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G A Z E T A   B E Z P Ł A T N A

S Z U K A S Z  P R A C Y ?
zobacz strona 10

STR.6-7

Mężczyźni wolą brunetki -str. 12
Mężczyźni wolą brunetki
Dla uczczenia Dnia Kobiet Stowarzyszenie K40 z Komorowa, zorganizowało dla 
Pań (i towarzyszących im Panów) specjalny, uroczysty wieczór pod tym właśnie 
tytułem w „Oberży u Michała”. Z mini recitalem piosenek o paniach, wystąpiły 
osobno i w duecie urocze i pełne wdzięku Kasia Jamróz i Kasia Zielińska. Prowa-
dziły spontanicznie i żywiołowo Kasia Pakosińska z Kabaretu Moralnego Niepo-
koju i Ewa Telega – służbowo, Pani Prezes Stowarzyszenia. 
Marta Meszaros w Komorowie.
Kolejne spotkanie zorganizowane przez Stowarzyszenie K40. Tym razem z  wybit-
ną postacią światowego kina, Martą Meszaros.                                     STR. 12

...O modelkach - integralnej części dziwnego stwo-
ra, jakim była ASP – można było napisać poemat, 
ale nikt nie miał czasu.
Pozowały, oprócz odwiecznych gwiazd, młode 
i piękne plebejsko prostytutki z Europejskiego. 
A to z kolei dawało im możliwość normalnego 
funkcjonowania w restrykcyjnym komunistycznym 
społeczeństwie... Nikogo nie obchodziło to, że za-
rabiając na pozowaniu pięćdziesiąt centów za go-
dzinę, mogą sobie kupić za kilka tysięcy dolarów 
peweksowskie mieszkanie w plombie w samym 
centrum i opłacać pobyt nieślubnych dzieci na pro-
wincji. Miały papier...
Książka Hanny Bakuły, „Hazardzistka”   STR. 8-9

...Kontrast pomiędzy szarzyzną ojczyzny i koloro-
wym przepychem Zachodu, był nie do przezwycię-
żenia. Zwłaszcza dla dwudziestoparoletnich chłop-
ców marzących o karierze, najchętniej podobnej 
do Beatlesów...
„SIWI” - Andrzej Niewinny Dobrowolski   STR. 7
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MADE IN PRUSZKÓW
Szanowna redakcjo,
Od pewnego czasu, a zwłaszcza ostatnio, zadaję sobie proste, ale zasadnicze pytanie. Dlaczego? Dla-
czego tak, a nie inaczej? Dlaczego nie lepiej, a nie jak zwykle, gorzej. Skąd ten pesymizm, i rodzące 
się wątpliwości? 
Otóż nie tak dawno, bo w grudniu ubiegłego roku, po kilkunastu latach nieobecności odwiedziłem 
małe, powiatowe miasteczko, liczące ok.7 tys. mieszkańców, na tzw. ”ścianie wschodniej”. Jechałem 
tam z dość mieszanymi uczuciami, bo ciągle miałem przed oczami miasteczko zapyziałe, pozbawio-
ne perspektyw i szans na rozwój.
Ku mojemu ogromnemu zdziwieniu wjechałem jakby do innego świata. Czy to naprawdę to samo 
miasto, które było symbolem niemożności i skazania na niebyt w dzisiejszej drapieżnej rzeczywi-

stości? Zastałem porządek i ład, 
i czystość, które doprawdy mnie 
zadziwiły. Czyli, że jednak moż-
na. W oczywisty sposób nasu-
nęły mi się porównania i skoja-
rzenia z moim miastem. Może 
nie wszyscy pamiętają fakt, ale 
Pruszków był w ścisłej czołówce 
najbardziej dynamicznie rozwi-
jających się miast na Mazow-
szu. Co nam zostało z tych lat 
niech każdy osądzi sam. W jaki 
sposób wykorzystaliśmy lata 
transformacji ustrojowej widać 

gołym okiem. Nie muszę chyba nikogo przekonywać, że szanse, jakie się pojawiają trzeba umieć 
wykorzystać, bo być może nigdy się już nie powtórzą. Podstawą rozwoju każdego miasta są inwe-
stycje. Pozostaje tylko zasadnicze pytanie – jakie? Przede wszystkim takie, które służą każdemu 
z nas mieszkańców. Bo to one tworzą nowe miejsca pracy, ułatwiają nam codzienne życie, kształtują 
harmonię, estetykę miasta. O tym wszystkim de cydują urzędnicy samorządowi, którzy sprawują 
bezpośredni nadzór nad realizacją miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w opar-
ciu o przepisy prawa budowlanego, ochrony środowiska, czyli Wydział Architektury i Planowania 
Przestrzennego Urzędu Miejskiego.
Zupełnie nie rozumiem „ĀlozoĀi” inwestowania w naszym mieście, którą lansują już od dłuższego 
czasu Panowie Prezydenci, a wtóruje im radny Jarosław O. z Porozumienia Pruszkowskiego. Twier-
dzą oni wszyscy, że rozwój i dobrobyt miasta zapewnią nam inwestycje mieszkaniowe, w tym de-
weloperzy(sic) i sportowe. 
Są przekonani, że do Pruszkowa sprowadzą się sami nowi, bogaci mieszkańcy, którzy swoimi 
dochodami zasilą budżet miasta (poprzez płacone przez nich wysokie podatki). Cóż za parano-
idalna teoria. Spróbujmy porównać nasze miasto z sąsiednim Grodziskiem Mazowieckim. Liczba 
mieszkańców Grodziska jest o połowę mniejsza niż Pruszkowa i (ok. 26 tys. mieszkańców). Budżet 
Pruszkowa to 120 mln. zł, podczas gdy Grodziska 100 mln zł. Wystarczy porównać te liczby, by się 
przekonać jak wielka jest różnica w środkach i możliwościach budżetowych przypadających na 1 
mieszkańca. 
Grodzisk zawdzięcza swój dynamiczny rozwój inwestycjom, tworzącym nowe miejsca pracy. W naj-
bliższych dwu latach mają tam powstać co najmniej 4 nowe zakłady pracy, zatrudniające ok. 1000 
pracowników. Czy fakt ten nie powinien dać do myślenia; w jaki sposób powinniśmy wykorzystać 
szansę? Kierujmy się przede wszystkim dobrem swoich mieszkańców.
Rozwój Pruszkowa w ostatnich latach to szereg inwestycji, zrealizowanych głównie za sprawą Studia 
„R”, którego szefem jest Pan Ryszard R. To dzięki niemu powstały i powstają takie osiągnięcia jak 
„koszmarek” przy ul. Miry Zimińskiej–Sygietynskiej (zawdzięczamy go również grupie radnych, 
poprzedniej kadencji, którzy pojechali na tzw. hamb urgerową wycieczkę do centrum handlowego 
i zamarzyli sobie powstanie takiej właśnie inwestycji w Pruszkowie) budynki mieszkalne i usługowe 
przy ul. Pilnikowej, ul. Drzymały, parking wielopoziomowy przy ul. Sprawiedliwości i inne. Kiedy 
patrzę na nie zadaję sobie pytanie: jak to jest możliwe, że wydano pozwolenia na budowę tych 
obiektów. Gdzie prawo budowlane, ochrona środowiska? Kto odpowiada za kształtowanie ładu 
przestrzennego w naszym mieście, miejscowych planów zagospodarowania? Wiele z tych inwesty-
cji nie spełnia warunku podstawowego, jakim jest choćby zapewnienie odpowiedniej liczby miejsc 
parkingowych. Przestało mnie dziwić, że tak się dzieje w momencie, kiedy okazało się, że istnieją 
ścisłe związki (rodzinne) między Panią Naczelnik Wydziału Architektury a Studiem „R”. Czy takim 
relacjom powinniśmy zawdzięczać dzisiejszy wygląd naszego miasta?
Od dawna chodzi mi po głowie pomysł na uczczenie 90–lecia nadania praw miejskich Pruszko-
wowi. A może by tak odkupić od obecnego właściciela teren byłych zakładów „Porcelit” i na jego 
miejscu zbudować (ale bez udziału Studia „R”) ratusz, na który Pruszków zasługuje, zamiast topić 
pieniądze w remont obecnego UM, który i tak nic nie poprawi zarówno jeśli chodzi o jego funkcjo-
nalność (niepełnosprawni!!!) jak i estetykę, że o parkingu nie wspomnę.
Kiedy tak myślę o moim mieście i o tym co można było zrobić przez te kilkanaście lat nachodzi mnie 
smutna refleksja, że być może decydowali i nadal decydują o jego aktualnym obliczu nie ci, którzy 
powinni. Widać, bowiem, jak na dłoni, że do rządzenia potrzeba nam jak nigdy dotąd prawdziwych 
fachowców-wizjonerów, którzy Pruszków nasz „widzą ogromnym”, i dosłownie i w przenośni.
A mogło być tak pięknie...                                                            JK (nazwisko i adres znane redakcji)

Tegoroczna zima okopała się 
i zaparła się na swoich po-
zycjach i nie chce nam nijak 
odpuścić. 
Kiedy co rano spoglądam na 
szarobrudną i przaśną rze-
czywistość, widzę sąsiadów 
zdrapujących lód z szyb swo-
ich bolidów i mocujących się 

z opornymi silnikami, do-
padają mnie na dzień dobry, 
tzw. odczucia ambiwalentne. 
W kalendarzu połowa marca 
i niby powinno być już cokol-
wiek bardziej europejsko a tu 
za oknem Kołyma i nieustan-
na szkoła przetrwania. Na 
jezdniach dziury jak po dy-
wanowym bombardowaniu, 
na chodnikach zwały śniegu 

zmieszanego z błotem i wieje 
jak w Kieleckiem. I jak w ta-
kich okolicznościach przyro-
dy być op tymistycznie nasta-
wionym do rzeczywistości? 
Zdaje się, że nie jestem w swo-
ich odczuciach odosobniony. 
Nastrój p rzygnębienia i roz-
drażnienia udzielił się więk-
szości z nas i co gorzej, roz-
przestrzenia się jak jaka ptasia 
grypa.
Nawet psy popatrują na siebie 
podejrzliwie i spode łba. W tak 
zwanym życiu publicznym nie 

inaczej. Będą komisje a nawet 
speckomisje. To oczywiste. Na 
początek sprawdzi się tych ło-
buzów pismaków. Niech sobie 
nie myślą, że wszystko im wol-
no. Potem zlustruje się banki, 
autostrady  (wszystkie dwie) 
sądy, ubezpieczenia, straż po-
żarną, dyplomy i matury, zwe-
ryĀkuje się świadectwa chrztu 
oraz korzenie i pnie genealo-

giczne. Kolejne tematy wynik-
ną niejako w trakcie. Czeka 
nas zapewne sporo emocjonu-
jących wydarzeń. I dobrze.
A od rana w redakcji dzwonią 
telefony. 
-Panie, co wy tam za głupoty 
i pierdoły w tej gazecie wy-
pisujecie. O Śląsku, o jakichś 
samolotach, o polityce… Zaj-
mijcie się wreszcie jakimiś 
poważnymi rzeczami. Że Pa-
nie, u nas w Pruszkowie baj-
zel na ulicach, że przejechać 
nie można, bo nie sprzątają 
wcale. Że bilety  za drogie i au-
tobusy jeżdżą jak chcą. Albo, 
weź Pa n, taka młodzież. Że 
piją, awanturują  się, szyby 
w klatkach tłuką, samochody 
kradną. A co oni mają robić? 
Gdzie pójść? Pomyślał kto? 
Napisz Pa n, że władze nic nie 
robio, tylko ko mbinują, jak tu 
sobie nowe pr emie podawać! 
Rodziny poustawiać. Albo, że 
psy i inne stworzenia zanie-
czyszczają chodniki, że przejść 
nie można, żeby nie wleźć w, 
za przeproszeniem, gówno. 
Niech si ę Panie, straż miejska 
tym zajmie, a nie łażą po tar-
gowisku i mandaty wypisują. 
Albo taka spółdzielnia. Szko-
da Panie, gadać. A wy w koło 
jakieś duperele. I za czyje pie-
niądze, kto wam za to płaci? 
    Szano wni Państwo, bijemy 
się w piersi, ale niestety, przy 
takiej pogodzie nie jesteśmy 
w stanie wyjść naprzeciw spo-
łecznemu zapotrzebowaniu 
na rzetelną, obiektywną i mia-
rodajną informację. Postuluję, 
zatem do władz samorządo-
wych obu szczebli: do Starosty 
i Prezydenta miasta, do obu 
wysokich ra d, aby na  najbliż-
szych posiedzeniach swoich 
gremiów wzięli pod uwagę na-
szą trudną sytuację i uchwalili 
wreszcie wiosnę. Bo w takich 
warunkach sumiennie praco-
wać się nie daje. 
A jeśli będziecie się z decy-
zjami ociągać, to wszystko 
obsmarujemy. A wybory tuż, 
tuż.                   Bolo Skoczylas

foto: Archiwum

foto: Archiwum

foto: Archiwum



i inwestycję zrealizowaliśmy. 
Zaangażowanych w nią 
było aż siedem wliczając 
w to urząd marszałkowski 
jednostek samorządu teryto-
rialnego. I taki powinien być 
w przyszłości kierunek dzia-
łań przy realizacji większych 
inwestycji.

-Żeby nie było tak różo-
wo, zapytam na koniec 
o głośną sprawę Liceum 
Ogólnokształcącego im T. 
Zana. Szeptane informacje 
donosiły w swoim czasie 
o zmowie czy wręcz spisku, 
mającym na celu likwida-
cję tej placówki. Puentą 
tych opowieści był fakt, że 
Starościna kończyła konku-
rencyjne Liceum Kościuszki, 
więc niejako po znajomości 
robi tam remont i buduje 
salę gimnastyczną. Tak się 
akurat składa, że jestem 
absolwentem Za na, więc to 
pytanie musiało paść.

E.S.- Pojawiające się plotki 
były z gruntu nieprawdziwe. 
Nigdy takiego zamiaru nie 
było! Powiem więcej, Liceum 
Zana otrzymało propozycję, 
która była dla niego szansą 
rozwoju. Proponowaliśmy 
przeniesienie placówki na 
ulicę Gomulińskiego do 
obiektów szkolnych, które 
aktualnie modernizujemy 
i rozbudowujemy. Będą 
one wizytówką szkolnictwa 
w całym powiecie prusz-
kowskim. Chcieliśmy tam 
szkołę przenieść, pod-
nieść jej rangę i znaczenie, 
umożliwić funkcjonowa-
nie w innych warunkach, 
w innym wymiarze. Miała 
powstać placów ka na skalę 
Polski w Unii Europejskiej. 
Niestety nasza propozycja 
została stanowczo odrzuco-
na. Jest mi doprawdy trudno 
zrozumieć z jakich przyczyn. 
Budynek, w którym mieści 
się to liceum nie nadaje się 
właściwie do rozbudowy czy 
modernizacji. Zan pozostał 
w starej siedzibie. Co będzie 
dalej, zobaczymy…

- Odnoszę wrażenie, że nie 
zdążyliśmy omówić nawet 
połowy spraw, ale mając na 
uwadze zasadę, że materiał 
nie może być zbyt długi po-
zwalam sobie zakończyć tę 
rozmowę, ale mam nadzieję, 
że dokończymy ją nieodle-
głej przyszłości. Dziękuję za 
rozmowę.       Bolo Skoczylas
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ciąg dalszy rozmowy ze 
Starostą Powiatu Pruszkowskiego

Elżbietą Anną Smolińską
Poprzednią rozmowę zakoń-
czyliśmy na omówieniu dzia-
łań powiatu, dotyczących 
poprawy stanu naszych dróg 
i ulic. A jak przedstawiają się 
plany w innych dziedzinach?

Elżbieta Smolińska-Te 
działania zauważane są przez 
ogół naszych mieszkańców 
w nieco mniejszym stopniu. 
Co nie znaczy, że nie są pro-
wadzone. Są po prostu mniej 
spektakularne i widoczne. 
To, o czywiste i zrozumia-
łe. Z dróg korzysta wielu 
naszych mieszkańców, zły ich 
stan, każda dziura w jezdni 
jest widoczna i komentowa-
na. Natomiast sfera społecz-
na, do której przykładamy 
równie dużą wagę jest zde-
cydowanie mniej atrakcyjna 
medialnie a często trudne 
sytuacje życiowe osób, 
potrzebujących wsparcia czy 
pomocy wymagają pewnego 
umiarkowania, wstrzemięźli-
wości i działań niekoniecznie 
prezentowanych publ icznie.
Najczęściej osoby, które po-
trzebują wsparcia są niesły-
chanie wrażliwe i wyczulone 
na tematy, związane z ich 
osobistymi sprawami czy 
przeżyciami. Są to w więk-
szości ludzie, którym się nie 
powiodło, którzy mają jakieś 
złe doświadczenia życiowe 
i niekoniecznie chcą, aby te 
sprawy były upubliczniane.

- Pani, jako Starosta nie 
powinna i co więcej nie 
może zajmować się sprawa-
mi, które są w kompetencji 
pracowników urzędu. Macie 
przecież wydziały, w których 
zakresie znajdują się takie 
i podobne tematy? Ale wróć-
my do konkretnych działań.

E.S.-W ostatnim czasie 
rozpoczęliśmy inwesty-
cję i niedługo oddamy do 
użytku Ośrodek Interwen-
cji Kryzysowej dla osób 
potrzebujących  dodatkowego 
wsparcia i pomocy. Głównie 
przeznaczony jest dla kobiet, 
narażonych na przemoc 
w rodzinie. Ale mamy sy-
gnały, że o pobyt w ośrodku 
starają się również panowie, 
którzy twierdzą, że są bici 
przez żony. W ośrodku jest 
pięć pokoi mieszkalnych, 
które zostaną kompletnie 
wyposażone, w tym jeden 
przeznaczony dla matki 
z małym dzieckiem. Będzie 
on kompletnie przystosowa-

ny wg. wszystkich przepisów 
i zaleceń przewidzianych 
dla takich pomieszczeń, 
z miejscem do kąpieli czy 
przewijania małego dziecka. 
Dotychczas brakowało nam 
takiego ośrodka.

-Od pewnego czasu wiele 
słychać o funduszach z Unii 
Europejskiej. Ale słyszę 
również, że środki takie 
bardzo trudno jest pozy-
skać. Wiem, że np. miasto 
Pruszków starało się o takie 
wsparcie przy realizacji 
remontu stadionu Znicza. 
Było bardzo głośno na ten 
temat, środki były zapisane 
w budżecie, zaprezentowane 
nawet w miejskim biulety-
nie, ale w rezultacie miasto 
nie dostało nawet jednego 
euro. Czy w prowadzonych 
przez powiat inwestycjach 
pojawiły się takie środki? 

E.S.- Tak, mieliśmy więcej 
szczęścia. Z pomocą fundu-
szy unijnych zrealizowaliśmy 
inwestycję, którą prowa-
dziliśmy wspólnie z gminą 
Nadarzyn. Okazuje się, że 
mimo powszechnego przeko-

nania o dużych trudnościach 
można takie środki pozyskać. 
Tu mu szę się pochwalić pew-
nym osiągnięciem. Większe 
projekty i zamierzenia, takie 
których sami nie bylibyśmy 
w stanie przeprowadzić re-
alizujemy wspólnie z innymi 
jednostkami samorządowy-
mi. Najlepszym przykładem 
jest droga, która częściowo 
leży na terenie naszego po-
wiatu a częściowo w powiecie 
grodziskim i piaseczyńskim. 
Droga jest ważna i znacząca 
dla mieszkańców tam-
tych terenów a stan jej był 
tragiczny. Dogadaliśmy się 
więc z ościennymi powiatami 

foto: Wojtek Kamiński

Będzie lepiej ...

WPR - Pani Starosto, czy 
pojawiły się jakieś doniesie-
nia mogące świadczyć o tym, 
że ptasia grypa zawitała do 
naszego powiatu?

Elżbieta  Smolińska - Tak, 
w poniedziałek (7. marca 
– przyp. red.) pojawiły 
się sygnały, że na terenie 
Parzniewa zaobserwowano 
parę łabędzi, które sprawiały 
wrażenie chorych. Natych-
miast zaalarmowany został 
burmistrz gminy Brwinów. 
Informacja została bez-
zwłocznie przekazana do 
Wojewódzkiego Lekarza We-
terynarii. Na wniosek Powia-
towego Lekarza Weterynarii 
specjalna ekipa w strojach 
ochronnych udała się na 
teren Parzniewa i odłowiła 
jednego łabędzia. Ptak został 
wysłany na badania do Puław 
do Instytutu Weterynarii. 

- Czy wiadomo już coś w tej 
sprawie?

E.S. -Wyniki będziemy mieli 
lada dzień. Z uwagi na to, 
że do laboratorium trafia 

bardzo dużo ptactwa, na 
ekspertyzę czeka się niestety 
długo. Od razu powiadomio-
no nas, że wyników możemy 
spodziewać się dopiero naj-
wcześniej w poniedziałek. 

- W jaki sposób powiat przy-
gotowuje się do nadejścia 
ptasiej grypy?

E.S. - Na naszym terenie 
istnieje Powiatowy Zespół 
Reagowania Kryzysowego. 
Grupa bojowa to może zbyt 
dużo powiedziane, ale jest 
to zespół specjalistów z tak 
zwanych służb zespolonych, 
w skład którego wchodzą 
starosta, jako osoba nadzoru-
jąca działania, straż pożarna, 
policja, weterynaria powiato-
wa, inspektor sanitarny oraz 
służby nadzoru budowlane-
go. Ponieważ teraz mamy za-
grożenie ptasią grypą, akcją 
kieruje powiatowy inspektor 

weterynarii. Gdy jakiś czas 
temu pojawiły się  donie-
sienia, że ptasia grypa jest 
już blisko Polski, zwołałam 
posiedzenie całego zespołu 
reagowania. Zaprosiłam tak-

że przedstawicieli wszyst-
kich gmin oraz prezydenta 
miasta. Ustaliliśmy tryb 
postępowania. Zostały 
sprecyzowane odpowied-
nie procedury na wypadek 
pojawienia się ogniska 
ptasiej grypy. Stworzono 
instrukcje postępowa-
nia, które rozesłaliśmy 
do wójtów, burmistrzów 
oraz prezydenta z polece-

niem przekazania do szkół, 
przedszkoli i innych jedno-
stek, mających możliwość 
poinformowania o zagroże-

niu. Przydatne informacje 
znajdują się także na naszej 
stronie internetowej www.
powiat.pruszkow.pl 

- Z jakimi restrykcjami 
muszą liczyć si ę mieszkańcy 
naszego powiatu, gdyby 
okazało się, że łabędzie były 
zarażone wirusem H5N1?
E.S. - Miejsce znalezienia 
łabędzi musielibyśmy uznać 
za ognisko wirusa. Teren 
w przestrzeni trzech kilo-
metrów zostałby uznany za 
strefę zapowietrzoną. Drogi 
wyjazdowe na tym terenie 
należy wówczas zamknąć, 
zostawiając tylko trzy miej-
sca umożliwiające porusza-
nie się w obydwie strony. 
Muszą znajdować się tam 
maty nasączone środkiem 
dezynfekcyjnym. Również 
na przystankach autobuso-
wych, WKD i PKP, jeśli będą 
wchodzić w tę strefę, przy 
wszystkich wyjściach muszą 
być ułożone maty dezynfek-

cyjne. Okres kwarantanny 
trwa trzy tygodnie. 

- Ludzie przestali dokarmiać 
ptaki. Czy władze w jakiś 
sposób pomagają dzikiemu 
ptactwu przetrwać zimę?

E.S. - Nie jestem w stanie 
powiedzieć jednoznacznie, 
gdyż służby miejskie nie 
podlegają staroście w tym za-
kresie. Natomiast z wywiadu, 
który słyszałam w telewizji 
kablowej wynikało wprost, 
że wydział ochrony  śro-
dowiska w Pruszkowie ma 
takie zadania. Był to także 
apel, by ludzie nie dokarmiali 
w obecnej sytuacji dzikiego 
ptactwa, które posiada silnie 
rozwinięty instynkt samo-

zachowawczy i w Pruszko-
wie, gdzie są otwarte cieki 
wodne, ptaki mają doskonałe 
warunki do samodzielnego 
zdobywania pokarmu. Do-
karmianie odbywa się, gdy 
zamarzną wszystkie wody. 
W innym wypadku tłumi się 
w nich instynkt samozacho-
wawczy. Pewne rzeczy lepiej, 
żeby natura sama regulowała. 
Z naszej strony przygotowu-
jemy informacyjną konferen-
cję naukową.  Zaprosimy na 
nią naukowców, którzy będą 
mogli fachowo i jednoznacz-
nie wypowiedzieć się na te-
mat zagrożenia. Udział w niej 
wezmą dyrektorzy placówek 
edukacyjnych oraz przed-
stawiciele instytucji, które 
mają największe możliwości 
informowania mieszkańców 
powiatu. Media zostaną 
poinformowane o terminie 
konferencji.
- Dziękuję bardzo.

Rozmawiał: Piotr Słowik
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foto: Wojtek Kamiński

wywiad ze Starostą Powiatu Pruszkowskiego

Elżbietą Anną Smolińską

C z y  g r o z i  n a m  
ptasia grypa?



G I M N A Z J U M  S P O R T O W E
W PRUSZKOWIE

Trwa realizacja pierwszego etapu powiatowej inwestycji, którą jest budowa Centrum Sportu 
Szkolnego przy ul. Gomulińskiego w Pruszkowie. Do wakacji zostanie zbudowany stadion i try-
buny. W drugim etapie do 2008 roku powstanie pełnowymiarowa hala sportowa i hotel. Częścią 
nowego kompleksu będzie gimnazjum sportowe, które rozpocznie działalność już 1. września 
2006 roku.
Zarząd Powiatu Pruszkowskiego zdecydował o potrzebie utworzenia gimnazjum sportowego, 
wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów i ich rodziców, mając na względzie bezpieczeństwo 
i rozwój fizyczny młodzieży, aby rozwijała umiejętność zdrowego współzawodnictwa i uczyła się 

samodzielności.
10. marca w hali „Znicz” w Pruszkowie odbyła się Pruszkowska Giełda Oświatowa. Na 1800. m 2 
w 3. stanowiskach zaprezentowały się 4. gimnazja, 10. liceów ogólnokształcących, 13. zespołów 
szkół, 1. studium policealne i 1. szkoła wyższa. Zasięgiem terytorialnym Giełda ogarnęła Prusz-
ków, powiat pruszkowski, zachodnie pasmo Warszawy i Warszawę. Swoją ofertę pokazały wszyst-
kie szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez Powiat Pruszkowski. Starostwo Powiatu Prusz-
kowskiego zaprezentowało ofertę powstającego gimnazjum sportowego. 
W nowym gimnazjum uczniowie będą mogli uprawiać piłkę nożną, koszykówkę chłopców, 
siatkówkę dziewcząt, a w klasie interdyscyplinarnej sporty indywidualne takie, jak tenis stoło-
wy, pływanie i lekkoatletykę, a także uczestniczyć w obozach szkoleniowych letnich i zimowych 
oraz w  turniejach i rozgrywkach sportowych. Uczniowie będą objęci opieką medyczną podczas 
pobytu w gimnazjum. Szkoła dysponuje dobrze wyposażonymi pracowniami lekcyjnymi, pełno-
wymiarową halą sportową, siłownią, boiskiem do  piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią wraz 
z urządzeniami do lekkoatletyki o nawierzchni tartanowej. Każda klasa będzie miała rozszerzony 
do 5. godzin program języka angielskiego. Szkoła oferuje wysokowykwalifikowanych nauczycieli 

i kadrę trenerską.
Po ukończeniu gimnazjum młodzież będzie mogła kontynuować naukę w klasach sportowych 
liceum lub szkołach technicznych, mieszczących się w tym samym obiekcie, a absolwenci Z.T. i O. 
w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki położonej w sąsiedztwie. 
Szczegółowych informacji na temat powstającego gimnazjum sportowego udzielają:
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu 
Starostwa Powiatu Pruszkowskiego
adres: Pruszków, ul. Gomulińskiego 2
tel.: 0-22 758 52 72
mail: starostwo@powiat.pruszkow.pl 
Zespół Szkół Technicznych i Ogólno-
kształcących  
adres: Pruszków, ul. Gomulińskiego 2
tel: 0-22  758 89 63
mail: zstiopruszkow@neostrada.pl
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy 
adres: Pruszków, ul. Gomulińskiego 4
tel: 0-22 758 22 91
mail: mospruszkow@o2.pl

W I A D O M O Ś C I   P O W I A T U   P R U S Z K O W S K I E G O

We wtorek 7. marca rano na 
łąkach parzniewskich w gmi-
nie Brwinów mieszkańcy 

zauważyli 2. łabędzie, któ-
rych zachowanie, mogące 
wskazywać na wycieńczenie, 
wzbudziło zaniepokojenie 
mieszkańców. 

Wezwany Powiatowy In-
spektor Weterynarii zgodnie 
z procedurą przekazał żywe 
ptaki do Zakładu Higieny, 
który zdecydował, aby je 
przesłać do Instytutu Wete-
rynarii w Puławach, w celu 
ostatecznego zbadania, czy 
są za rażone wirusem ptasiej 
grypy. Wynik badania będzie 
gotowy za około 6. dni.
Ze względu na pojawienie 
się wirusa H5N1 w Toruniu, 
władze Powiatu Pruszkow-
skiego zareagowały natych-
miast. Pod przewodnictwem 
Starosty Elżbiety Smolińskiej, 
w obecności wiceprezydenta 
Pruszkowa, wójtów i bur-
mistrzów gmin oraz służb 
wyznaczonych do zwalcza-

nia ptasiej grypy, o godzinie 
10.30 zebrał się Powiatowy 
Zespół Reagowania Kryzy-
sowego. W chwili obecnej 
nie ma ogniska ptasiej grypy 
w Powiecie Pruszkowskim, 
ale ze względu na bezpie-
czeństwo mieszkańców usta-
lono procedury, które zostaną 
natychmiast wdrożone w wy-
padku stwierdzenia obecno-
ści wirusa H5N1 w ptakach 

znalezionych na łąkach parz-
niewskich. 
W Państwowym Inspektora-

cie Weterynarii w Pruszkowie 
przy ul. Gordziałkowskiego 5. 
działa specjalny telefon 0-22 
759 58 00, pod którym moż-
na nagrać własną wiadomość 
oraz uzyskać informację, pod 
jakie telefony komórkowe 
należy dzwonić w związku 
z ptasią grypą.
Główny Inspektor Sanitarny 
informuje, że zgodnie z uzy-
skanymi danymi z Komisji 
Europejskiej oraz Europej-
skiego Centrum Zapobie-
gania i Kontroli Chorób 
w chwili obecnej brak jest 
dowodów na przenoszenie 
się wirusa H5N1 z człowie-
ka na człowieka. Nie nale-
ży zbliżać się do martwych 
lub sp rawiających wrażenie 
chorych ptak ów wo dnych, 
przybrzeżnych i dzikich, do-
tykać i zabierać je do domów. 
Koty nie powi nny być wy-
puszczane na zewnątrz, a psy 
powinny by ć wyprowadzane 

na smyczy. Należy spożywać 
mięso drobiowe po obróbce 
cieplnej (smażone i gotowa-
ne) w minimum 70. stopni 
C, często myć ręce, zwłaszcza 
po zetknięciu się z ptactwem 
dzikim i hodowlanym, skon-
taktować się niezwłocznie 
z lekarzem w razie podwyż-
szonej temperatury, kaszlu, 
duszności, bóli mięśniowo-
-stawowych. 

P T A S I A  
G R Y P A

Strażak w ochronnej jednorazowej odzieży 
zabiera łabędzia do badania

Łąbędź 
zauważony przez 

mieszkańców 
na łąkach 

parzniewskich

„Zabrałeś moje miejsce, 
weź również moje kalectwo”. 

Taki napis jest  umieszczony 
na parkingu jednego z hiper-
marketów, przy tzw. kopercie, 
czyli miejscu parkingowym 
dla osób niepełnosprawnych. 
Zadbajmy, aby to miejsce 
było zawsze dostępne dla 
tych, którym chociaż trochę 
ułatwia życie. To tylko tak 
niewiele, a jednak dużo.

MIEJSCA 
PARKINGOWE 
DLA  
INWALIDÓW

Projekt Centrum Sportu Szkolnego
w Pruszkowie

1 - Stadion - powierzchnia - 12 567,36 m2

w tym:
• boisko do piłki nożnej (sztuczna trawa) - 9820,80 m 2

• bieżnie - 2314,56 m 2

• skocznie i rzutnie - 432,20 m 2

2 - Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 
3 - Sala gimnastyczna z zapleczem Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących  
    - powierzchnia użytkowa - 945,91 m2

w tym:
• powierzchnia użytkowa sali - 580,40 m 2

• powierzchnia użytkowa zaplecza - 365,51 m 2 
4 -Hala Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego
5 - Internat - powierzchnia użytkowa - 582,79 m2

w tym:
• powierzchnia użytkowa pokoi - 270,08 m 2

• powierzchnia użytkowa części administracyjnej 
                   i ogólnodostępnej -157,08 m2

• powierzchnia komunikacji - 155,63 m 2

6 - Lodowisko - powierzchnia - 935,95 m2

7  - Boisko asfaltowe 
8 - Miejsca postojowe z dojazdami - powierzchnia - 1494,10 m2

Oferta Gimnazjum Sportowego
na Pruszkowskiej Giełdzie Oświatowej



nad 3. mln złotych. Obiekt będzie gotowy przed pierwszym 
dzwonkiem na rozpoczęcie nowego roku szkolnego. 
Powiat Pruszkowski złożył wniosek do Urzędu Marszałkow-
skiego o dofinansowanie budowy w wysokości 565.000 złotych 

z funduszu Totalizatora Sportowego.

W I A D O M O Ś C I   P O W I A T U   P R U S Z K O W S K I E G O

WIADOMOŚCI POWIATU PRUSZKOWSKIEGO

Wydawca:
Powiat Pruszkowski
Redakcja:
Ewa Borzymowska, tel.: 0-508 358 674
e.borzymowska@powiat.pruszkow.pl

Oskarżajcie nas wszystkich nie tylko szesnastu
Sądźcie poległych w grobie to też winowajcy
Sądźcie szkielet, co z wojny pozostał się Miastu,
Gdy wyście jeszcze z diabłem kumali się, zdrajcy!

Oskarżcie także wolność, nieznane wam słowo,
Ten wieczny zabobon, co zawsze nas dzieli
Cały kraj polski weźcie, zamknijcie go w celi
I wyprowadźcie pod sztychem na salę sądową”....
                         Kazimierz Wierzyński „Na proces moskiewski”

W marcu mija 61. rocznica podstępnego uprowadzenia przez 
agentów NKWD szesnastu przywódców Państwa Podziemne-
go z domu przy obecnej ulicy Armii Krajowej. Zostali prze-
wiezieni do Moskwy, poddani bezprawnemu procesowi przez 
sędziów obcego, nieprzyjaznego państwa i skazani. Wielu nie 
przeżyło wyroków. Bez nich nie byłoby wolnej Polski, a dzisiej-
sza młodzież nie mogłaby uczyć się w szkołach prawdziwych 
dziejów Polski. Ich dzieci, żołnierze „Zośki” i „Parasola”, byli 
bohaterami Powstania Warszawskiego, bili się o wolność i ho-
nor Polski, bo miłości Ojczyzny uczyli ich rodzice z pokolenia 
Szesnastu. Przekazali swoim dzieciom, że są wartości niezby-
walne, wieczne, takie jak wierność, prawość, odwaga, lojalność 
i że warto oddać za nie życie. Szesnastu Przywódców Polskiego 
Państwa Podziemnego przyjęło zaproszenie od władz sowiec-
kich na rozmowy w Moskwie nie z naiwności, tylko z prawości 
i chęci ratowania Polski w obliczu sowieckiej nawały.
Staraniem Koła Nr 6. Światowego Związku Żołnierzy AK 
w Pruszkowie została sprowadzona z Warszawy wystawa po-
święcona pamięci szesnastu. Można ją jeszcze oglądać w Prusz-
kowskim Towarzystwie Kulturalno-Naukowym w Pruszkowie 
w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Miry Zi-
mińskiej Sygietyńskiej (3. piętro). 
Wystawa gościła przez chwilę w Pruszkowie w ubiegłym roku 
w czerwcu w 60. rocznicę procesu moskiewskiego. Ponownie 
została przywieziona do Pruszkowa staraniem prezesa PTK-N 
pani Ireny Horban . Jest to niezwykła lekcja naszych dziejów, 
którą prowadzi wielki znawca tematu dr Andrzej Krzysztof 
Kunert , autor ekspozycji, ilustrowana unikalnymi zdjęciami, 
biogramami i dokumentami, dotyczącymi każdego z bohate-
rów.
Bez takich ludzi nie byłoby wolnej Polski, a młodzież nie mo-
głaby uczyć się w szkole naszych prawdziwych dziejów. Żoł-
nierze „Zośki” i „Parasola”, rówieśnicy naszych maturzystów, 
byli bohaterami Powstania Warszawskiego, bili się o wolność 
i honor Polski, bo miłości Ojczyzny uczyli ich rodzice z po-
kolenia Szesnastu. Przekazali swoim dzieciom, że są wartości 
niezbywalne, wieczne, takie ja k wierność, prawość, odwaga, 
lojalność i że warto oddać za nie życie. O tym powinniśmy pa-
miętać i naszym obowiązkiem jest tą wiedzę upowszechniać, 
zwłaszcza, że tragiczny koniec drogi do wolności Szesnastu 
miał miejsce w Pruszkowie.
W imieniu organizatorów tej niezwykłej wystawy zapraszamy 
mieszkańców naszego powiatu, a w szczególności młodzież li-
cealną, której wystawa jest dedykowana. Trzeba się spieszyć, bo 
wystawa wróci do Warszawy pod koniec marca.

Ustawa  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
z dnia 24. kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 96., poz. 873. z późniejszy-
mi zmianami) -aktualizacja pliku 2005.10.03 - artykuł 27., wpro-
wadziła możliwość przekazywania 1% podatku dochodowego 
przez osoby fizyczne na rzecz organizacji pożytku publicznego. 

Jedną z nich w powiecie pruszkowskim nich jest:
Towarz ystwo Pomocy Dzieciom                                                                                            

Upośledzonym Umysłowo 
ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

05-800 Pruszków ul. Wapienna 2
Tel. 0 22 758 80 19

nr KRS 0000157429
będącego jednostką organizacyjną Powiatu Pruszkowskiego.
Za naszym pośrednictwem Towarzystwo zwraca się do wszyst-
kich z gorącą prośbą o przekazanie 1% podatku dochodowego na 
konto:                                             

78 1060 0076 0000 4010 8003 8231
Jak to zrobić?

Aby przekazać 1. procent podatku na rzecz organizacji pożytku 
publicznego należy wykonać następujące kroki:

KROK 1
Należy policzyć, jaką kwotę można przekazać w ramach jednego 
procentu podatku:
kwotę wyliczonego rocznego podatku  należy podzielić przez 
100.    i uzyskany wynik wpisać w pole 179. w formularzu PIT 36. 
lub w pole 111. w formularzu PIT 37.

KROK 2
Wyliczoną kwotę  należy wpłacić na konto organizacji pożytku 
publicznego (w banku lub na poczcie). Dowód wpłaty powinien 
zawierać
- imię, nazwisko i adres wpłacającego
- kwota wpłaty
- nazwa organizacji i nr konta bankowego na rzecz, której doko-
nujemy wpłaty
- tytułem: 1% procent podatku na organizację pożytku publicz-
nego
- opłata pocztowa wynosi 1. zł
Uwaga: Dowód wpłaty zachowujemy. Nie składamy go do urzędu 
skarbowego.

KROK 3
Składamy zeznanie podatkowe do urzędu skarbowego i oczeku-
jemy na zwrot kwoty, którą przekazaliśmy na rzecz wybranej or-
ganizacji pożytku publicznego.

W dniach 3. – 5. marca w powiatowym Międzyszkolnym Ośrod-
ku Sportowym w Pruszkowie został rozegrany Turniej Ćwierć-
finałowy Mistrzostw Polski Juniorów Starszych w koszykówce 
IV Grupy.
Zgodnie z Komunikatem WGiD PZKosz  Nr 6/2006 
z dn.22.02.2006 r. do udziału w Turnieju stawiły się zespoły:
• MKS „START” Lublin (12. zawodników)
• MTS „BASKET” Kwidzyn (10. zawodników)
• KKS „MICKIEWICZ” Katowice (10. zawodników)
• MKS-MOS Pruszków (15. zawodników)
Spotkanie sędziowali sędziowie Jacek Rzeszotarski i Adam 
Wierzman z Warszawy, Dariusz Nejman z Włocławka, Mar-
cin Wasilewski z Bydgoszczy, wyznaczeni przez Kolegium sę-
dziów PZKosz, przy zachowaniu zasady, że sędziowie neutralni 
(Bydgoszcz, Włocławek) prowadzili spotkanie z udziałem ze-
społu gospodarzy. 

TABELA KOŃCOWA
1. MKS-MOS Pruszków                       3    3   0    6          
267:248
2. KKS „MICKIEWICZ Katowice     3    2    1   5          270:221
3. MTS „BASKET” Kwidzyn              3    1    2   4          229:247
4. MKS „START” Lublin                     3    0    3   3          231:281
                                                                                               997:997

22. lutego odbyła się uroczystość poświęcenia i wmurowa-
nia kamienia węgielnego pod nową salę gimnastyczną i łącz-
nik w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki 
w Pruszkowie. 
Udział wzięli przedstawiciele powiatu i miasta, projektanci, 
budowniczy, dyrekcja szkoły, nauczyciele i uczniowie. Kamień 
poświęcił ksiądz dziekan Józef Po dstawka.
W powiecie pruszkowskim przybywa kolejna sala sportowa. 
Zarząd Powiatu Pruszkowskiego przeznaczył na nią nieco po-

TABELA STRZELCÓW
1.  Diduszko Łukasz (Katowice)    76 pkt
2.  Morawski  Paweł  (Pruszków)   68 pkt
3.  Zduniak Bartosz  (Lublin)        57 pkt

Najlepszym zawodnikiem Turnieju (wg plebiscytu trenerów) 
został:       PAWEŁ MORAWSKI (MKS-MOS Pruszków)

Ć W I E R Ć F I N A Ł Y  M I S T R Z O S T W
 

P O L S K I  J U N I O R Ó W  S T A R S Z Y C H

K A M I E Ń  W Ę G I E L N Y  W  L . O .  
I M .  T A D E U S Z A  K O Ś C I U S Z K I

P O D A R U J M Y  1 %

Jednym z głównych założeń realizowanego na terenie Powiatu 
od czerwca 2003 roku „Programu Popraw y Bezpieczeństwa 
i Porządku Publicznego” jest podejmowanie działań w zakre-
sie bezpieczeństwa w oparciu o dogłębną analizę stanu prze-
stępczości i zagrożenia patolog iami jak również o diagnozę 
skali społecznego poczucia bezpieczeństwa. 
Wykonując przyjęty w 2005 roku harmonogram działań w za-
kresie Programu Zarząd Powiatu Pruszkowskiego w drodze 
procedury prawa o zamówieniach publicznych zlecił opra-
cowanie projektu badań, ankiety do badań oraz opracowanie 
wyników i raportu z badań specjalistom z Instytutu Psycholo-
gii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w War-
szawie. Do przeprowadzenia badań wytypowano reprezenta-
tywną dla populacji Powiatu Pruszkowskiego grupę badawczą 
z różnych kategorii wiekowych. Badanie ankietowe wśród 
mieszkańców Powiatu dzięki współpracy z władzami gmin-
nymi przeprowadzone zostaną we własnym zakresie poprzez 
instytucje powiatowe i gminne. Taki sposób przeprowadzenia 
badania ankietowego w znacznym stopniu obniży koszty pro-
wadzonych badań. 
Badania pozwolą na udzielenie odpowiedzi na następujące py-
tania:
- czy mieszkańcy czują się bezpiecznie w swoim miejscu za-
mieszkania, 
- co sądzą o zagrożeniach w swojej miejscowości, 
- jakie rodzaje zagrożeń dostrzegają,
- jak mieszkańcy oceniają stopień bezpieczeństwa związanego 
z sytuacją osobistą, materialną, zawodową, zdrowotną własną 
i członków ich rodzin, 
- jak oceniają dostępność pomocy społecznej opieki zdrowot-
nej itp.
- czy zdarzyło się im, lub osobom, które znają doznać w ciągu 
10. lat jakiejś krzywdy w miejscu zamieszkania np. paść ofiarą 

przestępstwa,
- kto zdaniem mieszkańców jest odpowiedzialny za bezpie-
czeństwo,
- jak mieszkańcy oceniają działania służb i instytucji,
- czy sami mieszkańcy czują się odpowiedzialni za bezpieczeń-
stwo i na ile chętnie będą włączać się w inicjatywy na rzecz 
bezpieczeństwa, 
- jakie działania według mieszkańców w zakresie bezpieczeń-
stwa należy podejmować.

Wyniki badań, które w formie raportu zostaną przedstawione 
przez Instytut do 30. czerwca, posłużą doskonaleniu działań 
zwiększających poczucie bezpieczeństwa, ukierunkują działa-
nia służb oraz instytucji oraz wyznaczą główne kierunki dzia-
łań w ramach Programu, na wiele lat.

Ankietę mo żna pobrać na stronie powiatu pruszkowskie-
go www.powiat.pruszkow.pl i wypełnioną oddać w swoim 
Urzędzie Gminy lub Miasta.                                

B E Z P I E C Z N I E J

B Y Ł O  I C H  S Z E S N A S T U
Ks. Dziekan Józef Podstawka

święci kamień węgielny

Moment wmurowania
kamienia węgielnego
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Zalew chińskiej tande-
ty, przekonanie, że nic 
nie trzeba naprawiać, 
a wszystko wyrzucać po 
to, by kupić nowe oraz 
brak uczniów to najwięk-
sze kłopoty drobnych rze-
mieślników. Nie wygląda 
jednak na to, by pan maj-
ster z małego miasteczka 
musiał zwijać interes.

Do war sztatu pana Wojtka 
w Grodzisku Mazowieckim 
często zagląda były lider du-
żej lewicowej partii. Przynosi 
zawsze coś do naostrzenia 
i opowiada o tym, że tacy, jak 
pan Wojtek to dinozaury, że 
niedługo znikną, że regene-
racja narzędzi to przeszłość, 
teraz będzie automatyzacja 
i standaryzacja. Powie, co ma 
powiedzieć i wychodzi. Mija 
miesiąc i znowu przychodzi, 
żeby mu coś naostrzyć i od 
nowa snuje te swoje przepo-
wiednie.

- przemysł wykorzystujący 
metalowe narzędzia rozwija 
się już dwieście lat, a małe 
warsztaty regenerujące ostrza 
ciągle istnieją – mówi pan 
Wojtek – to pr awda je st nas 
trochę mniej, na terenie by-
łego województwa warszaw-
skiego zostałem ja i jeszcze 
jeden facet w Nadarzynie, ale 
roboty jest masa.
Do pana Wojtka przyjeżdża 
Niemiec, który ma tu nieda-
leko przyjaciółkę. Za każdym 
razem przywozi bagażnik 
narzędzi: siekiery, nożyce do 

żywopłotów, zwykłe nożycz-
ki, noże kuchenne. W Niem-
czech i chyba w całej Europie 
nie ma już takich warsztatów. 
Niczego się nie ostrzy. 
- Tępą siekierę trzeba wyrzu-
cić i kupić nową – tak samo 
tępą – śmie je się pan Wojtek 
– koniunktura się w ten spo-
sób nakr ęca. Lu-
dzie chyba mają 
tego trochę do-
syć, przynajmniej 
niektórzy, jak ten 
Niemiec. Po co 
kupować skoro 
można zregene-
rować, wychodzi 
dziesięć razy ta-
niej. 
Pan Wojtek ostrzy „wszyst-
ko, co żona  ma tępe”, a jego 
warsztat wygląda, jak pracow-
nia czarnoksiężnika: lśniąca 
stal, snopy iskier tryskające 
spod kamieni szlifierskich, 

mnóstwo tajemniczych przy-
rządów na ścianach, dużo ro-
mantyzmu. Kiedy przychodzę 

tu z tępą siekierą, a przy-
chodzę często. Pa n Woj-
tek wita mnie zawsze tak 
samo: co? Jakaś zabawa 
się szykuje?

W zegarmistrzowskim 
warsztacie Grzegorza 
Jakubika w Rykach nie 
ma ani odrobiny roman-
tyzmu. Żadnej tajem-
nicy, duszków miesz-
kających w skrzynkach 
zegarów i tym podob-
nych rz eczy. Warsztat 
i sklep jednocześnie to 
kawałek powierzchni 
wynajmowanej w miej-
scowym do mu towa-

rowym. Podstawowym zaś 
zajęciem zegarmistrza dzisiaj 
jest wymiana baterii w zegar-
kach.
- za wymianę baterii biorę 
5 zł – mówi pan Grzegorz 
– nie ma możliwości, żeby 
utrzymać się z wykonywanie 
tylko tej usługi dlatego pro-
wadzę tu jeszcze sklep. Mam 
około 300 wzorów zegarków 
i zegarów ściennych.
Trudno w to uwierzyć roz-
glądając się po tej klitce. Po 
uważnych oględzinach oka-

zuje się, że nie cały roman-
tyzm wyparował z zawodu 
zegarmistrza. Za plecami 
mam starą, rzeźbioną skrzyn-
kę zegara ściennego.
- Cały czas poszerzam ofer-
tę – mówi pan Grzegorz 
– zostałem konserwatorem 
antyków. Nad tą sk rzynką 

pracowałem dwa tygodnie, 
po god zinie dziennie. To 
XIX wieczna obudowa zegara 
kwadransowego, czyli takie-
go, który powtarza uderze-
nia godzinowe, co kwadrans 
– jeśli jest piąta to bije pięć 
razy oraz o każdej pełnej go-
dzinie bije o jeden raz więcej 
– zaznaczając, że minęła ko-
lejna godzina. Skrzynka była 
całkowicie zjedzona przez 
korniki, wyremontowałem 
ją używając technologii wła-
snego pomysłu: dziurki po 
kornikach zasklepiłem pastą 
wykonaną z bardzo drob-
nych wiórków dębowych. Na 
koniec skrzynka była jeszcze 
nawoskowana. 
Na pudle zegara nie widać ani 
jednego ot woru zrobionego 
przez kornika.
Nad na szymi głowami, na 
oszklonej półce też stoi jakiś 
antyk. To kamienny zegar 
z Tyrolu, waży ze dwadzieścia 
kilo, jest to zegar z kołem wy-
chwytowym na wierzchu. To 
znaczy widać część mechani-
zmu, widać, jak poruszą się 
sprężyna, nie trzeba się nad 
nim pochylać, żeby posłu-
chać czy chodzi.
Renowacja takiego zegara 
w warsztacie w Rykach to 
około 100 zł. 
- W Warszawie byłoby to chy-
ba z 500 – zastanawia się pan 
Grzegorz – tutaj nikt więcej 
nie zapłaci, chociaż praca 
jest trudna i wymaga precyzji 
– zegarmistrzowska robota.

Andrzej Gajda  twierdzi, 
że jego zawód to dopiero 
wymaga precy zji. Kim jest 
Andrzej Gajda ? Z zawodu 
mechanikiem lotniczym, ale 
teraz prowadzi zakład szew-
ski w Dęblinie.
- Kto nie ma w sobie dyscy-
pliny i nie potrafi oceniać bez 

przerwy jakoś ci własnej pra-
cy nie będzie dobry szewcem. 
Gdybym nie mi ał praktyki 
przy remontowaniu silników 
lotniczych też nie nadawał-
bym się do tego.

Na bramie  domu pana An-
drzeja, gdzie mieści się także 
warsztat, wisi tabliczka, na 
tabliczce jest informacja, że 
szewc pracuje od godziny 9. 
do 20., także w soboty. Jest 
to nieprawda. Szewc Andrzej 
Gajda pracuje od 8. do 23. 
- Nie mogę nadążyć z robo-
tą, dziennie ludzie potrafią 

przynieść i dwadzieścia par 
butów. W yznaczam terminy 
dwutygodniowe, a oni potul-
nie się godzą. Przyjeżdżają 
tu lu dzie z innych miast, nie 
tylko z Dęblina. Tu na miej-
scu jest na dw óch, tylko dwa 

warsztaty zostały – tamten też 
jest zawalony robotą. 
Przed panem Andrzejem stoi 
puszka wypełniona niedopał-
kami, on sam pracuje z papie-
rosem w ustach. 
- Praca wymaga skupienia 
i jest trochę nerwowa, dlatego 
dużo palę. 
Pan Andrzej cieszy się z pro-
sperity, ale ta radość ma gorz-
kawy posmak.
- Teraz naprawiam – mówi 
– a do niedawna produkowa-
łem.
Andrzej Gajda  sam nauczył 

się zawodu szewca, sam za-
czął projektować buty, sam 
uruchomił produkcję i sam 
zabiegał o kontrahentów.
- Sprzedawaliśmy głównie na 
Pomorzu i na Mazurach, naj-
większą zaletą naszych butów 
byłą trwałość. Wiem, że może 
nie były zbyt ładne i co z tego. 
Jednym z pierwszych wzorów 
były takie klapki, bardzo moc-
ne, do dziś ludzie przychodzą 
i pytają czy ich nie mam.
W zakładzie pana Andrzeja 
pracowało 30. osób. On zaj-
mował się tylko wymyślaniem 
nowych form butów i wykro-

jami. Wszystko sprzedawało 
się świetnie. 
- A potem pojawiły się buty 
z Chin i koniec – na półkach 
zostawało mi 200 – 300 par. 
Interes upadł – wziąłem się za 
naprawy.

Pan Wojte k, też dużo pali. 
Wszystko przez to, że musi 
się mocno zastawiać, a to po-
maga w myśleniu. Nie pracu-
je jednak tak długo, jak szewc 
z Dęblina.
- Prowadzę warsztat już 20 
lat, a narzędziami zajmuję się 

42. lata. Mimo to 
zdarzają się takie 
rzeczy, powierzch-
nie tak profilowa-

ne, że muszę spo-
kojnie si ę w domu 
położyć, zamknąć 
oczy i zgasić świa-
tło, a potem długo 
myśleć, żeby dojść, 
jak to dobrze na-
ostrzyć. Tego za-
wodu ni e można 
wykonywać po 
kilku latach prak-
tyki, od razu trafi 

się coś, czego nie 
widzieliśmy na 
oczy. Są oczywiście 
tacy, którzy kupu-
ją urządzenie do 
ostrzenia pił łań-
cuchowych i biorą 
7. złotych za łań-
cuch. Dla mnie to 
nie są fachowcy, 
nie zasługują na to 
by ich nazywać na-
rzędziowcami.
Do pana Wojtka 
trafił raz Holen-

der. Miał ogromna 
maszynę do ob-

róbki czegoś tam, a w tej ma-
szynie dwadzieścia okrągłych 
noży. Na ich obwodzie była 
nieprzeliczona ilość małych 
profilowanych powierzchni, 
każda z nich ustawiona była 
pod inny m kątem. Holen-
der był w rozpaczy. Maszyna 
przestała działać, noże się 
stępiły, a jemu powiedzieli, że 
nie ma na tym świecie ludz-
kiej siły, która by te noże na-
ostrzyła. Ktoś jednak doradził 
mu, żeby poszedł do pana 
Wojtka.
- Najpierw przyniósł jeden 
nóż, był bowiem człowiekiem 

R E M I E C H A



Andrzej Niewinny Dobrowolski
Urodzony w 1945 w Częstocho-
wie, w roku 1968 jako muzyk 
wyjechał na kontrakt pagar-
towski do Finlandii. 
Po przeniesieniu się do Szwe-
cji mieszka tam do dziś. Tłu-
macz literacki, dziennikarz, 
felietonista.
Autor wydawanych w Polsce 
przekładów z języka angiel-
skiego, szwedzkiego i duń-
skiego. 
Współpracuje z wieloma wydawnictwami krajowymi oraz 
polonijnymi w Europie, Ameryce i Australii. 
Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczpospolitej 
Polskiej. Laureat Światowego Forum Mediów Polonijnych 
w dwóch prestiżowych konkursach dla najlepszych piór 
dziennikarzy.
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małej wiary – uśmiecha się 
pan Wojtek – naostrzyłem 
go. Na drugi dzień przyniósł 
resztę. Wszystko da się na-
ostrzyć, trzeba tylko nad tym 
pomyśleć.
Lewicowy polityk, który wró-
ży rychły koniec warsztatu 
pana Wojtka doradza, by pan 
Wojtek się przekwalifikował. 

Trzeba podejmować wyzwa-
nia, jakie stawia rynek – opo-
wiada
- Przekwalifikować może się 

urzędnik, który przekłada 
papiery z biurk a na biurko. 
W takim zawodzie, jak mój, 
gdzie praktyka i doświadcze-
nie jest wszystkim o żadnym 
przekwalifikowaniu się nie 

ma mowy. Takie gadanie to 
jakaś kpina.
Pana Wojtka najbardziej boli 
to, że nie kształci się już dziś 
dobrych fachowców, na śred-
nim poziomie.
- Edukacja techniczna umar-
ła, ci którzy kończą techni-
ka nic nie umieją. Żeby się 
czegoś nauczyć muszą iść na 
studia, a tam też niewiele ich 
nauczą. Każdy chce być me-
nagerem i zarządzać. Nie bar-
dzo tylko widzę, kim.

Grzegorz Jakubik  z Ryk 
mówi o sobie, że miał szczę-
ście.
- Kiedy się uczyłem w uży-
ciu były jeszcze tradycyjne 
zegary, trafiłem na dobrego 

i solidnego mistrza z wielką 
wiedzą praktyczną. Ludzie, 
którzy dzisiaj kończą szkoły 
zegarmistrzowskie nie mają 
pojęcie o tym, jak naprawić 
tradycyjny zegar. Kiedy za-
czynałem praktyki w Izbie 
Rzemieślniczej w Lublinie 
było tam osiemdziesięciu 
uczniów. Dziś nie ma ani 
jednego. Nikt nie chce być ze-
garmistrzem. Nie narzekam 
na to, bo ubyło konkuren-
cji. Nie mam też dylematów 
– wziąć czy nie wziąć ucznia 
– uczniów nie ma. Wielu lu-
dzi sądzi, że to koniec warsz-
tatów zegarmistrzowskich - 
nie przypuszczam. W małych 
miasteczkach zostaną jeden, 
czy dwa, a w dużych aglome-
racjach zmieni się charakter 
usługi – będzie jak w USA. 
Ludzie kupują sobie drogie 
tradycyjne zegarki i chcą, by 
były one dobrze konserwowa-
ne – płaca za to. Mój znajomy 
ma taki warsztat w Stanach 
– czyszczenie zegarka – 200 
dolarów.
Za naprawę pary butów An-
drzej Gajda  liczy sobie oko-
ło 15. zł. To dobra cena 
zważywszy na to, że 
solidne buty są dzisiaj 
drogie. Dla wielu ludzi, 
szczególnie starszych 
to inwestyc ja. Emeryci 
naprawiają jedną parę 
butów kilkanaście razy, 
do samego końca, aż 
but się rozleci. Młodzi 
przychodzą, bo kupione 
buty są niedopasowane 
do ich stopy, piją, albo 

obcierają. 
- Przychodzą też ludzie 
z chińską tandetą, która roz-
padła się w miesiąc po zaku-
pie, też to naprawiam. Cieszą 
się, bo po mojej naprawie but 
służy długo, jak normalny, 
nie jak chiński z bazaru. 
Zdarza się też, że ktoś chce 
uszyć sobie buty.
- Podejmuje się tego, ale nie-
chętnie. Trzeba wykroić for-
mę, uszyć, nałożyć na prawi-
dła, jak coś nie pasuje trzeba 
szyć od nowa. Bardzo dużo 
pracy, a główne źródło do-
chodu to jednak naprawy.
Pan Andrzej nie myśli o tym, 
by wziąć ucznia do warszta-
tu.
- Nie będę wychowywał 
konkurencji, to duży rynek 
i można się z niego utrzy-
mać, razem z rodziną, trzeba 
tylko pracować, nie jest to 
jednak rynek bez dna. Na ra-
zie w dwudziestotysięcznym 
mieście jest nas dwóch i wy-
starczy.

Warsztat pana Wojtka jest 
największy, ale nie na tyle 
duży, żeby mistrz mógł przy-
jąć ucznia.
- Musiałbym mieć pomiesz-
czenie wysokie, co najmniej 
na 2,75 metra i łazienkę z na-
tryskiem i umywalkami, takie 
są przepisy. Ni e myślę o tym 
mam świadomość, że po 
mnie nikt tego nie weźmie. 
Syn studiuj e historię i zajmu-
ją go inne rzeczy. Szkoda.

Spośród dziwnych zleceń 
szewc z Dęblina robił kiedyś 
pasy strażackie dla drużyny 
dziewcząt z Gniewoszowa, 
które zajęły potem drugie 
miejsce w Polsce w zawodach 
pożarniczych, zdarzył się też 
człowiek, których chciał, żeby 
uszyć mu rozkładany dach do 
przedwojennego automobilu. 
- Sympatyczne zamówienia 
– mówi Andrzej Gajda

Czasem mylą mnie z serwi-
sem telefonów komórkowych 
– mówi pan Grzegorz z Ryk 
– a raz przyszła jakaś paniu-
sia, żeby naprawić jej parasol-
kę, jakiś absurd. Przeważnie 
jednak każdy wie, że tu jest 
zegarmistrz.

Na pytani e - jakie miał naj-
dziwniejsze zlecenia? Pan 
Wojtek z Gro dziska Mazo-
wieckiego odpowiada krótko 
– u mnie są same dziwne.

Gabriel Maciejewski 

W lutym 1968 prosto ze sce-
ny war szawskich Kamienio-
łomów wyjechaliśmy jako ze-
spół muzyczny na półroczny 
kontrakt do Finlandii. W je-
dynym i wyłącznym celu do-
konania zakupu instrumen-
tów m uzycznych i aparatury 
nagłośniającej oraz, jeśli by 
Bóg poszczęścił, ewentual-
nie czegoś skromnego na 
czterech kołach do przewo-
żenia tychże. Nawet odlicza-
jąc dwudziestoprocentową 
dziesięcinę na tacę Pagartu, 
można się było wówczas 
przez p ół roku takiego ma-
jątku na Zachodzie dorobić. 

Było nas w orkiestrze pięciu, 
dwóm się udało, wrócili, nas 
trzech wessało. Domyślam 
się, że większość ówczesnych 
muzyków udających się na 
saksy, w sprawie zakupu in-
strumentów, spotkał los po-
dobny do mojego. Kontrast 
pomiędzy szarzyzną ojczy-
zny i kolorowym przepy-
chem Zachodu, był nie do 
przezwyciężenia. Zwłaszcza 
dla dwudziestoparoletnich 
chłopców marzących o ka-
rierze, najchętniej podob-
nej do Beatlesów.
Później nastąpiło trzydzie-
ści kilka lat, podczas któ-
rych trzeba się było jakoś 
znaleźć w niedorzecznej 
trochę sytuacji kogoś, kto 
zajrzał na chwilę do są-
siadów, wypił kawę, zjadł 
ciastko i choć już dawno 
powinien się był wynieść, 
wciąż nie potrafi wpaść na 

pomysł, jak to zrobić.
Granie z miesiąca na mie-
siąc w coraz to innym 
mieście było pod wieloma 
względami atrakcyjne do 
czasu założenia rodziny. Po-
tem wypadało się zająć czymś 
innym, ale co można było 
umieć, kiedy od czternaste-
go roku życia chciało się być 
Beatlesem? Z zagranicznych 
znaków pisanych rozpozna-
wałem tylko nuty, a tu życie 
domagało się prozy, nie ry-
mowanego śpiewu. Trzeba się 
było gdzieś z tym wszystkim 
zapoznać. Jak jednak pójść do 

szkoły bez języka? Chciał, nie 
chciał wyszło na to, że trzeba 
zaczynać od przedszkola.
“To jest Ala, a to As.”
Z trzydziestką na karku, żoną 
i dzieckiem na garnuszku. 
Odpuściłem, zanim do-
szliśmy do “Płynie, wije się 
rzeczka”.
“Biznes” - pomyślałem. “Biz-
nesmenem można być, nie 
znając się na niczym”.
O angielskim słyszałem, tele-
fon był, telex zainstalowałem, 
firmie na chrzcie imiona da-

łem, Bajer & Frajer* i rzuci-
łem się w wir interesów.
Jak było do przewidzenia, wir 

okazał się silniejszy od mo-
jej umiejętność pływania. Po 
kilku latach tylko z pozoru 
kontrolowanego kręcenia się 

wokół własnej osi utoną-
łem w długach, grzebiąc 

przy okazji marzeń 
o bogactwie, 

również firmę. Na 

zawsze, w nieprzema-
kalnej trumnie z podwój-

nym wiekiem, na którym, jak 
dodatkowa pieczęć, okrakiem 
siedział wielki i ciężki komor-
nik.
Dzieci przybywało, żona się 
starzała, wyjście pozostawało 
tylko jedno: trzeba było wra-
cać do przedszkola.
Tym razem dojrzałem już był 
widać do nauki, bo nie dość, 
że z czerwonym paskiem 

ukończyłem podstawówkę, 
to rozpędem zapisałem się 
do gimnazjum, po czym ni 

stąd, ni zowąd 
znalazłem się 
na uniwersyte-
cie. Pan od ma-
tematyki radził 
dalsze studio-
wanie ułamków, 
ale ostatecznie 
stanęło na an-
gielskim, który 
po jakimś cza-
sie ustąpił sla-
wistyce. Co by 
nie powiedzieć, 
w polskim czu-
łem się znacznie 
pewniej.
Jeżeli istotnie 
żyje się przy-
padkiem, a tyl-

ko umiera zgodnie z przezna-
czeniem, to tenże przypadek 
musiał sprawić, że pewnego 
dnia ku swojemu zdziwieniu 
zauważyłem, iż z nagła sta-
łem się tłumaczem.
Pierwsze dwie książki prze-

tłumaczyłem mozol-
nie z polskiego 

na szwedzki, 
nie mając po-
jęcia, że to nie 
w tę stronę. 
Pamiętam, na 
p o ż y c z o n y m  
od znaj omego 
k o m p u t e r z e ,  
w y p a t r u j ą c  
oczy, prześle-
dziliśmy z żoną 
ośmiokrotnie 
słowo po słowie 
dwustustroni-
cowy tekst, aby 
nie przepuścić 
najmniejszego 
ortograficznego 
błędu. Później 

znajomy powie-
dział nam, że program 

ma wbudowany korektor.
Z obcego na swojski poszło 
znacznie łatwiej.
Po pi ątej książce 
żona zadała mi 
k r ę p u j ą c e  
nieco pyta-
nie, czy sko-
ro i tak si edzę 
całymi dniami 
przed kompute-
rem, to nie mogłoby 
się to wiązać z jakimiś 

S I W I

choćby skromnymi docho-
dami. Zwłaszcza, że jak raz 
w lodówce mieliśmy akurat 
tylko światło, a poznański 
wydawca, owszem, potwier-
dził obietnicę uregulowania 
należności, nie precyzując 
jednak, kiedy.
Wtedy wpadłem na pomysł 
felietonów. W Sztokholmie 
powstawała polskojęzyczna 
gazeta i potrzeba było ko-
goś, kto by pisał śmiesznawe 
kawałki usprawiedliwiające 
obecność części zasadniczej, 
czyli programu TV Polonia 
i ogłoszeń. Zacząłem od zło-
żenia żartobliwego “donosu” 
na onąż Polonię, co stało 
się pretekstem zaproszenia 
na Woronicza połączonego 
z wywiadem udzielonym sa-
memu dyrektorowi Wasiucie. 
Nie powiem, spodobało mi 
się oglądanie siebie w tele-
wizorze, stwierdziłem jed-
nak stanowczo, że jeśli cho-
dzi o ekran, to sam na sam 
z komputerowym czuję się 
zdecydowanie pewniej.
Niejaki ej elastyczności 
w wolnym strzelaniu z felie-
tonów, umożliwiło mi zain-
stalowanie sztywnego łącza. 
Dzięki niemu teoretycznie 
mogę współpracować z każ-
dym pismem po lonijnym na 
kuli ziemskiej, co w praktyce 
stawia ograniczenie do tych, 
których redaktorzy charakte-
ryzują się poczuciem humo-
ru, mniej więcej zbliżonym 
do mojego. Na dziś stan lekko 
przekroczył czterdziestkę, ale 
w planach mam kontynu-
owanie ak cji informacyjnej. 
Niewyklu czone, umotywo-
wany dodatkowo utyskiwa-
niem żony, na nie zanikłe 
wciąż dysproporcje pomiędzy 
porcją pracy, a nikłą ilością 
szynki, towarzyszącej światłu 
w lodówce.                       AND
* - W zasadzie Ārma w wymo-

wie miała się nazywać “bej-
dżer, pejdżer’n frejdżer”, 

ale że pagerów jeszcze 
wówczas nie wymy-

ślono, w piśmie zo-
stało 

Bajer & Frajer.
I tak jest do 
dzisiaj, 

z dodatkiem 
w podtytule - 

“Rymarsko - Prozaiczna”.
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Rozdział pierwszy 

Marzec świecił już wiosennie, 
ale resztki śniegu na dziedziń-
cu i p ółnocnej stronie dachu 
dawały nadzieję, że jeszcze 
będzie paskudnie. Wielki, 
brązowy, pokryty grynszpa-
nem posąg kondotiera Colle-
oniego st ał zwrócony nasro-

żoną miną w stronę bramy. 
Pomalowane rok temu plaka-
tówką z okazji świąt Wielkiej-
nocy jaja konia już mocno 
spłowiały, ale i tak był pięk-
ny jak po cztówka nadesłana 
z Renesansu.
Na dr ugim piętrze budyn-
ku D, jak zresztą na parterze 
i pierwszym piętrze, pięknie 
pachniało terpentyną i egzo-
tycznymi żywicami. Po samo 
to warto było studiować 
w Akademii.
Na korytarzu było bardzo ja-
sno i przeźroczyście. Promie-
nie wpadały barokowo-dra-

matycznie i celowały w ściany 
poplamione farbami i węglem 
od stu lat,  a przynajmniej na 
tyle to wyglądało pomimo 
corocznych remontów.
Było sennie spokojnie, jak 
zwykle na przerwie.
Kiedy jeszcze o staniu na 
tym korytarzu mogła tylko 
marzyć, wyobrażała sobie, 

chodząc jak facet przed poro-
dówką koło pięknego pałacu 
na Krakowskim Przedmie-
ściu, że na  ASP dzieje się coś 
wspaniałego.
Jak w słonecznym akwarium 
pływały za kutym parkanem 
rozgadane grupy malowni-
czych, dziwacznych studen-
tów, dyskutujących z pewno-
ścią o wiel kie sztuce, no bo 
o czym? No i absynt, trawka, 
wódka, piękne  dziewczyny, 
grupowy seks i wielcy profe-
sorowie, łagodnie mówiący, 
jak malować i żyć.
Sztuka przez duże „S”.

Poza tym na dziedzińcu sta-
ły wabiąco zagraniczne auta 
ze szczególnym uwzględnie-
niem starych garbusów. Poza 
Akademią samochody mieli 
tylko studenci z łódzkiej Fil-
mówki.
Pozycja, jaką dawała Aka-
demia na studenckiej drabi-
nie i to, że ona umiała tylko 
malować, sprawiało, że ani 
przez chwilę nie miała wąt-
pliwości, że kt óregoś dnia 
rozkwitnie na  dziedzińcu 
ASP niby fanfan tulipan. Po-
nieważ, póki co, ze strachu 
nie wchodziło w rachubę na-
wet wejście przez świętą bra-
mę pod okiem zblazowanych 
przyszłych kolegów-geniuszy, 
co dzień przyjeżdżała auto-
busem z poplamionym sta-
rannie farbami blokiem pod 
pachą i szwendała się, udając 
studentkę.
Jak w szyscy z zewnątrz nie 
miała pojęcia, co naprawdę 
dzieje się w środku. Niedaw-
no się dowiedziała.
Nie działo się nic, co powin-
no, na tak słynnej ze zdepra-
wowania uczelni. Na kory-
tarzu panowała nuda jak na 
politechnice.
Zwykle na pr zerwach gada-
li na ławce pod pracownią, 
tym razem nikt nie wyszedł, 
bo została leżąca na podium 
goła jak święta turec-
ka, modelka i spała po 
ciężkiej nocy.
O modelkach - inte-
gralnej części dziwne-
go stwora, jakim była 
ASP – można było na-
pisać poemat, ale nikt 
nie miał czasu.
Pozowały, oprócz od-
wiecznych gwiazd, 
młode i piękne ple-
bejsko prostytut-
ki z Europejskiego. 
Akademia dawała im 
świadectwo zatrud-
nienia. A to z kolei 
dawało możliwość 
normalnego funkcjo-
nowania w restrykcyj-
nym komunistycznym 
społeczeństwie, gdzie 
nie było kurew i tym 
podobnych świństw.

Nikogo nie obchodziło to, 
że zarabiając na pozowaniu 
pięćdziesiąt centów za godzi-
nę, mogą sobie kupić za 
kilka tysięcy dolarów 
peweksowskie miesz-
kanie w plombie w sa-
mym centrum i opła-
cać pobyt nieślubnych 
dzieci na prowincji. 
Miały papier.
Nosiły drogie futra 
i buty. Były proste, we-
sołe i kupowały piwo.
O dziwo, pomimo że 
czasem bardzo młode, 
nie robiły na nikim 
erotycznego wrażenia, 
pełniąc rolę wazonu 
lub ja błek, które z bra-
ku laku malo wali, żeby 
coś robić.
Gwiazdy-seniorki nie 
zostawały na przerwę. 
Chodziły w starych je-
sionkach zarzuconych 
na gołe ciało i śpiewały 
przedwojenne piosenki 
lub wyłudzały papiero-
sy. Były, w przeciwień-
stwie do większości 
studentów, rdzennymi 
przedmiejskimi war-
szawiankami.
Gruba, bielut ka z siny-
mi żyłkami, o ciele jak 
nieupieczony chleb, 
który spa dł z dużej 

wysokości, Eufemia, której 
imieniem nazwano kawiarnię 
w budynku rektoratu, chyba 

Hanna Bakuła, absolwentka warszawskiej Akademii 
Sztuk Pięknych malarka, pisarka, publicystka. Osoba 
kontrowersyjna.

„Hazardzistka” to romantyczna powieść o miłości 
i śmierci w epoce Gierka, który wpuścił do Polski odro-
binę Zachodu. Nagle zrobiło się kolorowo.
Można było fruwać, a na świecie rosły dzieci kwiaty.
Studentka malarstwa – hazardzistka – zakłada się na 
wycieczce do Rosji z prawie nieznanym kolegą z ASP, 
że ten się z nią ożeni. Oboje niezależni, cyniczni uciekają 
od prawdziwych emocji i grają w miłość jak w pokera.
Zakład jest pretekstem do dziwnej walki o przewagę 
w jeszcze nieistniejącym romansie. Niespodzianka 
– prawie śmiertelny wypadek bohaterki – zmienia kie-
runek wiatru i zaczynają się autentyczne emocje z za-
skakującymi zwrotami. W tle kultowa Akademia Sztuk 
Pięknych z zapachem farb i młodzi artyści na zupełnym 
luzie.

Hazardzistka
Hanna Bakuła
Stron: 420
Cena:29.90
Wydawnictwo Muza

niegdyś też lekkich obycza-
jów, farbowała pomarań-
czową henną tylko grzywkę, 
bo dalej nie sięgała grubymi 
raczkami-płetwami.
Jej popisową piosenką była 
„Jechała pani z panem ae-
roplanem, on jej przykładał 
pszczołe na dupe gołe i w tem 
podniebnym au cie dokonał 
gwałt się” a kończyło się to 
słuszną konkluzją: „To wcale 
nie jest miłe ani wesołe, przy-
łożyć komuś żywą na dupe 
pszczołe.” Nikt nie polemizo-
wał, i nigdy nie mieli dość jej 
przepalonego piskliwego gło-
siku zdeprawowanej  myszki.
Wiktori a, czarnowłosa, wy-
malowana jak Carmen w dru-
gim akcie, z psem kundlem, 
który za pozowanie też do-
stawał pieniądze. Istniało do-
mniemanie, że z psem owym 
współżyła, tyle że zdania były 
podzielone, czy normalnie 
czy oralnie. Psu się ewident-

nie podobała z wzajemno-
ścią. Studentom też, bo miała 
wyraziste ciało o wąskiej talii 
i nieprawdopodobnym sło-
niowatym białym zadzie.
Nieduże ładne piersi sugero-
wały jej niegdysiejszą urodę. 
Też lu biła sobi e pośpiewać, 
ale wolała opowiadać o swo-
im przedwojennym powodze-
niu u książąt krwi i oficerów, 

czemu nikt się nie dziwił, acz 
wypuszczali ją jak dziecko, 
udając powątpiewanie. Wtedy 
przysięgała na głowę psa-ko-
chanka i jakoś cztery poranne 
godziny schodziły.
Kosista, wysoka siwa blon-
dyna, którą zwano „półchło-
pek”, bo nigdy nie zdejmowa-
ła wielkich różowych majtek, 
a bez tego trudno mieć pew-
ność, chodziła korytarzem, 
paląc sporty, i patrzyła                
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miłym wzrokiem pociągo-
wego konia. Potem okazało 
się, że osłonowe majtki były 
dodatkiem do nazwiska, a nie 
przezwiska. Do dziś nie wia-
domo, co kryły trykotowe 

gacie. Może nawet całego 
chłopka, sadząc z barytonu 
modelki.
Spacerowały korytarzem, 
znosząc bez wrażenia średnie 
żarty. Spoufalone z profeso-

rami, których 
pamiętały jako 
studentów, intu-
icyjnie znające 
swoją wartość, 
były integralną 
częścią Akade-
mii jak orły na 
bramie. Potrafi-

ły wpaść gołe na 
radę wydziału, 
by po kazać, że 
im ktoś poma-
lował tyłek farbą 
przez sen w cza-
sie pozowania, 
co zdarzało się 
od czasu do 
czasu, oczywi-
ście z nudów.
Pozy leżące były 
dla nich rajem, 
a stojące kator-
gą. Zależały od 
asystenta, który 
ustawiał je raz 
na dwa tygo-
dnie. Ciągle to 
samo do wyrzy-
gania.
Z modelkami 
się nie spało. 
To, ja k czar-
ne peleryny 
i gruźlica, było 
modne w XIX 
wieku. Współ-

cześnie spało się pozornie 
monogamicznie z czujnymi 
koleżankami z pracowni, 
zdradzając je po cichu z kole-
żankami z innych wydziałów, 

które u siebie też były mono-
gamiczne. 

Rozdział następny
Kiedy przyszła na ASP w paź-
dzierniku, przeniesiona z To-
runia, na drugi rok malar-
stwa, wszystkie pary już były 
gotowe. Przeważnie od huf-
ców pracy, czyli wstępnych 
wakacji w jakiejś fabryce, 
gdzie malowało się i praco-
wało, dewastując niechcący 
wszystko po drodze, a cza-
sem siebie.

Był to obowiązkowy super-
pomysł z dziedziny socjali-
stycznego wychowania przez 
pracę i kontakt nawalonych 
młodych artystów z nawalo-
nym ludem. Mimo to wszyscy 
jakoś na siebie poupadali jak 
w bajce o rzepce, a na nią ja-
koś nikt, bo jej tam nie było.
Też i od czujnego wejścia na 
poranne malarstwo ewident-
nie się nie podobała w swoich 
wytwornych, donaszanych po 
matce beżach.
Dwa dni siedziała pod pra-
cownią z kasetą i małym 
blejtramem. Czujnie obser-
wowała wchodzących i wy-
chodzących. Liczyła na jakieś 
pytanie. No i się nie doliczyła. 
Wszyscy byli hermetycznie 

antypatyczni, a ona została 
zmieniona w powietrze.
Trzeciego dnia profesor, idą-
cy na korektę zapytał, co tak 
siedzi.
Co za ulga!
Kiedy weszła za nim do pra-
cowni, zobaczyła jarzące się 
wilcze ślepia zgranej paczki, 
która niejedno przeżyła ra-
zem. Miała przechlapane od 
pierwszej chwili.
Drugim powodem braku za-
interesowania jej osobą mo-
gło być to, że nie kwapiła się 

do zalotów. Może, dlatego 
stała w dziwnych promie-
niach sama, oparta o poręcz 
barokowych schodów, paląc 
siekierę – ekstramocnego bez 
filtra.

W pracowni, do której ją 
przydzielono, nikt też nie po-
dobał się jej, chociaż pierw-
szego dnia bała się strasznie, 
że są zbyt wspaniali jak na jej 
prowincjonalne , toruńskie 
możliwości, dlatego czekała 
na korytarzu.
Choć wchodząc legalnie 
przez bramę z orłami, miała 
nadzieję na jakiś natychmia-
stowy romans za zdeprawo-
wanym, poplamionym farba-
mi kolegą ze starszego roku 
albo asystentem, co w Toru-

niu było miłą osłodą ciężkich 
studiów.
A tu okazało się, ze dwa 
pierwsze lata malowali w pra-
cowniach-wylęgarniach, nie 
mając prawie kontaktu ze 
starszymi kolegami, a asy-
stent i profesor byli starcami 
na pograniczu zejścia, czyli 
koło czterdziestki.
Nie miała nosa do marzeń.
Co lepsi koledzy z roku byli 
zajęci, a do wzięcia nieforem-
ni wieśniacy wyrabiający po-
dwójną normę, żeby odpłacić 

socjalistycznej ojczyźnie za 
dodatkowe punkty egzami-
nacyjne i za to, że uhono-
rowała ich słuszne pocho-
dzenie, przymykając oko na 
artystyczne walory.
Zwykle zaaferowani, ni-
scy, niestylowi, płaskogło-
wi, ambitni, ukryci za pełną 
kompleksów zaczepnością, 
nadawali się na działkę pra-
cowniczą, a nie na szał Pod-
kowińskiego.
Nie wyglądało to dobrze.
Krew nie woda, serce nie słu-
ga, a to, że już zdążyła złowić 
kandydata na męża, to co in-
nego, bo jak większość inte-
ligentnych kobiet, nie myliła 
małżeństwa z romansem.

Hanna Bakuła
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ALTERNATYWA 

DLA 
PASJANSA

  Tel/fax: 0-22 758 8691
 kom: 0-604 931 453

 reklama@wpr.com.pl

POSZUKUJEMY OSÓB
dynamicznych, łatwo nawiązujących kontakt 

do współpracy w dziale reklamy

2006-03-11 
 Sukces policyjnych negocjatorów 
Prawie pięć godzin trwały intensywne rozmowy policyjnych negocjatorów z mężczyzną, który tuż po awanturze domowej 
zabarykadował się w mieszkaniu. Miał ze sobą własnoręcznie wykonaną broń i kilka sztuk myśliwskiej amunicji. Szczęśliwie 
nie było z nim zakładników. 
Tuż przed godziną 20. policjanci z Piastowa otrzymali informację o awanturze domowej, podczas której młody mężczyzna groził 
rodzinie śmiercią. Funkcjonariusze natychmiast pojechali na miejsce. Wydawać by się mogło, że będzie to kolejna rutynowa in-
terwencja. Tymczasem było zupełnie inaczej. Jak się okazało awanturnik zamknął się w jednym z pomieszczeń domu i zabaryka-
dował drzwi. Wcześniej usiłował podpalić samochód we własnym garażu. Kiedy policjanci podeszli, aby załagodzić spór, rozległ 
się wystrzał. Funkcjonariusze natychmiast się wycofali i próbowali rozmawiać z mężczyzną przez zamknięte drzwi. W tym czasie 
jeszcze nie wiedzieli, czy w środku znajdują się zakładnicy. Na miejsce wezwano policyjnych negocjatorów oraz policjantów 
z sekcji kryminalnej, pogotowie ratunkowe i straż pożarn ą. Wstępne rozmowy mundurowych z zabarykadowanym mężczyzną 
pozwoliły ustalić, że w zamkniętym pokoju jest tylko on sam, na szczęście nie było z nim zakładników. Policjanci wiedzieli także, 
że mężczyzna nie jest ranny. Teraz do działania przystąpili polic yjni negocjatorzy. W trakcie prowadzonych rozmów ustalili, że 
ma on kilka sztuk amunicji myśliwskiej i własnoręcznie wykonaną broń. Negocjatorzy starali się dowiedzieć jak najwięcej o męż-
czyźnie, jego sytuacji i problemach. 
Negocjacje trwały prawie pięć godzin i zakończyły się pełnym sukcesem. W ich rezultacie mężczyzna rozłożył broń i wystawił ją 
za okno a następnie otworzył drzwi i oddał się w ręce policji 21. letni Michał P. został przewieziony do komendy policji w Prusz-
kowie. W najbliższych godzinach zostaną przedstawione mu zarzuty nielegalnego posiadania broni, gróźb karalnych i zniszczenia 
mienia. Decyzją sądu zatrzymany mężczyzna został aresztowany na 3 miesiące.

T. Brodowski, Zespół Prasowy KSP, podkom. Grzegorz Sokołowski, rzecznik prasowy 
2006-03-08  
Dzięki informacji telefonicznej mieszkańców Pruszkowa pruszkowscy policjanci nie dopuścili do dewastacji zaparkowa-
nych samochodów i drzwi w przyległych blokach. Sprawcy wandalizmu odpowiedzą przed sądem. Grozi im kara pozbawie-
nia wolności do lat 5.
Około północy Oficer Dyżurny otrzymał informację telefoniczną, że w Pruszkowie przy ul. Andrzeja grupa młodych mężczyzn 
dewastuje drzwi wejściowe do klatek i zaparkowane przy blokach samochody. Na miejsce została skierowana załoga patrolowa. 
Przy jednym z samochodów policjanci zauważyli mężczyznę klęczącego przy samochodzie, podczas gdy pozostali dwaj usiłowali 
go zasłaniać. Mężczyzna usiłował przeciąć oponę w  kolejnym już zaparkowanym samochodzie Na widok radiowozu sprawcy 
rzucili się do ucieczki. Po krótkim pościg u zostali zatrzymali.. Okazali się nimi dwaj  bracia, mieszkańcy Pruszkowa Paweł K. 
lat 17., Bartłomiej K. lat 22., oraz obywatel Ukrainy Witalij O. lat 26. Po przeprowadzeniu badania alkomatem funkcjonariusze 
stwierdzili, że obaj bracia są pod wpływem alkoholu. Uszkodzenia poczynione przez sprawców wyniosły około 10.000 zł. Dzięki 
właściwej reakcji mieszkańców policja zapobiegła dewastacji zaparkowanych samochodów i wybijania szyb w klatkach znajdu-
jących się nieopodal bloków. Sprawcy wandalizmu za swoje dokonania odpowiedzą przed sadem. Grozi im kara pozbawienia 
wolności do lat 5. 
2006-03-07 
Internet ratuje życie 
Dzięki opanowaniu i natychmiastowej reakcji mieszkanki Pruszkowa, oraz działań podjętych przez policjantów uratowana 
została młoda mieszkanka Białegostoku. 
7. marca około godz. 2. w nocy do Oficera Dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie zadzwonił Dyżurny Komendy 

Miejskiej Policji w Białymstoku z informacją, że skontaktowała się z nim zdenerwowana kobieta z informacją, że jej koleżanka 
młoda dziewczyna o imieniu Małgorzata, zapoznana przez internet na forum, chce popełnić samobójstwo. Według jego infor-
macji, zgłaszająca miała oczekiwać na policjantów w Pruszkowie przy ul. Kubusia Puchatka. Dyżurny natychmiast skierował tam 
patrol z zadaniem ustalenia kontaktu z potencjalnym samobójcą. Po przyjeździe na miejsce policjanci uzyskali numer telefonu 
komórkowego, adres poczty email oraz tzw nr IP komputera. Jak wynikało z relacji Marii M. mieszkanki Pruszkowa, jej koleżanka 
przesłała informację sms, że zażyła dużą ilość bliżej nie określonych leków. Na próbę skontaktowania się z nią, już nie odpowiada-
ła. Policjanci przystąpili do działań. Na podstawie uzyskanych danych ustalili miejsce zamieszkania kobiety próbującej popełnić 
samobójstwo. Na miejsce skierowano załogę policji z Białegostoku. Drzwi otworzyli zaspani, niczego nieświadomi rodzice dziew-
czyny, którzy sądzili, że ich córka śpi. Wezwane na miejsce pogotowie przewiozło dziewczynę na odtrucie do jednego z białostoc-
kich szpitali. Jak okazało się dziewczyna zażyła 62 tabletki nieznanego leku. Dzięki natychmiastowej reakcji mieszkanki Pruszko-
wa i policji udało się uniknąć tragedii.                                                                                                         podkom. Grzegorz Sokołowski

Szef wyjechał na urlop? 
Drukarka znowu się zepsu-
ła? A może po prostu masz 
zwykłego lenia? Nie siedź ze 
wzrokiem bezmyślnie wlepio-
nym w monitor. Zrób coś kon-
struktywnego. Pograj!

Coraz więcej osób na co 
dzień w pracy posługuje się 
komputerem z dostępem do 
internetu. Nie wiem jak wy, 
ale ja nie potrafię pracować 

efektywnie dłużej niż 2 – 3 
godziny bez przerwy. Później 
muszę odejść od komputera 
lub jakoś się zrelaksować. 
W urzędach nieprzerwanie 
od kilkunastu lat w kategorii 
„rozrywka” króluje pasjans 
(chociaż ostatnio coraz więcej 
pań i panów urzędników 
zaczyna odkrywać uroki sa-
pera). Zawsze dziwi mnie jak 
można grać w jedną, niezbyt 
skomplikowaną gierkę przez 
tak długi czas. Na szczęście 
jak zawsze w takich przypad-
kach istnieje bardzo interesu-
jąca alternatywa.
„Web-based games” to gry, 
w które ludzie z całego świata 
grają poprzez przeglądarkę 
internetową. Ich tematyka jest 
w zasadzie nieograniczona. 
Każdy znajdzie coś dla siebie. 
Gier tego typu są już tysiące. 
I tak na przykład możemy stać 
się szefem gangu, hodowcą 
koni czy menadżerem zespołu 
hokejowego. To tylko kilka 
z wielu tysięcy pomysłów, 
jakie na tworzenie sieciowej 
rozrywki  mają programiści 
z całego świata. Zdecydowana 
większość gier „przeglądar-
kowych” ma bardzo rozbu-
dowany aspekt strategiczny. 
Aby zajść wysoko w rankin-

gach graczy trzeba wcześniej 
zaplanować strategię zakupów 
i wydatków na co najmniej 
kilka najbliższych dni. 
I tak na przykład w mojej ulu-
bionej The Crims walczymy 
o zdobycie jak największego 
respektu w Mieś cie Zbrodni. 
Szacunek wśród innych gang-
sterów zdobywamy poprzez 
napady, tworzenie gangów, 
sabotaże, handel narkotykami, 
otwieranie klubów, prowa-
dzenie domów publicznych 
czy napadanie na słabszych 
graczy. Co ciekawe w swojej 

karierze spotykamy rzezi-
mieszków z całego świata. 
The Crims dostępna jest już 

w osiemnastu wersjach języ-
kowych, a liczba zarejestrowa-
nych graczy sięga 2,5 miliona. 
Stwarza to czasem śmieszne 
sytuacje. Kiedyś poczułem 
się co najmniej dziwnie, gdy 
logując się na swoje konto 
poinformowano mnie, że 
jakiś gracz posługujący się 
językiem arabskim wysadził 
w powietrze moją fabrykę. 
Cóż, później ja odwdzięczy-
łem się tym samym...
Sporą część stanowią pro-
dukcje, w których celem 
rozgrywki jest pokonanie 
w wirtualnych pojedynkach 
jak największej liczby prze-
ciwników i stworzenie potęż-
nej postaci. Bardzo popularna 
grą tego typu jest obecnie 
Bite Fight. Fabuła opiera się 
na nieustannej walce między 
wampirami i wilkołakami 
w wojnie o dominację nad 
światem śmiertelników. Gry 
typu „walcz i rośnij” mają jed-
ną, dużą wadę. Są słabo roz-
budowane i szybko się nudzą. 
Mniej liczy się umiejętność 
planowania, a bardziej ilość 
wolnego czasu, który możemy 
przeznaczyć na grę.
Przykłady można mnożyć. 
W zasadzie każdy popularny 
świat stworzony na potrzeby 
książki czy filmu doczekał się 

swojej „przeglądarkowej” gry. 
Wystarczy dobrze poszukać 
u wszechwiedzącego Pana 
Googla a na pewno znajdzie-
my coś w interesującym nas 
klimacie. 
Gry tego typu mają tę ogrom-
ną zaletę dla ludzi relaksu-
jących się w pracy, że nie 

trzeba niczego 
instalować. 
Wystarczy 
jakakolwiek 
przeglądar-
ka, dostęp 
do internetu 
i odrobina 
spokoju. Na 
granie w takie 
gry nie jest po-
trzebne dużo 
czasu. Można 
co prawda grać 
kilka godzin, 
ale jest to ra-

czej objaw ostrego uzależnie-
nia, co uwaga, zdarza się coraz 
częściej. Jeśli jednak jesteśmy 
przeciętnym graczem, który 
traktuje to jako rozrywkę, 
spokojnie wystarczy jeśli 2 – 3 
razy dziennie zalogujemy się 
na chwilę do naszej ulubionej 
gry. 
Największe web-based games 
oferują nawet wartościowe 
nagrody, dla osób z najlep-
szymi wynikami. Warto także 
zauważyć, że są to w 99% gry 
darmowe. I nawet jeśli twórcy 
zachęcają nas do wysłania 

płatnego SMSa to nie jest to 
konieczność, a jedynie nasza 
dobra wola. Wydaje mi się 
jednak, że warto wysłać SMSa 
za 4 złote, aby gra nadal się 
rozwijała, a serwery zawsze 
pracowały bez zbędnych prze-
stojów. Jest to raczej bardzo 
niska cena za kilka miesięcy 
wciągającej rozrywki. 
Ostrzegam jednak po raz 
kolejny, że są to gry, które 
uzależniają szybciej i mocniej 
niż niejeden narkotyk. Do 
zobaczenia gdzieś, kiedyś 
w jakimś przeglądarkowym 
świecie. Aha, i nie dajcie się 
złapać kierownikowi!

Piotr Słowik
piotr.slowik@gazeta.pl

www.thecrims.com – jedna 
z najpopularniejszych w Pol-
sce gier przeglądarkowych
www.ogame.pl – Polska gra 
przeglądarkowa.
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K O Ł O  P Z W  P R U S Z K Ó W

Ludzie listy piszą
Szanowna Redakcjo.
Pragnę przekazać dwa tematy.

1). Skoro “Przejrzysta Polska” to, dlaczego my 
jako wyborcy zostaliśmy pozbawieni prawa 
śledzenia działań i pracy Rady Miasta i Po-
wiatu?
Dlaczego Telewizja Kablowa do znudzenia 
powtarza reklamy, a nie nadaje transmisji 
z przebiegu sesji naszych władz? 
Czegoś się obawiają? 
Kiedyś z zaciekawieniem można było na bieżąco śledzić jak i nad czym nasi wybrańcy obra-
dują, ilu bierze udział w tych pracach. Moim zdaniem Sesja Rady Miasta czy Powiatu powinna 
być transmitowana w całości a nie urywkami. 
2). W ostatniej Panoramie Pruszkowskiej jak na ironię pokazano wmurowanie kamienia wę-
gielnego w Liceum im. T. Kościuszki. 
Uważam, że to były takie dowcipy ze strony rządzących, którzy błaznowali z wyświęcaniem. 
Dziwię się, że Ksiądz Dziekan na to pozwolił, ponieważ teraz nie wiem czy zamiast na wizytę 
duszpasterską zapraszać księdza, czy kogoś z władz miasta lub powiatu. Myślę, że każdy powi-
nien czynić swoją powinność, do której został powołany. Ja jako katolik poczułem się urażony 
i wydaje mi się, że należałoby, aby ktoś przeprosił za te popisy, ponieważ inaczej tego nie potra-
fię nazwać.                                                                                                                      Z poważaniem

Mieszkaniec Pruszkowa

Szanowny Panie Redaktorze.
Jestem mieszkańcem osiedla Bolesława Prusa, z czego jestem ogromnie dumny. 
Przysłowiową łyżkę dziegciu dodał mi fakt likwid acji ławeczki, która była zainstalowana tuż 
obok kiosku z gazetami przy ul. Lalki.
Próbując zaczerpnąć informacji w Administracji Osiedla o przyczyny likwidacji ławeczki otrzy-
małem odpowiedź, że dokonano tego na wniosek Rady Osiedla.
Nie mogę pogo dzić z tym, że Rada Osiedla wybrana przez mieszkańców nagle staje przeciw 
nim. 
Na naszym osiedlu jest dużo osób niepełnosprawnych, którzy spacerując korzystali z tej ławecz-
ki i nie tylko oni, ponieważ ludzie idący na zakupy do Lidla często na niej odpoczywali.
Moim zdaniem Rada Osiedla powinna dbać o to, aby więcej było takich ławeczek, a nie dążyć 
do ich likwidacji, podając jako argument, że w nocy siedzą tam osoby głośno się zachowujące. 
Uważam, że od tego jest Policja i Straż Miejska, tylko trzeba zdobyć się na wysiłek i powiadomić 
odpowiednie służby.
W pobliżu Administracji Osiedla na ul. Lalki jest plac zabaw dla dzieci, gdzie w lato można nali-
czyć się około sześćdziesiąt rozkrzyczanych, bawiących się dzieci, a wieczorem młodzież. 
I tu nie można doprosić się ławeczek, ponieważ Pan kierownik Administracji twierdzi, że będzie 
tam zbierać się szumowina.
 Proszę pofatygować się i zobaczyć jak w ciepłe dn i matki i babcie siedzą na piaskownicy lub 
gdzie popadnie, bo ławeczek jest dosłownie trzy. 
Uważam, że lepiej gdyby zainstalować więcej tych ławeczek a wtedy nasza młodzież wyjdzie 
z klatek schodowych i będzie może mniej dewastacji i będzie to bardziej korzystne dla wszyst-
kich. 
A od pilnowania porządku są służby do tego celu powołane i jeżeli mnie czy komuś zapragnie się 
ciszy to dzwonię właśnie do nich z prośbą o interwencję. 
A tak na marginesie tyle jest miejsca w Bieszczadach, że wystarczy tej ciszy dla tych wszystkich 
najbardziej spragnionych. 
Z poważaniem mieszkaniec osiedla Bolesława Prusa.

Zarząd Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Pruszkowie 
informuje, że w miesiącach;
- marzec, kwiecień, maj opłaty członkowskie przyjmo-
wane będą w każdy wtorek, w godzinach 14 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 14 00 - 17 00, 
w siedzibie Koła, w Pruszkowie przy ul. Hubala 3 A.
- egzaminy na Kartę Wędkarską odbywać się będą w każdy 
wtorek w godzinach 1400 - 1800.

INFORMACJE INFORMACJE

INFORMACJE

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Okręgu Mazowieckiego Pol-
skiego Związku Wędkarskiego na wszystkich wodach admi-
nistrowanych przez Okręg wprowadzono wymiar ochronny 
okonia, do 18. cm. Zarząd Główny PZW zapowiada wpro-
wadzenie wymiaru ochronnego okonia na terenie całego 
kraju.

INFORMACJE

INFORMACJE INFORMACJE
Zarząd Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Pruszkowie 
informuje, że od miesiąca kwietnia informacje Koła PZW 
w Pruszkowie będą dostępne również w Internecie, na stronie 
internetowej gazety WPR.

Adres strony: www.wpr.com.pl

INFORMACJE INFORMACJE
Zarząd Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Pruszkowie 
informuje, że w miesiącu styczniu , Uchwałą Zarządu, Koło 
PZW w Pruszkowie przekazało kwotę 500 zł na rzecz ofiar ka-

tastrofy budowlanej w Katowicach. 

INFORMACJE INFORMACJE
Zarząd Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Pruszkowie 
informuje, że towarzyskie zawody spławikowe, w kategoriach 
seniorów i juniorów, z okazji „Tygodnia Czystości Wód” od-
będą się na st awach Park u Miejskiego w Pruszkowie w dniu 
22. kwietnia 2006 r. 
Zbiórka zawodników na cyplu stawu głównego w Parku 
Miejskim w Pruszkowie, o godzinie 0700 , w dniu zawodów.
Zapisy na zawody przyjmowane będa do dnia 20. kwietnia 
2006 roku w siedzibie Koła w Pruszkowie, ul. Hubala 3A, w dni 
i w godzinach przyjmowania opłat członkowskich. 
Dodatkowe informacje: tel. 0-22 728 12 39.

W dniu 13. marca 2006 roku zmarł w wieku 57 lat

WITOLD PACOCHA

o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku 
koledzy z Zarządu Koła PZW w Pruszkowie

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci

Witek Pa cocha, długoletni dyrektor Zarządu Dróg i Mostów 
w Pruszkowie, działacz samorządowy i społeczny, aktywny 
działacz Polskiego Związku Wędkarskiego.
Przez dwie kadencje pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu Koła, 
pracował w Komisji Rewizyjnej, w Okręgowym i Międzykoło-
wym Sądzie Koleżeńskim. Dzięki Jego wydatnej pomocy wy-
budowano siedzibę naszego Koła. Nigdy się nie zdarzyło, aby 
odmówił pomocy potrzebują cym. Czynny zawodnik Klubu 
Spinningowego „Merlin”, wielokrotny tryumfator zawodów 
wędkarskich. Jednocześnie wspaniały, koleżeński, zawsze sko-
ry do pomocy, partner na wielu wędkarskich i grzybiarskich 
wyprawach. Kochał góry, kochał przyrodę, a przede wszystkim 
kochał ludzi i potrafił ich zarażać optymizmem oraz pogodą 

ducha.
Żegnaj Przyjacielu.                                             Wojtek Kamiński

foto: Wojtek Kamiński

WIRUS H5N1
Wirus grypy należy do rodziny  Orthomyxoviridae.
Cechą charakterystyczną Orthomyxiviridae jest występowanie 
osłonki wirusowej decydującej o sposobie wnikania i opusz-
czania komórki gospodarza. 
Strukturę zewnętrzną stanowi lipidowa osłonka, z której wy-

chodzą dwa typy białek: ha-
emaglutynina (HA) i neura-
minidaza (NA). Są to białka 
odpowiedzialne za rozpozna-
nie receptora na powierzchni 
komórki i wnikan ie wirusa do 
komórki. 
Wirus gryp y jest głównym 
czynnikiem wywołującym 
obecnie, epidemie i pandemie. 

Pandemia pojawia się wtedy, gdy w populacji ludzkiej nie ma 
odporności na nowy typ wirusa.
HISTORIA PANDEMII GRYPY
Rok 1890 -pierwszy opisany przypadek pandemii grypy
Rok 1918 - H1N1,wirus “hiszpanki”,  zabija blisko 40 milionów 
ludzi. Nie jest znane pochodzenie tego wirusa, istnieją podej-
rzenia, iż powstał w organiźmie świni.
Rok 1957 - H2N2, typ azjatycki zabija 100 000 ludzi.
Rok 1968 - H3N2 typ Hong Kong, zabija 700 000 ludzi.
Typy H2N2 i H3N2 powstały w wyniku wymiany genów po-
między ludzkimi i ptasimi wirusami grypy, prawdopodobnie 
w wyniku zakażenia jednego człowieka obydwoma wirusami.
HISTORIA NAJNOWSZA
Rok 1997 - pierwszy przypadek wystąpienia wirusa H5N1 u lu-
dzi, umiera trzy letni chłopczyk w Hong Kongu.
Rok 2003 - ponowne pojawienie się H5N1 w Hong Kongu, jed-
na ofiara śmiertelna.

Lata 2004 - 2005 wirus „wychodzi” poza Azję. Łącznie do dnia 
dzisiejszego zabił 65 osób.
Istniejący wirus H5N1 infekuje ludzi z bardzo niską częstością, 
ale daje blisko 50 procentową śmiertelność.
Najgorsze co może nas spotkać to powstanie mutanta wirusa 
H5N1 zdolnego do infekowania ludzi z większą częstością lub 
przenoszącego się z człowieka na człowieka.
CZARNY SCENARIUSZ
Pandemia wywołana przez wirusa grypy typu ludzkiego ze 
zmienionym genami H i N (reasortant) i mutacjami  do prze-
noszenia się pomiędzy ludźmi.  Taki reasortant mógłby wywo-
łać pandemię ze śmiertelnością dochodzącą do 30-40%. 
Wówczas w ciągu zaledwie kilku miesięcy, 10-25% populacji 
ludzkiej zostałaby zainfekowana. 
Rachunek jest przerażająco prosty: 
6.3 miliarda  x  0.4 x 0.25 = po nad pół miliarda przypadków 
śmiertelnych.
JAK PRZECIWDZIAŁAMY?
WHO przygotowuje szczepionkę przeciw H5N1 wykorzystując 
wirusa, który się pojawił w 2003 i 2004 roku. Trudność w przy-
gotowniu skutecznej szczepionki związana jest ze zmiennością 
wirusa. A póki co, lepiej nie całować ptaków.                       W.K.



Rozwiązanie utworzą litery z pól ponumerowanych na 
czerwono.
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KRZYŻÓWKA

Rozwiązania prosimy nadsyłać na kartkach pocztowych na adres 
redakcji lub: 
- mailem – krzyżówka@wpr.com.pl,   - faxem 0-22 758 86 91,
nie zapominając o podaniu nazwiska i adresu nadawcy. 
Termin nadsyłania odpowiedzi, do dnia 10. kwietnia 2006 r.

Nagroda - bestseller, autora kultowej „Konopielki” 
Edward Redliński „TELEFRENIA”
NAGRODĘ UFUNDOWAŁA: 

KSIĘGARNIA
PRUSZKÓW, ul. KOŚCIUSZKI 44, tel.: 0-22 758 78 26

Nagrodę z poprzedniego numeru wylosował: 
p. Marcin Bielawski z Kań Helenowskich. Nagrodę prześlemy 
pocztą.
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POZIOMO

1  - kieszonkowiec 
7  - imię Małysza
8  - np. bielizna na sznurku
       (czynność)
9  - zna się na medycynie
10 - polowanie w tropikach
13 - stolica stanu
        Georgia
17 - chińska Warszawa
18 - ptak z naszyjnikiem
19 - miasto ze świątynią
        Wang
23 - dyskoteka w wiejskiej    
        remizie
26 - potrawa, jedzenie
27 - na bank lub w zwyż
29 - znawca kultury
        Bliskiego Wschodu

•  •  •

PIONOWO

2  - wielka łyżka
3  - jest zmienna 
      (z opery Verdiego)
4  - materiał na pokrycie
       skoczni narciarskiej
5  - choroba oczu
6  - w lewo lub w prawo
10 - szary ptaszek
11 - lubi poleżeć 
        na gwoździach
12 - stopień ważności 
14 - imię żeńskie
15 - straszna bieda
16 - do spięcia murów
20 - architektoniczna
        ozdoba dachu
21 - np. Whirpool
22 - zasadnicza część
        spadochronu
24 - służą do transportu
        rzecznego
25 - salwa na cześć
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NAGRODA 
DARWINA

“Głupcy szybko rozstają się 
z życiem.”

Dwaj Australijczycy w wieku 
28. i 21. lat poszli nocą z no-
żami, by dąć nauczkę pewne-
mu osobnikowi , który im się 
naraził. W zamieszaniu ofiara 

uciekła nawet niedraśnięta, 
podczas gdy napastnicy zada-
li sobie poważne rany. Młod-
szy nożownik zginął na miej-
scu, jego komp an tra fił do 

szpitala. “Coś takiego! Mamy 
jednocześnie kandydatów do 
Nagrody Darwina i Zaszczyt-
nej Wzmianki!” - ucieszył się 
komentator.

Zdognie z nanjwoymszi baniadmai perzporawdzomyni na by-
tyrijskch uweniretasytch nie ma zenacznia kojnolesc ltier przy 
zpiasie dengao solwa. Nwajzanszyeim jest, aby prieszwa i otat-
snia lteria byla na siwom mijsecu, ptzosałoe mgoą być w nia-
edziłe i w dszalym cąigu nie pwinono to sawrztać polbemórw 
ze zozumierniem tksetu. Dzijee sie tak datgelo, ze nie czamyty 
wyszistkch lteir w sołwie, ale cłae sołwa od razu.

DO PRZECZYTANIA
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22-gi lutego, środa, godz.19-
-ta. Na jezdniach „szklanka”. 
Drogi dojazdowe do Komo-
rowa zapchane posuwający-
mi się w ślimaczym tempie 
samochodami. Mimo tego 
sala w „Oberży u Michała” 
wypełniała się publicznością, 
która spoglądając co chwilę na 
zegarek, oczekiwała przybycia 
zaproszonego na ten wieczór 
gościa. Warto było jednak 
czekać. 
Na zaproszeni e Stowarzysze-
nia K40 przybyła - Marta Me-
szaros – światowej sławy re-
żyser filmowy. Uśmiechnięta, 

z towarzyszącymi przyjaciół-
mi wkroczyła na salę, witając 
się z prowadzącą spotkanie 
Ewą Telegą  i zebraną publicz-
nością. 
Marta Meszaros  od lat zwią-
zana jest z Polską, nie tylko 
poprzez pracę, ale przede 
wszystkim poprzez swój zwią-

zek z aktorem Janem Nowic-
kim. Bardzo otwarta, wesoła, 
z doskonałą znajomością ję-
zyka polskiego, opowiadała 
w rozmowie z Ewą Telegą  
o swojej pracy, życiu, dzie-
ciństwie i mężczyznach. Nie 
było w niej cienia gwiazdy, 
czy poczucia wielkości. Z du-
żym dystansem i humorem 
mówiła o pracy na planie, 
relacjach z akto rami i swojej 
pozycji w świecie filmu. Bez 

skrępowania i ciekawie opo-
wiadała o swoim pierwszym 
mężu, węgierskim reżyserze, 
oraz o tym, dlaczego dotąd 
nie wyszła za mąż za Jana No-
wickiego.
Mówiła, jak wielką radość 
przynosi jej praca w War-
szawie nad operetką „Księż-
niczka czardasza” (premiera 
odbyła się 27 lutego) i jak 
bardzo ta operetka różni się 
od innych – Marta Meszaros 
dużą uwagę położyła na stro-
nę aktorską operetki, a nie 
tylko muzyczną. Dlatego też 
w operetce występują aktorzy 
znani nam bardziej z wielkich 
ról filmowych, niż z desek te-
atrów oper etkowych. Grają 
m.in. Grażyna Szapołowska , 
Marek Barbasiewicz  i oczy-
wiście, Jan No wicki, któremu 

powierzyła rolę kompozytora 
operetki – Kalmanna. 
W spotkaniu nie zabrakło tak-
że wątków rodzinnych. Marta 
z przyjemnością opowiadała 
o przyjaźniach nawiązanych 
w Polsce, o Kowalu, miejsco-
wości, w której urodził się Jan 
Nowicki  i w której zbudowali 
swój prawdziwy dom. Wspo-
minała także dzieciństwo, bar-
dzo dramatyczne, w trakcie 
którego przeżyła śmierć ojca 
(zamordowany przez KGB). 
Unikała rozmów o polityce, 
historii, ale z uśmiechem opo-
wiadała o relacjach polsko-
-węgierskich i naszych podo-
bieństwach, oraz przywarach 
narodowych.
Wielka postać współczesnej 
kinematografii, wspaniała ko-

bieta – Marta M eszaros po 
prawie dwugodzinnym spo-
tkaniu w Komorowie udała się 
do Teatru Polskiego w Warsza-
wie na wieczorną próbę ope-
retki Ka lmanna „Księżniczka 
czardasza”.
 Marta Meszaros mówi o so-
bie: „Jestem kobietą, któ-
ra gdyby miała zrealizować 
wszystkie swoje plany, musia-
łaby żyć co najmniej 150 lat!” 
Ja nie miałabym nic przeciwko 
temu.... .       Lucyna Kowalska

MARTA MESZAROS W KOMOROWIE K 40
S T O W A R Z Y S Z E N I E 

Dla uczczenia Dnia Kobiet, Stowarzyszenie K40 z Komorowa zorganizowało  dla Pań (i towarzy-
szących im Panów) specjalny, uroczysty wieczór pod tym właśnie tytułem w „Oberży u Michała” 
w Komorowie. Z mini recitalem piosenek o paniach, wystąpiły osobno i w duecie urocze i pełne 
wdzięku Kasia Jamróz  i Kasia Zielińska. Prowadziły spontanicznie i żywiołowo Kasia Pako-
sińska z Kabaretu Moralnego Niepokoju i Ewa Telega  – służbowo, Pani Prezes Stowarzyszenia. 

Mężczyźni 
wolą 
brunetk i

To, co? 

Jeszcze po jednym i idziemy.



Poszukujemy przedstawicieli 
handlowych ze znajomością 
rynku spoż ywczego
Firma Jakomex sp. z o.o.
(022) 723-38-62; 723-16-25

•
Nie masz problemu z nawią-
zywaniem nowych kontaktów? 
Nie boisz się wyzwań? Mamy 
dla Ciebie idealną ofertę. Praca 
w najpopularniejszych klubach 
w Japonii. Zainteresowane osoby 
prosimy o kontakt na maila 
e-mail: 
workinjapan2006@aim.com 

•
Dam pracę konserwatorom 
dźwigów i suwnic. Praca 
w Pruszkowie i okolicach 
tel: 0 601255013 

•
Potrzebna niania do 9 miesięcz-
nego chłopca.  
tel: 7285805 

•

Praca dl a studentów na 
stanowisku konsultanta 

telefonicznego. 
Wymaga nia - komunika-
tywność, łatwość nawią-
zywania kontaktów, entu-
zjazm. 
Oferujemy: atrakcyjną staw-
kę, pakiet szkoleń, dogodne 
godziny pracy. 

e-mail: 
pcm@aipconsulting.pl

Przyjmę ziemię z wykopów 
do wyrównania terenu działki. 
Okolice Nadarzyna. 
Kontakt: 501-215-782 

•
Sprzedam drewno kominkowe 
porąbane dąb brzoza grab jesion 
węgiel kamienny brunatny koks 
tel: 0692 204 030 

•
Znaleziono PSA!!! Dnia 12.02.06 
w okolicy Podkowy Leśnej-
-Brwinowa przy trasie Warszawa 
- Grodzisk. Pies podobny do 
labradora (kremowy z brązowy-
mi uszami), bardzo tęskni. 
Kontakt tel: 0-507-006-018 

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

•
Sprzedam opony używane, róż-
ne rozmiary. Import z Niemiec. 
Tel: 0-606 894 200 

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

•
Maszyna do szycia „Łucznik”, 
nowa, walizkowa, napęd elek-
tryczny. Cena 300 zł.
Tel.: 0-22 758 88 67

•
Sprzedam sofę używaną, stan 
dobry. Wymiary po złozeniu 
123/80/104 cm, pow. spania 
190/107 cm. Cena 100 zł.
Pruszków
Tel.: 0-502 861 677

Maria, 26/170/67, atrakcyj-
na, inteligentna, kulturalna, 
delikatna , bez nałogów, po-
chodzenie polskie, z Rosji. Wy-
kształcenie średnie, muzyczne. 
Pracuję w Centrum Kultur 
Narodowych ja ko kierownik 
chóru polonijnego. Rozumiem 
język polski, ale słabo rozma-
wiam. Interesuję się muzyką 
klasyczną, podróżami, teatrem, 
literaturą. Poznam pana w wie-
ku do 40 lat, odpowiedzialne-
go, be z nałogów, który będzie 
dzielić radości i smutki. 
Marya Glazunowa, ul. Mi-
czurina 23/30 m 43, 410056 
Saratow, Rosja. masza2006@y-
ahoo.com  
e-mail: masza2006@wp.pl 

Poszukuję opiekunki do 1,5 
rocznego chłopca.
tel: 602689186
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OGŁOSZENIA DROBNE Wszystkie ogłoszenia drobne zamieszczamy bezpłatnie.
Treść ogłoszeń prosimy przekazywać telefonicznie lub faxem: (0-22) 758 86 91

 mailem: reklama@wpr.co m.pl albo poprzez stronę internetową: www.wpr.com.pl

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

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

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

•
Wiesław Rzewnicki  
korepetycje – język polski 
z elementami filozofii, 

wiedzy o filmie i teatrze, pisanie 

rozprawek, analiza tekstów 
literackich, 
przygotowanie do matury. 
Tel.: 0-22 729 68 15.

•
Język angielski
egazaminator Nowej Matury 
każdy zakres, nauka, 
tłumaczenia, przygotowanie do 
matury. 
Tel.: 0–600 39 20 30

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

•
Chemia – korepetycje gimna-
zjum i liceum, przygotowanie do 
matury
Tel kom: 0 - 502  799 074.

•
Język angielski, egzaminator 
nowej matury. Przygotowania do 
matury oraz korepetycje.
Tel: 0-22 758 03 64, 602-745 041

•
Doszkalające lekcje nauki jazdy 
35 zł./h z dojazdem do klienta 
na terenie Warszawy- głównie 
centrum, kursy prawa jazdy kat.
B - solidne przygotowanie do 
egzaminu państwowego- jazdy 
trasami egzamin. 
tel: 500 77 99 77 

 •
MATEMATYKA z możliwością 
lekcji w domu ucznia. Pełny 
zakres.
tel: 889 852 136 
janusz.chojecki@mazowsze.
waw.pl 

•

Poszukuję pilnie kawalerki do 
wynajęcia w Pruszkowie lub 
okolicach. Blisko kolejki WKD. 
Kontakt 665-025-222 

•
POSZUKUJE DO WYNAJĘCIA 
MIESZKANIA 1-POKOJOWE-
GO LUB KAWALERKI  
Kontakt: 602 689 186 

•
Zamienię mieszkanie 42m2 na 
większe (co najmniej 3 poko-
jowe) w Pruszkowie. Możliwa 
dopłata bądź wykupienie 
zadłużenia. Mieszkanie w bloku 
o wysokim standardzie (niedaw-
no odnowiony i ocieplony).  
tel: 504 422 314 

•
Wynajmę pokój w bloku  przy ul. 
Działkowej. Tel: 0-22 728 84 88

•
Wynajm ę pomieszczenie – 24m2, 
(co, gaz, łazienka, wc) 
na Osiedlu Staszica nadające się  
cichą pracownię.  
Tel. kom.: 0-501 13 18 53

•
Poszukuję do wynajęcia miesz-
kania 2 pokojowego (Pruszków, 
Piastów) Pokoje mogą być nie 
umeblowane. Kontakt: 
509 166 216

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

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

Nowy magiel elektryczny mały, 
„Kalinka” cena 500 zł. 
Tel.: 728 84 88

•
Sprzedam elektroniczną wagę 
sklepową DIGI model: 
DS.-788 z wysięgnikiem. Uży-
wana dwa miesiące. 
Aktualna legalizacja. 
Certyfikat UE. Gwarancja. 

Możliwa faktura. 
Cena 800 zł.
Pruszków. 
Tel.: 0-604 931 453

•
Zamrażarka produkcji 
niemieckiej (85x65x82) otwie-
rana z góry, z koszami. Stan b. 
dobry. Cena 500 zł. 
Tel.: 0-22 758 86 91, 

NAUKA LOKALE

NIERUCHOMOŚCI

KUPNO - SPRZEDAŻ

-fotografia cyfrowa ze wszystkich nośników

- powiększanie
- kadrowanie

- skanowanie negatywów na CD
- odbitki ze slajdów

ul.  B.  Prusa 42,  05- 800 Pruszków
tel.  728 46 03

KUPON RABATO
WY 02

/00
06

5 %

ANDRZEJ  SOBCZYŃSKI

PRACA

MATRYMONIALNE

USŁUGI GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE 
RAFAŁ OLEWNICZK

05-806 Komorów-Granica ul. Reja 40
tel.: 0-22 758-28-95; kom.: 0-691 735-979

SZYBKA I FACHOWA OBSŁUGA KLIENTA
KONKURENCYJNE CENY

RÓŻNE

Anna Ołtusek została wybrana miss Szkoły Głównej Go-
spodarstwa Wiejskiego. Tytuł vice miss oraz miss pu-
bliczności przypadł Ewie Rykale. Impreza odbyła się 22 
lutego w stołecznym klubie Stodoła. 

Studentki zaprezentowały się w strojach sportowych, ką-
pielowych oraz w kreacjach wieczorowych.
Sądząc po frekwencji na sali oraz po okrzykach i gwiz-
dach największą atrakcją imprezy była możliwość zoba-
czenia koleżanki z roku w stroju kąpielowym. Zebranej 
publiczności przygrywał zespół Loco Motive Sun, jed-
nak mimo dużych chęci i wielkich starań nie udało im 
się wciągnąć ludzi do wspólnej zabawy. 
Podczas prezentacji, co dziwne, żadna z kandydatek nie 
wspomniała o chęci zaprowadzenia pokoju na świecie. 
Studentki SGGW często natomiast wspominały o zami-
łowaniu do gotowania i innych typowo gospodarskich 
czynności. 
Impreza przygotowana została pod patronatem Miss 
Polonia (organizatora tegorocznych wyborów MISS 
WORLD). Był to pierwszy z serii konkursów mających 
na celu wybór najpiękniejszej studentki Mazowsza (na-
stępne konkursy odbędą się na UW, SGH, PW i WSM). 
Najpiękniejsze uczestniczki finału ogólno uczelnianego 

wezmą udział w wyborach Miss Polonia.                      P. S.  

MISS SGGW



Wójt Gminy Michałowice informuje:

Uprzejmie zawiadamiam, że Urząd Gminy Michałowice 
ogłosi na stronie internetowej:

www.bip.michalowice.pl 
informacje o naborze pracowników na następujące stanowiska pracy: 
inspektora ds. inwestycji (inżynieria sanitarna – kanalizacja), 
inspektora ds. inwestycji (inżynieria drogowa), 
inspektora/podinspektora ds. księgowości budżetowej, 
                                                                                                                    
                                                                        Wójt Gminy Michałowice
                                                                                Roman Lawrence

URZĄD GMINY MICHAŁOWICE                                    
05-816 Michałowice, ul. Raszyńska 34

tel./fax 022/723 81 78, e-mail: sekretariat@michalowice.pl 
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OŚRODEK REHABILITACJI OLIMPIJCZYKÓW 
I PARAOLIMPIJCZYKÓW W MICHAŁOWICACH

• KURS TAŃCA TOWARZYSKIEGO
•SIŁOWNIĘ
• AREOBIC
•MASAŻE
•SAUNĘ

MICHAŁOWICE, ul. KOŚCIUSZKI 5
Tel.: 0 -22 753 04 61

www.topolimp.pl

Wójt Gminy Michałowice informuje:

Uprzejmie zawiadamiam, że Urząd Gminy Michałowice
ogłosi na stronie internetowej:

www.bip.michalowice.pl
informacje o naborze pracowników na następujące stanowiska pracy:
inspektora ds. inwestycji (inżynieria sanitarna – kanalizacja), 
inspektora ds. inwestycji (inżynieria drogowa), 
inspektora/podinspektora ds. księgowości budżetowej, 

                                                                       Wójt Gminy Michałowice
                                                                               Roman Lawrence

URZĄD GMINY MICHAŁOWICE                                    
05-816 Michałowice, ul. Raszyńska 34

tel./fax 022/723 81 78, e-mail: sekretariat@michalowice.pl
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SKLEP MIX-POL s.c.
ul. Kościuszki 2/4
05-800 Pruszków
Tel.: (22) 759 80 86

polecamy: artykuły budowlane, farby, lakiery, rozpuszczalniki, kleje, pianki, silikony i wiele innych
                  z branży remontowo-budowlanej
                  Mieszalnia farb i lakierów firmy “Śnieżka”
Zapraszamy: poniedziałki - piątki w godzinach 8 00 - 1800; soboty w godzinach 800 - 1400

OĀcjalne logo projektu 
autorstwa uczniów SP nr 2

KIERUNEK
PRUSZKÓW - WARSZAWA

PRUSZKÓW - OSIEDLE STASZICA
GODZINA ODJAZDU

DZIEŃ POWSZEDNIŚWIĘTA I SOBOTY
GODZINAMINUTAGODZINAMINUTA

5 10, 50 5 00, 40
6 20, 35, 50 6 20
7 10, 30 7 00, 40
8 00, 35 8 20
9 05, 35 9 00, 40

10 10, 40 10 20
11 20 11 00, 40
12 00, 40 12 20
13 20 13 00, 40
14 00, 40 14 20
15 00, 20 15 00, 40
16 00, 40 16 20
17 20 17 00, 40
18 00, 40 18 20
19 20 19 00
20 00, 40 20 00
21 40 21 00
X X 22 00
X X X X

KIERUNEK
WARSZAWA - PRUSZKÓW
WARSZAWA - PLAC BANKOWY

GODZINA ODJAZDU
DZIEŃ POWSZEDNIŚWIĘTA I SOBOTY

GODZINAMINUTAGODZINAMINUTA

5 50 X X
6 35 6 00, 40
7 10, 45 7 50, 20
8 00, 20, 45 8 30
9 45 9 10

10 20, 50 10 00, 40
11 00, 40 11 20
12 25 12 00, 40
13 10, 50 13 20
14 30 14 00, 40
15 05, 50 15 20
16 10, 30 16 00, 40
17 05, 35 17 20
18 15, 50 18 00, 40
19 35 19 20
20 20 20 00
21 05, 40 21 00
22 30 22 00
X X 23 00

Prezentujemy trzy wersje legendy 
o powstaniu państwa polskiego na-
pisane przez dzieci ze szkół:
1. C.E.P. Doctor Fleming (szkoła pod-
stawowa z Hiszpanii),
2. Martinniemen Koulu (szkoła pod-
stawowa z Finlandii),
3. Gemeentelijke Basisschool Tol-
lembeek (szkoła podstawowa z Bel-
gii).
Legendy zostały napisane na pod-
stawie rysunków, przedstawiaja-
jących polską legendę,  sporzą-
dzonych i przesłanych do unijnych 
partnerów przez dzieci z pruszkow-
skiej Szkoły Podstawowej nr 2.
Kolejność rysunków obrazujących 
legendę została zamieniona. Wizja 
naszej legendy może być zaskaku-
jąca, ale przez to jakże ciekawa.
W kolejnym numerze zamieścimy 
legendy dotyczące powstania Bel-
gii, Finlandii i Hiszpanii w wersji 
oryginalnej i w wersji widzianej 
oczami polskich dzieci.
Zamieszczone teksty legend zosta-
ły przetłumaczone przez uczniów 
SP nr 2.

WERSJA HISZPAŃSKA
Dawno temu, lata, dziesiątki a nawet 
wieki, w bardzo dalekim kraju żył 
sobie szlachcic z trójką swoich dzie-
ci. Kiedy ojciec umarł, trzej bracia 
zaczęli walczyć o królestwo. Wydali 
cały swój majątek i głód przyszedł 
do ich rodziny. Bracia musieli opu-
ścić w ioskę i powędrowali w róż-
nych kierunkach.

Najmłodszy brat, który był dziel-
ny i stanowczy przybył na ziemie 
zamieszkałe przez plemiona wal-
czące pomiędzy sobą. Nie miały 
one  p rzywódcy, więc ów młody 
mężczyzna zgodził się zostać ich 
wodzem. 
Przez kilka dni szukał miejsca, żeby 
się osiedlić i rozpocząć nowe życie. 
Pewnego dnia ujrzał na drzewie 
gniazdo z orłem i pomyślał, że to 
jest jakiś znak. 
Tam właśnie się osiedlili i zbudo-
wali nowe miasto, gdzie ludzie za-
częli żyć szczęśliwie.
To b ył początek kraju, który ma 
orła w swoim herbie jako symbol 
pokoju.

WERSJA FIŃSKA
Dawno temu żyli sobie trzej bra-
cia. Znaleźli orła i zabrali go jako 
swego zwierzaka. Orzeł był głodny 
jak wilk, więc bracia próbowali po-
szukać mu coś do jedzenia. Pomi-
mo tego, nie mogli znaleźć dla orła 
żadnego jedzenia.

W czasie poszukiwań spotkali sta-
rego pustelnika. 
„Nie wierzę swoim starym oczom! 
Co ja widzę?” - powiedział pustel-
nik. „Widzisz trzech braci i orła, 
którego wzięliśmy na swojego zwie-
rzaka.” Stary człowiek był zdziwio-
ny. Wtedy spojrzał na łapy orła. „To 
jest mój orzeł!” - powiedział. Wiem 

to po tym znaku na jego łapie. 
Trzej bracia dali starcowi jego orła, 
a on podarował im wielki obszar 
ziemi. W ciągu kilku lat młodzień-
cy stworzyli skromne królestwo, 
a sami stali się przywódcami trzech 
plemion. Postanowili również, że 
w herbie ich królestwa powinien 
być orzeł ze znakiem na łapie. 

WERSJA BELGIJSKA
Trzej bracia byli głodni. Szukali 
dla siebie jedzenia. Wędrowali oni 
po całym kraju, we wszystkich kie-
runkach. Jeden z braci był przy-
wódcą.
W jednym z miejsc spędzili noc 
ze swoimi plemionami. Ponieważ 
ono si ę im spodobało, zostali tam 
na dłużej. To miejsce stało się ich 
nowym schronieniem. 
Pewnego dnia zobaczyli orła. 
Uznali go za znak szczęścia. Osie-
dli się tam, gdzie orzeł się zatrzy-
mał. W tym miejscu bracia zbu-
dowali miasto. Rozpoczęli w nim 
nowe i szczęśliwe życie. Dlatego 
orzeł stał się ich herbem.      

abc

W „Dwójce” wciąż każdego dnia
Każdy dużo pracy ma.
Słychać wszędzie mądre słowa
Aż nas nieraz boli głowa.

Ale od pewnego czasu
Każda przerwa bez hałasu,
Każdy uczeń grzecznie siedzi
I tłumaczy odpowiedzi.

Odpowiedzi do Finlandii,
Pięknej Belgii i Hiszpanii.
Bo uczniowie z tamtych krajów,
Listy wciąż nam przysyłają.

Pani Magda bardzo miła
Drzwi na świat nam otworzyła.
Dzięki Niej bez wielkiej tremy,
W Europie żyć będziemy.

Nasz angielski wciąż szlifuje Każ-
dy z nas się słówek kuje.
Bez „języka” - przecież wiemy,
Z nikim się nie porozumiemy.

Michał Rybarczyk, klasa VI b

Rysunki wykonane przez dzieci z klasy II d
Szkoły Podstawowej nr 2 w Pruszkowie



PRUSZKÓW

Dz.  01   ul. Kościuszki 52
Nr   42   ul. Wojska Polskiego 31
Nr   47   ul. Kraszewskiego 43
Nr   51   ul. Kraszewskiego 1
Nr   68   ul. Trojdena 3
Nr   70   ul. Niepodległości 8
Nr   73   ul. Niepodległości 14
Nr   77   ul. Chopina 66
Nr 104   ul. Berenta 18       

PODKOWA LEŚNA
Nr 113   ul. 1-go Maja 14

BRWINÓW
Nr 106   ul. Kościuszki 1E
Nr 136   ul. Kościuszki 1E

PIASTÓW
Nr 143   ul. Sienkiewicza 62

Nr 151   ul. Lwowska 16      

Z A P R A S Z A M Y  N A  Z A K U P Y

OD PONAD 100 LAT ŁĄCZYMY TRADYCJĘ Z NOWOCZESNOŚCIĄ

PSS  Pruszków
ATRAKCYJNE PROMOCJE, SUPER CENY 
W SKLEPACH „SPOŁEM” PSS PRUSZKÓW




