego
8. Dyskusja
9. Przedstawienie projektów:
            a. Planu pracy Zarządu Koła na rok 2008
            b. Planu fi nansowego na rok 2008
            c. Planu imprez sportowych na rok 2008
10. Wolne wnioski
11. Zatwierdzenie Uchwał i Wniosków
12. Zakończenie

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Wysokość składki członkowskiej Polskiego Związku Wędkarskiego 
w 2008 roku będzie wynosić:
1. Składka członkowska - podstawowa                                                 57 zł
2. Składka członkowska ulgowa 50%                                                   28 zł
    (młodzież szkolna, studenci i żołnierze służby zasadniczej w wieku 
    16 - 26 lat, odznaczeni złota i srebrną odznaką PZW, mężczyźni po 
    ukończeniu 65 roku życia oraz kobiety po ukończeniu 60 roku życia)                                                                                              
 3. Składka członkowska ulgowa 75%                                                   14 zł
   (odznaczeni odznaką złotą z wieńcami oraz członek uczestnik do lat 16)                   
 4. Wpisowe
    - członka zwyczajnego PZW                                                              25 zł
    - członka uczestnika PZW                                                                  12 zł
5. Legitymacja członkowska                                                                    5 zł

Wysokość składki okręgowej Okręgu Mazowieckiego 
Polskiego Związku Wędkarskiego w 2008 roku będzie wynosić:
1. Składka podstawowa                                                                          94 zł
2. Składka ulgowa 50% (młodzież szkolna, studenci i żołnierze służby 
    zasadniczej w wieku 16 - 26 lat, odznaczeni złota i srebrną odznaką   
    PZW, mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia oraz kobiety po   
    ukończeniu 60 roku życia)                                                                47 zł                   
3. Składka ulgowa 75% (odznaczeni odznaką złotą z wieńcami    
    oraz członek uczestnik do lat 16)                                                       24 zł
4. Skladka uzupełniająca do okręgowych wód górskich                        20 zł
5. Składka uzupełniająca do trollingu                                       200 zł 
5. Opłata egzaminacyjna (z opłaty egzaminacyjnej zwolniona jest 
    młodzież do lat 16)                                                                             25 zł
Opłata na dorybianie pruszkowskich akwenów                                       5 zł
Uwaga:
Egzamin na kartę wędkarską przed Komisją Egzaminacyjną Koła 
PZW nr 18 w Pruszkowie mogą składać osoby zameldowane, na stałe 
lub tymczasowo, na terenie Powiatu Pruszkowskiego.

Zarząd Koła nr 18 Polskiego Związku Wędkarskiego w Pruszkowie 
informuje, że w miesiącach:

styczeń, luty opłaty członkowskie przyjmowane będą w każdy wtorek, w godzinach 15:00 - 
19:00, w siedzibie Koła, w Pruszkowie przy ul. Hubala 3 A

   marzec, kwiecień, maj opłaty członkowskie przyjmowane będą w każdy wtorek i czwartek, 
w godzinach 15:00 - 19:00, w siedzibie Koła, w Pruszkowie przy ul. Hubala 3 A.

 czerwiec, lipiec, sierpień, do 20. września  opłaty  członkowskie przyjmowane będą 
w każdy wtorek, w godzinach 15:00 - 18:00, w siedzibie Koła, w Pruszkowie przy ul. Hubala 3 A.

egzaminy na Kartę Wędkarską odbywać się będą w każdy wtorek w godzinach  15:00 - 18:00.

Składki za rok 2008

Koledzy Wędkarze!
Zarząd Koła PZW w Pruszkowie oraz członkowie i Zarząd Sekcji 

Komorów zwraca się do Kolegów z prośbą o poparcie Swoim 
podpisem, naszych starań o zachowanie zasad zawartych 

w Regulaminie Łowiska Zalew Komorów

                         W rozszerzeniu naszej prośby podaliśmy m.in., następujące fakty: 

1.  Łowisko „Zalew Komorów” dzięki długoletniej pracy aktywu naszego Koła i prowadzeniu 
właściwej gospodarki rybackiej obfituje w wiele rekordowych ryb. Ponad 20 kilogramowe 
karpie, ponad 15 kilogramowe sumy, ponad 4 kilogramowe liny to częste okazy łowione 
w tym niewielkim, pięcio - hektarowym, akwenie. Było to możliwe dzięki wprowadzeniu 
na łowisku Regulaminu znacznie zaostrzającego przepisy R.A.P. R. w zakresie wymiarów 
ochronnych ryb oraz limitów połowów. Równoczesny zakaz połowu ze sprzętu pływającego 
oraz zakaz wywożenia zanęty i przynęt pozwolił na osiąganie, przez żyjące w akwenie ryby, 
tak znacznych rozmiarów. Jednocześnie Regulamin pozwalał na skuteczniejszą kontrolę 
połowów zarówno przez PSR, SSR, jak i samych wędkarzy. Zaangażowanie członków Sekcji 
Komorów oraz aktywu Koła Pruszków przyczyniło się do, prawie całkowitego wyeliminowania, 
na tym akwenie, kłusownictwa oraz podniesienia walorów rekreacyjnych terenów wokół 
Zalewu Komorów. Łowisko cieszy się wielkim uznaniem wśród karpiarzy i łowców okazów. 

2.  Rozumiejąc zasadność decyzji likwidującej od 2008 roku status łowiska specjalnego, z uwagi 
na lokalizację łowiska na cieku wodnym, a tym samym uczynienia akwenu ogólnodostępnym 
dla wędkarzy Okręgu Mazowieckiego, pragniemy zwrócić uwagę, iż znacznie zwiększona 
presja wędkarska na to łowisko, w krótkim okresie czasu, doprowadzi do wyjałowienia go z 
okazowych ryb. Chcąc temu zapobiec, jako ratunek widzimy utrzymanie Regulaminu łowiska 
zaostrzającego przepisy R.A.P. R. 

Mając na uwadze ogrom środków i pracy włożonej przez aktyw naszego Koła, ochronę 
okazowych ryb oraz zachowanie atrakcyjności łowiska w następnych latach prosimy o 

pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.

Zarząd Koła nr 18 Polskiego Związku Wędkarskiego w Pruszkowie 
INFORMUJE

że

Zawody o Mistrzostwo Koła 

w dyscyplinie podlodowej
odbędą się w dniu 27.01.2008 r., 

w godz. 0900 – 1200 
na stawach Parku Miejskiego w Pruszkowie.

Zapisy w siedzibie Koła w dniach 15 i 22 01.2008 r. 
w godz. 15:00 – 19:00

Zbiórka zawodników o godzinie 8:30
Opłata startowa – 10 zł

Organizator ma prawo odwołać zawody, w planowanym dniu, z uwagi na zbyt cienką warstwę lodu



L

„SPOŁEM” PSS PRUSZKÓW„SPOŁEM” PSS PRUSZKÓW

tel: 0-509 46 95 55
tel/fax: 0-22 729 79 74

B A D A N I A  L E K A R S K I E  N A  M I E J S C U

koszt jak za połączenie lokalne 
wg stawki operatora

O Ś R O D E K  S Z K O L E N I A 
K I E R O W C Ó W  W .  W A D E C K I

Pruszków ul. Hubala 5 SDK
tel: 0-22 758 69 43 kom: 0-601 266 806

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

szkolenia kierowców na: przewóz osób i rzeczy

sklepy z charakterem...

Od ponad stu lat łączymy tradycję z nowoczesnością...
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