
BRWINÓW • KOMORÓW • MICHAŁOWICE • NADARZYN • PIASTÓW • PRUSZKÓW • RASZYN

Dopłaty do odsetek - str. 6

   tel: 022 758 86 91   www.wpr.com.pl   redakcja@wpr.com.pl

15
 m

a
rc

a
 2

0
0

7
15

 k
w

ie
tn

ia
 2

0
0

7

p r :  1 1 8 3 / 0 5  i s s n :  1 8 3 5 - 6 4 9 1

oferta: na str.13

Wywiad z Dorotą Stalińską  str. 8-9

Jeśli wszystko początkowo 
wydawało się proste, to 
tu pojawia się prawdziwe 
utrudnienie, bowiem teoria 
nie nadąża za praktyką i 
realnymi cenami mieszkań, 
zwłaszcza w tak dużych 
miastach jak Warszawa. W 
stolicy ta magiczna kwota 
to obecnie 4300 zł za m2. 

Premiery filmowe marca str. 10

Tegoroczna zima, z racji pa-
nujących temperatur bardziej 
przypominająca wiosnę, nie 
pozwalała na przeprowadze-
nie zawodów mistrzowskich 
Koła w wędkarstwie podlo-
dowym. Szczęśliwie, kilka 
mroźnych dni pod koniec lu-
tego, wystarczająco zmroziło 
wodę, czyniąc realnym prze-
prowadzenie tych zawodów.

Dwie wiosenne fotki z VIII Pruszkowskiej Giełdy Oświatowej
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Smak wart miliony dolarów str. 11
Jedni twierdzą, że aby mieć 
duże pieniądze, pierwszy 
milion powinno sie ukraść, 
inni że trzeba mieć pomysł 
na rozkręcenie interesu. 
I jedni i drudzy mają rację. 
Ale czy te dwie rzeczy 
można ze sobą połączyć? 
Raczej nie. Czasami 
wystarczy mieć wyjątkowo 
dobrze rozwinięty zmyśł 
smaku...

O tym, że kiedyś kompozyto-
rzy swoją twórczość 
ściśle wiązali z popytem u 
władców, nie trzeba nikomu 
przypominać. Działając na 
dworach bądź tworząc na 
zamówienie przykościelnych, 
katedralnych czy 
klasztornych zespołów 
chóralno-instrumentalnych, 
pisali to, co akurat miało 
pojawić się „na afi szu”. Nic 
więc dziwnego, że muzyka 
tworzona była pod dyktando 
kalendarza liturgicznego...

Łowisko specjalne Komorów str. 15

Muzyczne sacrum 
str. 7

Myśleć pozytywnie. To jest 
moja największa fi lozofi a. 
Trzeba wychodzić do ludzi 
i świata z uśmiechem, 
wtedy oni to oddają. 
Trzeba wychodzić z domu 
uśmiechniętym, a nie 
wkurzonym. Szkoda życia 
na nerwy. To jest sztuka 
interpretowania zjawisk...

„Kino musi mieć w sobie 
coś szalonego.” – powiada 
Milosz Forman. 
I konsekwentnie realizuje tę 
dewizę. W swoich fi lmach, 
wybitny czeski reżyser 
zazwyczaj portretuje ludzi 
niezwykłych, oryginalnych, 
być może trochę nie-
zrównoważonych, ale zaw-
sze interesujących.
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   Park jest jednym z najbardziej 
cennych biotopów, stworzonych przez 
człowieka. Jego charakterystyczną 
cechą jest duża różnorodność 
roślinności z wyjątkowym 
mozaikowym układem i występowanie 
gatunków, których brak w biotopach 
naturalnych. Bogata różnorodność 
gatunków stwarza dogodne warunki 
dla ogromnej liczby przedstawicieli 
awifauny.  
   Miejski charakter pruszkowskiego 
parku wymaga jego stałej pielęgnacji. 
Wiąże się to z koniecznością częstego 
usuwania starych, dziuplastych drzew 
i konarów, które są niezbędne do życia 
pewnej grupy ptaków - dziuplaków. 
Występowanie tych gatunków 
ptaków nie jest bez znaczenia. 
Wykuwając dziuple, stwarzają one 
dogodne warunki do życia innym 
zwierzętom. Powodują zmniejszenie 
liczebności szkodliwych, nękających 
drzewostan parku owadów, będących 
ich podstawowym pożywieniem.
   Z powyższych rozważań nasuwa 
się tylko jeden wniosek. Trzeba 
jak najszybciej pomóc dziuplakom 
w znalezieniu dogodnych miejsc 
rozrodu. Pamiętajmy, że nic nie 
zastąpi naturalnych dziupli ale 
rozwieszenie skrzynek lęgowych 
przynajmniej w części zrekompensuje 
utracone środowisko.
   Dzięki uprzejmości Wydziału 
Ochrony Środowiska Urzędu 
Miejskiego w Pruszkowie w marcu 
2006. roku udało się zakupić 30 
skrzynek lęgowych dla ptaków. Były 
to skrzynki trzech typów: typ A (15 
szt.), który chętnie zasiedla sikora 
bogatka (Parus major), mazurek 
(Passer montanus), wróbel (Passer 
domesticus), muchołówka żałobna 
(Ficedula hypoleuca), sikora 
modra (Parus caeruleus), pleszka 
(Phoenicurus phoenicurus); typ A1 (10 
szt.), zasiedlany przez sikorę modrą 
(Parus caeruleus), muchołówkę 
żałobną (Ficedula hypoleuca); typ B 
(5 szt.), z którego chętnie korzystają 
szpaki (Sturnus vulgaris), bogatki 
(Parus major), pleszki (Phoenicurus 
phoenicurus), jerzyki (Apus apus), 
mazurki (Passer montanus), wróble 
(Passer domesticus), krętogłowy 

BUDKI DLA PTAKÓW W PARKU 
POTULICKICH

Wszystkim Państwu
Dyrektorom

pruszkowskich przed-
szkoli i szkół oraz 

koleżankom i kolegom 
składam

serdeczne
podziękowania

za okazane serce po
śmierci mojej mamy

Zofi a Wasiota

(Jynx torquilla) i kowaliki (Sitta 
europaea). 
   Skrzynki lęgowe zostały 
zainstalowane na początku kwietnia 
2006. na wybranym drzewostanie 
wzdłuż rzeki Utraty, na odcinku 
od stalowego mostku przy kortach 
tenisowych do granicy gmin 
Michałowice i Pruszków. Na efekty 
nie trzeba było długo czekać. 
Już podczas pierwszej kontroli 
przeprowadzonej w końcu czerwca 
w budkach stwierdzono obecność 
czterech gniazd. Dwa z nich należały 
do sikor modrych (Parus caeruleus) 
pozostałe do szpaków (Sturnus 
vulgaris). 
   Jesienią tego samego roku 
przeprowadzono powtórną kontrolę 
rozwieszonych wiosną skrzynek. 
Głównym celem jesiennych prac 
było przygotowanie ich do okresu 
zimowego. Wyczyszczono je i 
sprawdzono pod kątem ewentualnych 
uszkodzeń.
   Tak więc w sezonie 2006 zostały 
zajęte cztery skrzynki lęgowe. Ten 
skromny wynik nie jest przypadkowy. 
Wynika z faktu, iż skrzynki zostały 
powieszone zbyt późno i ptaki nie 
zdążyły przyzwyczaić się do nowych 
obiektów w swoim środowisku a 
także, że wiele z nich była już w 
trakcie rozrodu.
   Wydział Ochrony Środowiska 
zamówił jesienią dodatkowe 41 
skrzynek, które zostały zainstalowane 
w Parku Potulickich. Tym razem w 
zamówieniu było kilka nowych typów 
skrzynek. A mianowicie: typ dla 
półdziuplaków: pleszki (Phoenicurus 
phoenicurus), muchołówki szarej 
(Muscicapa striata) (3 szt.), typ D dla 
kawek (Corvus monedula) (5 szt.), 
typ „komin” dla kaczek krzyżówek 
(Anas platyrhynchus), puszczyka 
(Strix aluco) (2 szt.) i typ E dla 
puszczyków (Strix aluco) (1 szt.). 
Zainstalowano również skrzynki typu 
A i A1 (łącznie 20 szt.) oraz skrzynki 
typu B (10 szt.).
   Wszystkie skrzynki zostały wykonane 
(z niewielkimi modyfi kacjami) według 
typów opracowanych przez prof. 
Jana Sokołowskiego. Każda z budek 
otrzymała numer identyfi kacyjny. 

Ich wykonaniem i instalacją 
zajęła się wykwalifi kowana fi rma 
mająca wieloletnie doświadczenie 
w prowadzeniu czynnej ochrony 
przyrody. 
   W Parku Potulickich i jego 
najbliższym sąsiedztwie w roku 2006 
zostało zainstalowanych 71 skrzynek 
lęgowych dla ptaków. Teraz nie 
pozostaje nic innego tylko czekać, 
aż ptaki zainteresują się budkami 
i w sezonie 2007 będzie można 
przeprowadzić kolejna kontrolę. 
Porównując park do podobnych 
terenów w innych miastach możemy 
spodziewać się ponad sześćdziesięc
ioprocentowego zajęcia skrzynek. O 
wynikach na pewno poinformujemy.
   Mam nadzieję, że obecność 
rozwieszonych skrzynek 
zwiększy liczebność ptaków 
gnieżdżących się w parku jak 
również dostarczy odwiedzającym 
wielu niezapomnianych wrażeń 
wizualnych.
   Na koniec chciałbym podziękować 
wszystkim osobom, które wzięły 
udział w przedsięwzięciu wieszania 
i kontroli skrzynek: Adamowi 
Tarłowskiemu, Janowi Jejno oraz 
pracownikom Wydziału Ochrony 
Środowiska Urzędu Miejskiego 
w Pruszkowie, szczególnie Pani 
naczelnik Elżbiecie Jakubczak-
Garczyńskiej oraz Pani Elżbiecie 
Stepnowskiej.

Mariusz Grzeniewski
Zainteresowanych, którzy chcieliby 
pomóc ptakom, zawieszając w swoim 
ogrodzie skrzynkę lęgową lub tylko 
podzielić się swoimi uwagami na 
podobne tematy proszę o kontakt. 
e-mail:
   mariusz.grzeniewski@gmail.com, 
            tel. 0 608 284 026

mazurek

skrzynka legowa dla półdziuplaków

skrzynka legowa typu Askrzynka legowa typu D

kawka fotografi e autora

   Ani to-to dopchnąć, ani tym 
bardziej wyciągnąć. A położenie 
jest, jakby na to nie spojrzeć, na-
jogólniej mówiąc mało komfor-
towe. Szacuje się, że obowiązek 
dokonania rachunku sumienia i 
odbycia powszechnej spowiedzi 
obejmie od 400–700 tys. osób, 
urodzonych przed 10. maja 1972. 
roku. Obowiązek złożenia oświad-
czeń za okres od 22. lipca 1944 r. 
do 10. maja 1990. obejmuje osoby 
pełniące tzw. funkcje publiczne a 
także zawody społecznego zaufa-
nia. 
   Są nimi: Prezydent RP, poseł, 
senator, starosta, wójt, burmistrz, 
radny ale również sędzia, adwo-
kat, notariusz ale także: komornik, 
członek rady nadzorczej spółki 
handlowej, związku sportowego, 
kierownik placówki szkolnej i 
wreszcie wydawca, redaktor na-
czelny a nawet zwyczajny dzien-
nikarz (nawet taki, który pisuje 
do WPR choćby nawet niechętnie 
i od czasu do czasu, jak nie przy-
mierzając nasz Jurek Fijałkow-
ski) Na szczęście, przytłaczająca 
większość współpracujących z 
naszą redakcją pismaków to ma-
łolaty, już urodzone po zupełnie 
niesłusznym, wspomnianym wy-
żej okresie. (Od daty ogłoszenia 
Manifestu PKWN do rozwiązania 
Służby Bezpieczeństwa) 
  Obywatelski obowiązek nie-
zwłocznego poinformowania 
organu rejestrowego o nieskazi-
telnym bądź paskudnym i wręcz 
przewrotnym charakterze współ-
pracującego z organem dzienni-
karza ciąży na redaktorze naczel-
nym czyli w naszym przypadku na 
mnie. 
O kurczę, ale się porobiło. Jeśli 
więc wspomniany Jurek Fijałkow-
ski, za przeproszeniem, oleje spra-
wę i nie złoży mi w ustawowym 
terminie stosownego oświadcze-
nia (o co nie śmiałbym go na-
wet podejrzewać) że był łaskaw: 
„świadomie współpracować/nie 
współpracować” (niepotrzebne 
skreślić)  z „ogniwami operacyj-
nymi lub śledczymi organów w 
latach 1944 -1990” nie będę mógł 
opublikować jego tekstu, doty-
czącego np. zamkniętej na cztery 

Ręczna robótka

Od 15. marca wchodzą w życie 
nowe zasady lustracji. 
Sytuacja, która ma miejsce 
po najnowszym znowelizowa-
niu ustawy lustracyjnej przez 
Sejm przypomina  przysłowio-
wą szyszkę tkwiącą w… 
pewnej części ciała.

kłódki i wyschłej na wiór studni w 
Tworkach czy stanu nawierzchni 
pruszkowskich ulic tzw. ostatniej 
szansy.  Nawiasem mówiąc, brak 
felietonu Jurka w aktualnym nu-
merze nie jest wynikiem sankcji 
zastosowanej przeze mnie jako 
czynnika mobilizującego go do 
złożenia obowiązkowego donosu 
na siebie a zupełnie innych, pro-
zaicznych wręcz powodów. Otóż 
zapadł był biedak na ciężką grypę 
a wiadomo, że w gorączce i malig-
nie mógłby  to i owo przekoloro-
wać i przedobrzyć, więc na wszel-
ki wypadek nie śmiałem obłożnie 
chorego indagować i przemęczać. 
Jak tylko wyzdrowieje, zagości na 
naszych łamach. Ku uciesze czy-
telników. I chwale ręcznego pisa-
nia. Oczywiście jeśli złoży mi sto-
sowne oświadczenie oraz  szczerą 
samokrytykę. W przeciwnym 
wypadku traci bowiem prawo do 
sprawowania funkcji lub pełnienia 
zawodu. Choć funkcji nijakiej mu 
nie przydzielałem a zawodu pis-
maka nie pełni. 
   Zgłębiając wiedzę, dowiedzia-
łem się z załącznika do ustawy o 
IPN, że rozróżnia on kilkadziesiąt 
rodzajów współpracy. Można było 
być np. „dysponentem mieszka-
nia”, „ żywą skrzynką” albo tylko 
„kontaktem obywatelskim”.  Co 
te terminy mają znaczyć załącz-
nik nie wyjaśnia. Z „ofi cjalnym 
źródłem informacji” sprawa jest 
raczej banalnie prosta, ale pew-
ne wątpliwości budzi u mnie ten 
„kontakt obywatelski”. Czy jeśli 
na przykład obywatel był „kontak-
tem obywatelskim” po spożyciu to 
był, czy nie był świadomym, a je-
śli był akurat właścicielem miesz-
kania własnościowego a nie lo-
katorskiego to był „dysponentem 
mieszkania” czy nie? Wyobraźnia 
w takim przypadku może nie wy-
starczać, co więcej wszelkie nie-
domówienia i przekłamania mogą 
skutkować mało przyjemnymi 
konsekwencjami. 
   Jedno jest tylko pocieszające. Że 
nie tylko my pismacy i  łżeelity 
musimy przeglądać swoje obli-
cza w owym zwierciadle prawdy. 
Budujące, że znaleźliśmy się na 
pierwszej linii frontu w doboro-
wym i elitarnym towarzystwie 
pierwszej, drugiej, a nawet i trze-
ciej władzy. Tylko po co nam, 
u licha, do szczęścia różne wy-
kształciuchy: adiunkci, kwestorzy, 
dyrektorzy prywatnych szkół, czy 
wreszcie komornicy?
   Dlatego nie dziwią mnie wy-
powiedzi niektórych kolegów po 
piórze, w których deklarują oby-
watelskie nieposłuszeństwo. 
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   W poszukiwaniu zdrowia 
warto przypomnieć sobie 
o naturalnych środkach 
leczniczych. 
Na całym świecie jest ponad  
20.000 rodzajów roślin, które są 
używane w celach medycznych. 
Ziołolecznictwo znane jest od 
ponad 200.000 lat. W Chinach 
można odnaleźć zapiski na 
kościach wróżebnych z II wieku 
p.n.e. o stosowaniu ziół w 
różnych schorzeniach. Chińczycy 
wierzyli, że przyroda kryje w 
sobie lekarstwo na każdą chorobę. 
Wielu naturalnych uzdrowicieli 
już w starożytności twierdziło, 
że dla uzdrawiania człowieka 
ważna jest cała roślina, a nie tylko 
wyodrębnione z niej składniki. 
Wielość ziół i środków ziołowych 
daje możliwość stosowania 
terapii naturalnej w przypadkach 
niemalże wszystkich chorób. 
Na skuteczność działania leków 
ziołowych, poza stanem zdrowia 
organizmu, może mieć wpływ 
odpowiedni dobór ziół, które 
mogą wzajemnie wzmagać lub 
osłabiać swoje działanie, leczyć 
lub szkodzić. Stosując umiejętnie 
zioła możemy wyleczyć się z 
wielu banalnych dolegliwości 
lub zapobiec różnym chorobom. 
Jednak w zioła powinny być 
stosowane zawsze za wiedzą i pod 
kierunkiem lekarza. W naszych 
czasach ziołolecznictwo zaczęło 
przybierać formę mody. Obecnie 
używany termin Fitoterapia, 
czyli leczenie przy pomocy 
roślin, jest równoznaczny z 
terminem ziołolecznictwo. 
To praktyczne wykorzystanie 
wiedzy o roślinach leczniczych 
jest sposobem leczenia środkami 
ziołowymi, które mogą zastąpić 
wiele syntetycznych leków 
chemicznych. Na pozytywne 
właściwości ziół duży wpływ 
ma miejsce ich pochodzenia, 
czas zbierania oraz warunki 
suszenia i przetwarzania 
surowca. Surowce zielarskie 
zbiera się, gdy w pozyskiwanej 
części rośliny nagromadzona 

jest największa ilość substancji 
czynnych. Termin ten zależy od 
zbieranej części rośliny, a także 
od czynników środowiskowych 
Do celów konsumpcyjnych 
nadają się rośliny nie porażone 
przez choroby lub szkodniki. W 
zależności od poszczególnych 
gatunków jest to termin od maja 
do września. Nigdy nie należy 
traktować pochodzenia jakiegoś 
zioła za coś oczywistego. 
Najlepszym sposobem na to, 
aby być pewnym pochodzenia 
oraz właściwości należnych 
dla określonego rodzaju ziół 
jest kupienie ich w aptekach i 
sklepach zielarskich. 
W okresie jesienno – zimowo - 
wiosennym często zapadamy na 
przeziębienia i inne dolegliwości 
związane z częstą zmianą 
pogody i temperatury otoczenia. 
Najczęstszymi objawami, są: 
kaszel, gorączka, bóle stawów. 
W tym czasie wskazane jest 
stosować preparaty pochodzenia 
naturalnego. W domowej apteczce 
obowiązkowo powinny znaleźć 
się tradycyjnie stosowane środki, 
jak: Pectosol czy Saponarex. 
Preparaty te zawierają naturalne 
wyciągi z ziół o działaniu 
wspomagającym i ułatwiającym 
odkrztuszanie wydzieliny 
zalegającej w oskrzelach. Na 
gorączkę najlepiej stosować 
napar z kwiatu lipy o działaniu 
napotnym. Przy dolegliwościach 
stawowo - kostnych dobrze jest 
stosować kąpiel rozgrzewającą. 
Najlepiej w tym wypadku 
sprawdza się preparat do kąpieli 
Reumosol. Warto też sięgnąć w 
tym czasie po mieszankę ziołową 
o działaniu przeciwreumatycznym 
np. Fito-mix 11. 
Poza gotowymi mieszankami 
ziołowymi Herbapol Pruszków 
oferuje zioła w najprostszej 
postaci, z których można tworzyć 
własne kompozycje mieszanek 
lub stosować pojedynczo. Pośród 
wielu ziół dostępnych w ofercie 
zakładu najchętniej wybierany 
Liść mięty pieprzowej, która 

oprócz walorów smakowych 
i zapachowych posiada wiele 
właściwości wspomagających 
układ trawienny, poprawia apetyt 
wzmagając wydzielanie soku 
trawiennego i działa rozkurczająco 
na mięśnie gładkie przewodu 
pokarmowego. Zioła polecane 
przy stanach wzmożonego 
napięcia nerwowego to Liść 
melisy, wyciszy organizm i ułatwi 
zasypianie. 
Niezapominając o młodych 
matkach karmiących Herbapol 
Pruszków oferuje mlekopędną 
mieszankę ziołową Fito – Mix 
4 lub herbatkę dla Matek 
karmiących, oraz herbatkę Owoc 
kopru włoskiego o działaniu 
wiatropędnym dla dzieci od 3 
miesiąca życia.
Poza działaniem typowo 
leczniczym zioła odgrywają 
ogromne znaczenie w 
pielęgnacji ciała. Dlatego 
wychodząc naprzeciw ludziom 
zainteresowanym zdrowiem i 
urodą wiele fi rm kosmetycznych 
wykorzystuje zioła w kosmetyce. 
Również Herbapol Pruszków 
opracował specjalną linię 
kosmetyków opartych na 
ekstraktach ziołowych. W 
ofercie kosmetyków znaleźć 
można maseczki do twarzy, 
oparte na tradycyjnej recepturze. 
Właśnie za tradycyjną recepturę 
otrzymały wyróżnienie na 
Międzynarodowych Targach 
Kosmetycznych 2007. 
Do pielęgnacji cery dojrzałej 
Herbapol Pruszków poleca 
kosmetyki z serii BioformPlus. 
Seria kosmetyków zawiera 
fi tohormony o działaniu podobnym 
do naturalnych estrogenów, 
które są wyciągiem z czerwonej 
koniczyny i nie powodują skutków 
ubocznych. W skład zestawu serii 
Bioform Plus wchodzą kremy 
na dzień, na noc, pod oczy oraz 
balsam. Uzupełnieniem oferty 
kosmetyków są szampony kora 
dębu, rumianek, nagietek, płyn 
do higieny intymnej Calenfa, 
balsam do stóp Tramp.  

PRUSZKOWSKIE FIRMY

Naturalnie... z natury

Pruszków

 W Pruszkowie na ul. Ołówkowej znajduje się zakład 
zielarski Herbapol, który od ponad 55 lat w swej tradycji 
zajmuje się przetwarzaniem i produkcją preparatów 
leczniczych opartych na ziołach. 
  Wychodząc naprzeciw ludziom zainteresowanym 
zdrowiem WZZ Herbapol otworzył przyzakładowy 
sklep zielarskie na ul. Ołówkowej 54 w Pruszkowie, 
w którym można znaleźć cały asortyment produktów 
produkowany przez Herbapol Pruszków w atrakcyjnych 
cenach oraz fachową poradę. 

Zapraszamy !!!

Naturalnie... z natury
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   Rada Powiatu Pruszkowskiego na sesji w dniu 28. lutego uchwaliła budżet Powiatu na 2007 rok. 
Dochody w 2007 roku wyniosą 88 693 843 zł, natomiast wydatki zostały zaplanowane na  96 349 737 zł. W 
budżecie zaplanowany został kredyt bankowy w wysokości 10 155 894 zł przeznaczony na pokrycie defi cytu 
w wysokości 7 655 894 zł oraz spłatę rat kredytu z lat ubiegłych w wysokości 2 500 000 zł. 

   Dochody w 2007r. to głównie:
1. Udział w podatku dochodowym od osób fi zycznych (PIT) i osób prawnych (CIT) 45 323 127 zł, tj. 51,1% 

dochodów.
2. Subwencja oświatowa i wyrównawcza 22 339 414 zł, tj. 25,2% dochodów.
3. Dotacje z budżetu państwa 10 965 971 zł, tj. 12,4% dochodów.
4. Dochody własne 7 989 405 zł, tj. 9,0% dochodów, w tym głównie z opłaty komunikacyjnej 3 590 000 zł 

oraz ze sprzedaży majątku powiatu 2 500 000 zł.

   Wydatki w 2007r. to głównie:
1. Drogi Powiatowe 13 403 040 zł, tj. 13,9% wydatków, w tym  inwestycje 7 688 040 zł i remonty 3 800 000 

zł.
2. Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza, kultura i sport 26 781 370 zł, tj. 27,8% 

wydatków, w tym inwestycje - 5 156 000 zł.
3. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 16 674 085 zł, tj.17,3% wydatków, w tym inwestycje 3 330000 zł.
4. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 779 494 zł, tj. 7,0% wydatków, w tym inwestycje 

3 000 000 zł.
5. Obowiązkowa wpłata Powiatu Pruszkowskiego do budżetu Państwa 15 674 253 zł, tj. 16,3% wydatków.

   Na inwestycje w 2007 roku planuje się przeznaczyć 21 251 040 zł, tj. 22,1% wydatków ogółem. 

   Szczegółowy wykaz inwestycji znajdziecie Państwo w Serwisie Internetowym Powiatu Pruszkowskiego w 
tekście o Wieloletnim Planie Inwestycyjnym: 

http://www.powiat.pruszkow.pl/index.php?cmd=aktualnosci&opt=pokaz&id=203

Budżet Powiatu Pruszkowskiego 
na 2007r

     Od początku roku 2006 liczba osób bezrobotnych spadła o 1 086 osób, 
tj. o 18,02%. W analogicznym okresie roku 2005 spadek ten wynosił 450 
osób ( 7,22%) czyli był o 636 osób (tj. 10,8 punktu procentowego) niższy 
niż w roku 2006. 
   W poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego, liczba osób 
bezrobotnych zarejestrowanych w tutejszym Urzędzie w grudniu 2006r. w 
podziale na poszczególne miasta i gminy kształtowała się następująco:  

Bezrobocie 
się zmniejszyło

Wyszczególnienie
Bezrobotni zarejestrowani

w 2004 r. w 2005 r. w 2006 r.

Brwinów 993 912 833

Michałowice 458 483 404

Nadarzyn 349 320 278

Piastów 927 866 758

Pruszków 2 658 2 566 2 134

Raszyn 656 638 534

RAZEM: 6 041 5 785 4 941

   Stopa bezrobocia w końcu grudnia 2006r. kształtowała się na poziomie 
9,1%. W porównaniu do sytuacji sprzed roku wysokość tego wskaźnika 
spadła o 1,7 punktu procentowego. W grudniu 2005r. stopa bezrobocia 
wynosiła 10,8% ludności aktywnej zawodowo. Stopa bezrobocia dla 
powiatu pruszkowskiego na koniec pierwszego półrocza ubiegłego roku 
kształtowała się na poziomie 10,3%. W porównaniu do sytuacji sprzed 
roku wysokość tego wskaźnika spadła o 1,0 punktu procentowego. W tym 
samym czasie średnia dla kraju i województwa mazowieckiego wynosiła 
odpowiednio 16,0% i 12,8%.

  Według danych wyliczonych w Powiatowym Urzędzie Pracy w 
Pruszkowie na podstawie sprawozdań statystycznych w końcu 
grudnia 2006r. w ewidencji Urzędu pozostawało 5 014 osób, 
czyli o 870 osób (14,78 %) mniej niż w analogicznym okresie 
roku 2005.

 SZKOLENIE

  Niedawno zakończyło się 
szkolenie „Wirtualna Firma”. 
Uczestniczki tego szkolenia 
zaprezentowały biznesplany 
własnej działalności gospodarczej. 
W najbliższej przyszłości możemy 
się spodziewać powstania galerii z 
biżuterią etniczną, salonu masażu, 
fi rmy fotografi cznej, centrum 
medycyny naturalnej i wielu innych 
oryginalnych przedsięwzięć. 
   Nie było by w tym niczego 
nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, 
że kobiety, które zamierzają 
prowadzić działalność gospodarczą 
związaną z ich pasjami, przebyły 
drogę znacznie dłuższą niż tylko 
poznanie i zrozumienie zasad 
prowadzenia własnego biznesu.
   Kobiety, które uczestniczyły 
w Programie „Od NowA”, nie 
przyszły do niego wyłącznie 
z problemem braku pracy. 
Większość z nich zmagała się - do 
tej pory samotnie -  z trudnościami 
znacznie bardziej bolesnymi niż 
brak zatrudnienia.
   Wieloletni związek z osobą 
stosującą przemoc psychiczną, 
małżeństwo z człowiekiem 
uzależnionym od alkoholu, 
doświadczanie przemocy fi zycznej, 
rozwód i bycie samotną matką 

   Wstępne badanie zysków 
i kosztów funkcjonowania 
Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Pruszkowie w 
2006 roku wskazuje na uzyskanie 
przez tę jednostkę zysku netto. 

   Ubiegły rok, w stosunku do lat 
minionych, przyniósł nie tylko 
przerwanie dynamiki narastania 
zobowiązań, ale wręcz ich 
zmniejszenie. Jeszcze w 2005 roku 
zobowiązania wyniosły prawie 
15 milionów zł, a w rozliczeniu 
rocznym SPZ ZOZ przyniósł 
stratę około 802 tysięcy. W 2006 
roku zobowiązania zmniejszyły 
się o blisko 3 miliony i zamknęły 
się kwotą około 11 900 tysięcy zł. 
Wstępne wyniki fi nansowe mówią 

Przełam bezradność 
zacznij Od NowA!

– takie lub podobne im historie 
przynosiły zgłaszające się do 
udziału w Programie kobiety.
   Zadaniem realizatorek Programu 
było i nadal jest pokazanie im siły, 
przywrócenie wiary wskazanie 
kierunku. Każda kobieta, ze swoją 
historią, predyspozycjami, pasjami 
i ograniczeniami traktowana jest 
indywidualnie. Dlatego tak wiele 
różnych dróg, którymi zaczęły 
podążać te, którym dziesięć 
miesięcy udziału w projekcie 
wystarczyło aby samodzielnie 
realizować cele i spełniać marzenia. 
Uczestniczki Programu zakładają 
organizacje pozarządowe, tworzą 
fi rmy, podejmują pracę na 
stanowiskach odpowiadającym 
ich aspiracjom i kompetencjom.  
Mimo ogromnej aktywności nie 
tracą ze sobą kontaktu, wspierają 
się nawzajem, tworzą nieformalne 
grupy samopomocowe. 
   W poprzedniej edycji w Programie 
uczestniczyło 138 kobiet.

KOLEJNA EDYCJA 

   Od lutego rozpoczyna się 
kolejna edycja „Od NowA”. 
Dlatego zapraszamy wszystkie 
kobiety mieszkające w powiecie 
pruszkowskim, w wieku 25 
– 55 lat, dla których trudności 
na rynku pracy związane są z 

doświadczaniem trudności w życiu 
osobistym. 
   Szczegółowy przebieg udziału 
w Programie dostosowany będzie 
do potrzeb i możliwości każdej z 
kobiet. Uczestnicząc w Programie 
„Od NowA” można między 
innymi korzystać z różnego typu 
grup wsparcia, indywidualnego 
poradnictwa psychologicznego 
i prawnego, doradztwa 
zawodowego, warsztatów 
komunikacji, autoprezentacji, 
treningu asertywności i 
samoobrony „WenDo”, szkoleń 
z zakresu elastycznych form 
zatrudnienia, tworzenia organizacji 
pozarządowych i zakładania własnej 
działalności gospodarczej. Można 
też spotkać inne kobiety i dzielić 
z nimi własne doświadczenia, 
wiedzę, wspierać się nawzajem.
   Realizatorem Programu jest 
Stowarzyszenie OPTA - istniejąca 
od 10 lat organizacja pozarządowa. 
Udział w Programie jest całkowicie 
bezpłatny. 
   Osoby zainteresowane udziałem w 
Programie i chcące się dowiedzieć 
więcej mogą zadzwonić pod numer 
022 626 05 00. 
   Numer jest czynny od 
poniedziałku do piątku w godz. 
10.00 – 16.00, jeśli nie uda się 
zadzwonić w tych godzinach można 
nagrać wiadomość i na pewno ktoś 
oddzwoni. 
Więcej informacji znajduje się 
również na stronie: 

www.opta.org.pl/odnowa

PRUSZKOWSKI  ZOZ 
NA PLUSIE!

o uzyskaniu po raz pierwszy od 
lat zysku netto w wysokości około 
500 tysięcy zł. 
   Rok 2006 pokazuje, że 
istnieje szansa na wyjście z 
dotychczasowej trudnej sytuacji 
fi nansowej pruszkowskiego 
ZOZ-u. Wszystko wskazuję, że 
rok bieżący może zakończyć się 
równie pomyślnym wynikiem. 
Jak informuje dyrektor SPZ 
ZOZ Mieczysław Brągoszewski, 
wartość kontraktów w ramach NFZ 
oraz planowanych przychodów 
przekracza wysokość istniejących 
zobowiązań. Warto przypomnieć, 
że dyrekcja ZOZ realizuje obecnie 
program restrukturyzacji, którego 
ukończenie w 2007 roku daje 
szanse na kolejne umorzenia 
zobowiązań.



Mazowsze za granicą 

   Zaproponowałem na posiedzeniu 
Komisji Promocji i Współpracy 
Zagranicznej uchwałę wzywającą 
Sejmik i Zarząd Województwa do 
zwiększenia rangi inauguracji tego 
przedstawicielstwa i przeznaczenie 
większych środków na ten cel. 
Komisja przyjęła moją uchwałę 
jednogłośnie. Poprzedni projekt 
zakładał wydanie na uroczystość 
otwarcia kilkanaście tysięcy złotych. 
Żeby ktoś w Brukseli zauważył 
Mazowsze potrzeba większych 
środków. Chcę, by inauguracja 
naszego biura była tam dużym 
wydarzeniem.

  Dotąd Mazowsze prawie nie 
istniało w Brukseli. To ogromne 
zaniedbanie poprzednich ekip, które 
nie rozumiały mechanizmów Unii 
Europejskiej. Wcześniej brukselskie 
przedstawicielstwo  największego 
województwa w Polsce było jednym 
wynajętym pokoikiem na poddaszu. 
Wiosną specjaliści, którzy będą 
promować nasze region, wprowadzą 
się do budynku z prawdziwego 
zdarzenia. Będzie on pozytywnie 
kształtował wizerunek regionu i 
godnie reprezentował Mazowsze i 
jego mieszkańców.

Promocja Województwa Mazowieckiego poza granicami 
naszego kraju przynosi wiele korzyści. Szczególnie ważne 
jest przyciąganie na Mazowsze nowych inwestorów. 
Już wiosną w Brukseli, mieście najważniejszych Unijnych 
instytucji nasz region otworzy swoje przedstawicielstwo.

   Kolejną kwestią jest współpraca 
zinstytucjonalizowana – istnieją 
liczne porozumienia o współpracy 
z regionami. Funkcjonują one w 
bardzo różny sposób. Niektóre 
bardzo dobrze, inne wcale. 
Kilka  jest bardzo cennych. 
Na przykład porozumienie z 
regionem Sztokholmskim skutkuje  
organizacją wspólnych konferencji. 
Nasi eksperci uczą się od Szwedów 
europejskich standardów. 
Szwecja jest jednym z najbardziej 
uporządkowanych krajów na 
świecie. Nie ma blaszanych 
pawilonów kupieckich w centrum 
Sztokholmu. Jest za to świetnie 
rozwinięta komunikacja publiczna 
oraz inne wzory do naśladowania. 
Mam nadzieję na drugi potop 
szwedzki. Tym razem będzie to 
potop dobrych wzorów.

   Niestety w kontaktach zagra-
nicznych województwa dostrzegam 
też wiele niepokojących rzeczy. Na 
posiedzeniu Komisji skrytykowałem 
brak działań skierowanych 
na Stany Zjednoczone. Mimo 
wielkiej i bogatej amerykańskiej 
Polonii ten obszar jest bardzo 
zaniedbany i  niewykorzystywany. 
Mazowsze ma ogromny potencjał. 
Możliwości współpracy ze Stanami 
Zjednoczonymi są bardzo duże. 
Niestety nie robi się nic, albo 
prawie nic żeby wykorzystać nasze 
szanse na tym polu. Bardzo ważne 
jest też zwiększenie środków 
na międzynarodową wymianę 
młodzieży, zwłaszcza studentów. 
Młodzi ludzie są naszą najlepszą 
inwestycją, dlatego będę dbał o 
to, żeby Mazowsze ułatwiało im 
korzystanie z możliwości, jakie 
daje nasze członkostwo w Unii 
Europejskiej.
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Pruszków dla Mazowsza Mazowsze dla Pruszkowa
  W połoweie lutego odbyło się w 
Pruszkowie drugie ponadpartyjne 
spotkanie radnych Sejmiku 
Województwa Mazwowieckiego 
z okręgu wokółwarszawskiego. 
W spotkaniu z radnymi Sejmiku 
Województwa licznie wzięli udział 
lokalni samorządowcy- władze 
powiatu pruszkowskiego i jego gmin. 
Tematem spotkania były regionalne 
plany zwiazane z najpilnieszymi 
sprawami, dotyczacymi naszego 
regionu: z usprawnieniem 
komunikacji, ochroną środowiska 
naturalnego i służbą zdrowia.
Była to doskonała okazja, by zwrócić 
uwagę samorządu regionalnego na 
lokalne problemy i przedstawić 
swoje koncepcje rozwoju  tej cześci 
Mazowsza i całego województwa.
- Z całą troskliwością będziemy 

patrzeć na mieszkańców powiatu 
pruszkowskiego - zapewniał 
wiceprzewodniczacy Sejmiku 
Marek Balicki. W związku z 
przygotowaniami do tworzenia 
strategii rozwoju transportu 
szynowego na Mazowszu 
specjaliści z Warszawskich Kolei 
Dojazdowych oraz Zespołu 
Doradców Gospodarczych 
„TOR” przygotowali 
propozycję modernizacji 
i rozbudowy sieci WKD.
Powiat pruszkowski to 
jeden z największych i 
najdynamiczniej rozwijających 
się wokółwarszawskich powiatów. 
Rozbudowa transportu szynowego 
i modernizacja dróg wojewódzkich 
– w tym budowa „Paszkowianki” 
– rozwiążą najbardziej palące 

problemy komunikacyjne 
powiatu i przyczynią się do jego 
rozwoju, drogi łączacej drogi 
krajowe z Warszawy do Krakowa 
i Katowic z przyszłą autostradą 
A2 - rozwiążą najbardziej palące 
problemy komunikacyjne. 
Będa tez impulsem do dalszego 
rozwoju i kolejnych inwestycji. 
- Prężie rozwijajacy się Pruszków 
to silne Mazowsze - powiedział 
pomysłodawca spotkania 
Grzegorz Kostrzewa-Zorbas.
Podobne konsultacje organizowane 
są również w innych cześciach 
Centralnego Mazowsza. Mają 
na celu zapoznanie się radnych 
Sejmiku Województwa z lokalnymi 
problemami i rozwiązywanie ich 
przez współdziałanie różnych 
szczebli samorządu.

 Tyle zostalo po czasach świetności pruszkowskiej fabryki porcelitu... 
Poczatek marca 2007, widok od strony ulicy Komorowskiej. 

fotografi e: Bolo Skoczylas

  Słynny komin - relikt jest aktualnie 
demontowany. Za kilka dni pozosta-
nie po nim wyłącznie wspomnienie...           
(luty 2007)

Pruszkowskie 
pejzaże...

I jeszcze jedno ujęcie “fajansowej”... Marzec 2007

  Znikają, bezpowrotnie stare prusz-
kowskie zakłady. Tereny zmieniają  
gospodarzy. Nowym włascicielom 
grunty potrzebne są atrakcyjne par-
cele pod nowe projekty i inwestycje. 
Starsi mieszkańcy pamietają jeszc-
ze jak za czasów swojej swietności 
wygladały: 1-Maj, Fajansowa, 
ZetEnTeka, Cebek, Ołówki, Kino 
Kolejarza... Młodsi już nie. 
 Taka jest nieuchronna kolej rzeczy. 
Miasto rozwija sie, rozbudowuje, 
pięknieje. 
  Proszę nie podejrzewać mnie o 
nieuzasadnione tesknoty za starymi 
czasami. Jestem, oczywiście, i za 
rozwojem, i  za budową nowych 
osiedli i dzielnic, i za przebudową 
tych starszych i często zanied-
banych fragmentów  miasta. Ale 
kiedy patrzę na wyburzanie history-
cznie zwiazanych z miastem fabryk 
czy budowli odczuwam pewien żal.
   Dlatego staram się uwieczniać na 
fotografi ach to, co jeszcze zostało 
ze starego Pruszkowa. Może nie są 
to najpiekniejsze obrazki, ale mam 
nadzieję, że niektórym mieszkańcom 
przypomną lata ich młodości... 

Bolo Skoczylas

Grzegorz Kostrzewa-Zorbas
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Dariusz Kwiatkowski

D o p ł a t y  d o  o d s e t e k  
czy jest się  z czego cieszyć 

  W tym roku banki powinny nas kusić tańszymi kredytami 
mieszkaniowymi w złotówkach dzięki dopłatom Państwa do 
odsetek. Szkoda tylko, że w rzeczywistości nie wszyscy będą 
z nich mogli korzystać, chociaż ze względu na atrakcyjność 
oferty zapewne wielu by chciało. Przyjrzyjmy się bliżej 
warunkom jakie trzeba spełnić, by zaliczyć się do grona 
szczęśliwców.

Dla kogo dopłata

   Zacznijmy od tego co dotyczy nas. 
Powinniśmy posiadać rodzinę, lub 
być osobą samotnie wychowującą 
dzieci. Kolejny krok to budowa 
albo kupno nowego mieszkania 
lub domu. Trzeba jednak pamiętać, 
że w przypadku mieszkania jego 
powierzchnia nie może przekroczyć 
75 m2 a jeśli chodzi o dom to 
granicę stanowi 140 m2. Właśnie w 
takich przypadkach Państwo dołoży 
nam znaczną część spłacanych 
odsetek przez okres pierwszych 
8 lat. Dopłata ta będzie jednak 
dotyczyć tylko 50 m2 powierzchni 
w przypadku mieszkań oraz 70 w 
przypadku domów.
   Są jednak i uwarunkowania 
niezależne od nas samych, 
które ustawodawca postanowił 
wprowadzić. Stwierdził on, że koszt 
jednego m2 nie może być wyższy 
niż średnia z dwóch ostatnich tzw. 
„wskaźników  kosztu odtworzenia 
m2 powierzchni mieszkaniowej”. 
Jeśli wszystko początkowo 
wydawało się proste, to tu pojawia 
się prawdziwe utrudnienie, bowiem 
teoria nie nadąża za praktyką 
i realnymi cenami mieszkań, 
zwłaszcza w tak dużych miastach 
jak Warszawa. W stolicy ta 
magiczna kwota to obecnie 4300 
zł za m2. Pamiętając, że ma być to 

nowy lokal, wiemy, iż taka oferta 
może pozostać fi kcją bowiem 
średnia cena nowego mieszkania 
w Warszawie przekracza znacznie 
7000 zł za m2. 

Kiedy spełniamy wszystkie 
warunki

   Jeśli udaje nam się spełnić wszystkie 
wymagania, to okazuje się że oferta 
sama w sobie jest bardzo atrakcyjna. 
Państwo, spłacając za nas znaczną 
część odsetek, zdecydowanie obniża 
ogólny koszt kredytu i sprawia, że 
w niektórych przypadkach może 
on okazać się bardziej opłacalny 
niż kredyt udzielany we frankach. 
Jeżeli zdecydujemy się na równe 
raty przez cały okres kredytowania, 
to zauważmy, że są one tak 
skonstruowane, iż na początku 
większą część każdej z nich stanowią 
odsetki. Udział kapitału w racie 
kredytu zwiększa się systematycznie 
wraz z czasem jego spłaty. Skoro 
Państwo ma nam pomagać spłacać 
odsetki przez pierwsze 8 lat, 
oznacza to że kwota tego wsparcia 
może okazać się bardzo wysoka. 
Przeanalizujmy to na przykładzie 
kredytu zaciągniętego na 200 000 zł 
i na okres 30 lat. W takim przypadku 
rata naszego kredytu będzie 
wynosiła miesięcznie 1 100 zł. W 
kwocie pierwszej raty odsetki to 900 

zł, a pozostała część to kapitał.
   Postarajmy się teraz zrozumieć 
jak funkcjonuje naliczanie dopłat. 
Pierwszy krok to obliczenie przez 
bank tzw. stopy referencyjnej, 
która jest sumą 3 miesięcznego 
WIBOR-u i ustalonej w ustawie 
marży która wynosi 2%. I tu kryje 
się kolejna dobra wiadomość dla 
kredytobiorców, większość banków 
ustala obecnie marże na poziomie 
1%, co pozwala nam otrzymać 
wyższą dopłatę niż wynikałaby z 
rzeczywistych wartości. Następny 
krok to obliczenie połowy stopy 
referencyjnej od pozostałej do 
spłaty kwoty kapitału. Dla naszego 
przykładu będzie to 3,25% z 200 
000, czyli 540 zł miesięcznie. O taką 
właśnie kwotę możemy pomniejszyć 
naszą pierwszą ratę. Oczywiście 
musimy się liczyć z tym, że przy 
takim sposobie naliczania dopłat 
nasze miesięczne raty podczas 8 
letniego okresu dofi nansowywania 

będą rosły, jednak i tak na koniec 
będą one niższe przy kredycie 
zaciągniętym we frankach a może 
wtedy warto będzie pomyśleć o 
przewalutowaniu? Tak czy inaczej 
zauważmy że prze te 8 lat oddaliśmy 
bankowi tylko 35 000 zł. Zamiast 
83 000 zł. czyli w naszym portfelu 
pozostaje 48 000 zł.

Nie wszędzie jednakowe 
korzyści

   Oczywiście pojawia się jeszcze 
jeden czynnik mający wpływ na 
stopień opłacalności tej oferty. 
Chodzi o warunki jakie oferują 
poszczególne banki. O ile nie 
może być różnic w sposobie 
naliczania samej dopłaty, bo ten 
narzucony jest przez ustawę, o tyle 
już warunki samego kredytu mogą 
być bardzo różne a pamiętajmy że 
nasza korzyść jest zależna, między 
innymi, od prowizji bankowej. Im 

   Autor jest doradcą fi nansowym 
w fi rmie doradczej OPTIMANER 
Private Finance.
  OPTIMANER Private Finance 
jest pierwszą w Polsce fi rmą, 
której głównym przedmiotem 
działalności jest przygotowywanie 
indywidualnych planów 

   A miało być tak pięknie… 
odnowa moralna, ogólnodostępne 
szczęście, dostatek, kraj mlekiem 
i miodem płynący. 
A cóż z tego wszystkiego mamy? 
Poza  kilkoma nurtującymi 
problemami, takimi jak 
odnalezienie ojca dziecka pani 
Anety Krawczyk, wysłuchiwanie 
kolejnych „fantastycznych” 
pomysłów ministra Giertycha, czy 
też prób rozszyfrowania kolejnych 
afer korupcyjnych, to nie można 
stwierdzić, aby nasza Polska 
zmieniła się na lepsze. Gerhard 
Schroeder powiedział, że nie sądzi, 
aby „urzędujący obecnie rząd, 

który zachowuje się równocześnie 
antyniemiecko, antyrosyjsko i 
antyeuropejsko, był zgodny ze 
średnio- i długookresowymi 
interesami kraju”. I obawiam się, że 
chyba miał rację.
   Cóż za wspaniałym wynalazkiem 
okazała się konstytucja, bo gdyby 
nie ona, to prawdopodobnie 
mielibyśmy drugą Białoruś. Polacy 
mogą więc na nowo doceniać 
święto 3 maja, bo to właśnie dzięki 
konstytucji mamy demokrację. 
Oczywiście zapewnia ona, że Polska 
to kraj neutralny światopoglądowo. 
Ale i ten najważniejszy w kraju 
dokument nie jest w stanie 
całkowicie powstrzymać wybryków 
posłów z wylęgarni pomysłów na 
Wiejskiej. Konstytucja więc wiele 
zapewnia, ale chyba jednak nie 
do końca wszystko. Przeglądając 
wiadomości z ostatnich kilku 
miesięcy, ciężko nie natknąć się na 
dość oryginalny pomysł naszych 
posłów, aby nadać Chrystusowi 
tytuł Jezusa Króla Polski. Gdyby 
nie sprzeciw hierarchów Kościoła, 
z pewnością mielibyśmy już króla.
   Również owo „Prawo” wpisane 
dumnie w nazwę partii rządzącej, 

jest skrupulatnie omijane, między 
innymi przy przekazywaniu 
pieniędzy z podatków na budowę 
Świątyni Opatrzności Bożej w 
stolicy. W zeszłym roku miało być 
to 20 mln złotych, które zostały 
jednak spożytkowane na gdański 
kościół św. Katarzyny, w tym 
roku ma być 40 mln, ale i to nie 
wszystko, bo całość budowy ma 
kosztować około 110 mln PLN. 
Aby obejść prawo postanowiono 
przeznaczyć te fundusze nie tyle na 
budowę świątyni, ile na programy 
formacyjne i edukacyjne, które 
mają być w niej prowadzone. Mają, 
ale tylko w teorii. Politycy PiS 
już ostrzą sobie zęby na zmianę 
konstytucji, ale jak się okazuje – nie 
dla psa kiełbasa, nie mają na tyle 
dużej przewagi, aby taki projekt 
zmian przeforsować.
   Kolejne pytanie, które się nasuwa, 
to to, czy demokracja w Polsce 
jest zagrożona? Myślę, że nie. Jest 
to na tyle abstrakcyjne i szeroko 
pojęte słowo, że nie tak łatwo 
wyjść poza jego ramy. Są jednak 
pewne symptomy odchodzenia od 
zasad demokratycznych. Chodzi 
już nie tyle o krytykowane przez 

prof. Osiatyńskiego naruszenie 
przez PiS zasady „równowagi 
władz, jawności życia publicznego 
oraz wolności i niezależności 
mediów”, ile o podważanie decyzji 
Trybunału Konstytucyjnego. Kiedy 
ten ostatni jeszcze nie tak dawno 
„zakwestionował konstytucyjność 
amnestii maturalnej, politycy 
rządzący komentowali to jako 
efekt działania układu w trybunale” 
– skarżył się były prezes TK, prof. 
Marek Sajfan.
   Jeśli chodzi o media, to nie 
trudno się zorientować, że bracia 
Kaczyńscy za wszelką cenę pragną 
je kontrolować. Z TVP są usuwani 
coraz to kolejni przeciwnicy rządu, 
zaś reszta wolnych mediów określana 
jest jako wyrosła z „najgorszej części 
PRL”. Oczywiście nie wliczam w to 
mediów katolickich, w szczególności 
Radia Maryja, Telewizji Trwam 
i Naszego Dziennika. Te 
ostatnie są zaś tymi wolnymi, 
najmniej skorumpowanymi oraz 
prawdomównymi mediami. 
   W ostatnich dniach ludzie 
jednak stanęli w obliczu potyczki 
o. Rydzyka z I Damą, Marią 
Kaczyńską, która starając się 
bronić praw kobiet, podpisała z 
około 30 znanymi dziennikarkami 
apel do parlamentarzystów o 
zaniechanie tworzenia poprawki 

do konstytucji w sprawie ochrony 
życia poczętego. Cóż z tego 
wynikło? Kolejna afera: Rydzyk i 
wszystkie jego odnogi krytykują 
chórem panią prezydentową i 
oskarżają ją o niewiedzę słowami: 
„to jest skandaliczne (…) nie 
nazywajmy nigdy, ze szambo jest 
perfumerią”, Maria Kaczyńska 
siedzi jak mysz pod miotłą, aby nie 
drażnić już dalej swoim widokiem 
mediów Kościelnych, Giertych 
na czele z Ligą Polskich Rodzin 
całym swoim ciałem i duszą 
popiera pana ordynatora i liczy 
na pozytywną reakcję elektoratu, 
zaś lewica, jak zwykle krytykuje 
krytykę krytyki próby całkowitego 
zniesienia aborcji. Całość sprawy 
podsumowuje szanowny Lech 
Kaczyński słowami: „to taki żart”, 
dodając po chwili: „ja nie wiem, co 
to ma wspólnego z szambem”…
Jeśli ktokolwiek się w tym łapie, 
to już chyba sam Andrzej Lepper, 
który leżąc w solarium obmyśla 
założenie nowej partii na wypadek, 
gdyby Samoobronę zdelegalizował 
Trybunał Konstytucyjny.

Paweł Rogaliński

autor jest studentem fi lologii 
angielskiej oraz stosunków 
międzynarodowych: nauk  poli-
tycznych Uniwersytetu Łódzkiego.

niższą prowizję banku uda nam się 
wynegocjować, tym wyższy jest 
nasz zysk wynikający z różnicy 
pomiędzy nią a ustaloną ustawowo.
Różnorodność ofert dotyczących 
kredytów mieszkaniowych jakie 
proponują nam obecnie banki 
znacznie utrudnia właściwy 
wybór. Sami często nie posiadamy 
wystarczającej wiedzy, by 
dokładnie przeanalizować każdą z 
nich. Dobrym rozwiązaniem jest 
rozmowa z doradcą fi nansowym, 
który znając nasze potrzeby i 
oczekiwania pomoże w podjęciu 
właściwej decyzji.

fi nansowych. Doradcy 
fi nansowi posiadają 
certyfi kat EFG, który 
zobowiązuje ich do 
r y g o r y s t y c z n e g o 
przestrzegania zasad 
etyki. Klienci, którzy 
zaciągają kredyt 
hipoteczny lub chcą 
skorzystać z planów 
o s z c z ęd n o ś c i o w y c h 
otrzymują od doradców 
O P T I M A N E R 
Private Finance 
z indywidual izowaną 
poradę w postaci 
osobistego planu 
fi nansowego. Ponadto 
doradcy OPTIMANER 
pomagają załatwić 
formalności. Później 
na bieżąco monitorują 
słuszność podjętych 
decyzji fi nansowych.
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Piotr Iwicki

Wieści znad Raszynki

O tym, że kiedyś kompozytorzy 
swoją twórczość ściśle wiązali z 
popytem u władców, nie trzeba 
nikomu przypominać. Działając na 
dworach bądź tworząc na zamówienie 
przykościelnych, katedralnych 
czy klasztornych zespołów 
chóralno-instrumentalnych, pisali 
to, co akurat miało pojawić się 
„na afi szu”. Nic więc dziwnego, 
że muzyka tworzona był pod 
dyktando kalendarza liturgicznego. 
Paradoksalnie, dzięki temu, możemy 
dzisiaj mówić o muzyce pasyjnej. W 
naszych  czasach zjawisku więcej 
niż marginalnym. A gdyby nie Jan 
Sebastian Bach i kilku jego kolegów, 
takie muzykowanie przeszłoby do 
lamusa kompletnie.
Kwestia przypadku
Ciekawe, co by się stało ze spuścizną 
wielkiego Lipskiego Kantora - 
mistrza Jana Sebastiana, gdyby 
nie przypadek. Oto pewnego letnie 
dnia, nie kto inny jak sam Felix 
Mendelssohn Bartholdy, tak ten od 
słynnego marsza weselnego, z nie 
mniej słynnego „Snu Nocy Letniej”, 
przechadzał się po targowisku i 
postanowił kupić rybę. A jako, że w 
owych czasach normy HACAP czy 
sanepidowskie nakazy były ogólnie 
rzecz biorąc mało znane, sprzedawca 
owinął ową rybę w papier nutowy, 
skrzętnie zapisany nieznaną ręką. 
Jak się okazało, wprawne oko 
mistrza Mendelssohna szybko 
dostrzegło, że ma do czynienia z 
czymś niezwykłym. Postanowił 
więc zabrać sprzedawcy jego „papier 
pakowy” i tak świat do dzisiaj 
podziwia słynną Mateuszową Pasję 
Jana Sebastiana Bacha. Owszem, 
znawcy i badacze są podzieleni, 
czy chodziło o Mateuszową Pasję, 
czy też nie mniej genialną Mszę 
h-moll, jedno jest pewne, dzięki 
przypadkowi możemy dzisiaj 
obcować z tą wspaniałą muzyką. 
Gdyby nie wizyta Mendelssohna 
na targu, połowa orkiestr na całym 
świecie, nie miałaby co grać w 
czasie Wielkiego Postu, o Wielkim 
Tygodniu nie wspominając. I 
to właśnie ta muzyka napędza 
koniunkturę w tym szczególnym 
czasie, a współcześni dyrygenci 
i czołowe zespoły prześcigają się 
w tym, kto zagra Bacha w sposób 
najbardziej przypominający to, 
co mistrz Jan Sebastian słyszał. 
Sprawa to arcytrudna, bowiem 
mogą posiłkować się jedynie 
zachowanymi rękopisami, 
analizami kolegów po fachu oraz 
nielicznymi przypisami autora. 
Ogólnie rzecz biorąc przyjmuje 
się, że Bach wszystko co chciał, 
zapisał w nutach. Jednak nuty w 
okresie Baroku stanowiły w dużej 
mierze kanwę do improwizowanych 

Muzyczne sacrum
popisów muzyków i śpiewaków, a 
wszelkie ozdobniki leżały niemal w 
wyłącznej gestii interpretatora. Stąd 
sięgając dzisiaj po jedno z wielu 
wykonań bachowskich Pasji wg 
Św. Mateusza czy Jana, możemy 
przeżyć szok, jak różne to dzieła! 
Dwie dekady rewolucji
Wszystko zaczęło się ponad 
dwadzieścia lat temu, kiedy 
to znudzony siedzeniem za 
orkiestrowym pulpitem i 
odgrywaniem bez werwy i biglu 
bachowskich fraz Nikolaus 
Harnoncourt, postanowił pokazać, 
że ta muzyka ma ducha, emocje i 
dramaturgię. Zawiązał Concertus 
Musicus Wien i pokazał Bacha, 
jakim nikt go wcześniej nie słyszał. 
Rewolucyjnego, porywającego, a 
tym wykonaniem pokazał nową 
drogę do grania nie tylko Bacha 
ale całej muzyki barokowej. 
Artyści zaczęli sięgać po stare 
instrumenty bądź ich kopie, 
powstała już nie nowa moda, ale 
cała gałąź muzykologii zajmująca 
się powrotem do źródeł. Na scenie 
pojawiły się nowe gwiazdy, artyści 
skupieni wyłącznie na muzyce 
wykonywanej według starych 
zasad, starający się wiernie pokazać 
dzieła takimi, jakimi słyszeli je 
ich twórcy przed ćwierćwieczem 
i dawniej. A wiadomo, z tamtych 
czasów nie zachowały się żadne 
nagrania (sic!). O ile kilkanaście 
lat temu skupialiśmy się na raptem 
dwóch, trzech rejestracjach w tym 
duchu, dzisiaj można w salonie 
płytowym zostawić majątek tylko na 
albumy nagrane w takiej konwencji. 
Słynna rejestracja pasji Janowej 
pod batutą Harnoncourta (1985 rok) 
osiągalna jest w formacie dvd, a 
my możemy choć duchem poczuć 
się jak uczestnicy legendarnego 
już koncertu w katedrze w Grazu 
w 1985 roku. Ducha wielkiej 
muzyki pasyjnej słychać też w 
rejestracji Gustava Leonhardta, 
który Mateuszowa Pasję nagrał z 
autorskim La Petite Bande pięć 
lat później. Aby dostrzec różnice 
i twórcze wizje, warto posłuchać 
jak to samo dzieło „słyszą” John 
Eliot Gardiner (1989 rok), Andrew 
Parrot (1991) Franz Brüggen (1998 
rok) czy największy wizjoner takiej 
konwencji wykonawczej, Paul 
McCreesh i jego Gabrieli Players 
z porywającą rejestracja z 2003 
roku. Jednak aby usłyszeć inność 
tej koncepcji, warto też posłuchać 
któregoś z nagrań utrzymanych 
post-romantycznej konwencji 
bachowskich interpretacji, choćby 
czegoś z Herberta von Karajana 
bądź Karla Richtera. Cóż, dla mnie 
ciężar tego grania równy jest z 
ciężarem głazu, którym zastawiono 
Grób Pański. Wole podejście 
nowych mistrzów.
Wątek polski
Polska muzyka nie ma zbyt wiele 
wielkich, rozbudowanych pozycji 
w obrębie muzyki oratoryjnej, 
dzieła te albo zostały zapomniane, 
albo nie wytrzymały próby czasu 
i konkurencji z słynną bachowską 
spuścizną. Pasja Pendereckiego czy 
Józefa Elsnera, to tylko dowód, że 
jesteśmy peletonem, a może nawet 
i nie tym! Ale nie ma powodu do 

wstydu. Polska muzyka bardziej 
skupiła się na tradycyjnych pieśniach 
wielkopostnych, wyśpiewywanych 
tłumnie przez wiernych w 
parafi alnych świątyniach. W naszej 
tradycji ta tematyka poszła „w 
lud”. Ale jest coś, co zdumiewa. 
O ile muzyka wpisana w kanon 
Bożego Narodzenia, to raj dla 
fonografi cznych producentów, to 
okres Wielkiego Postu zdaje się 
być kompletnie czasem straconym. 
No bo czy można śpiewać o Męce 
Pańskiej w sposób chwytliwy, 
dający szanse na komercyjny i 
artystyczny sukces? Jak pogodzić 
sacrum z profanum? Ale i w tej 
kwestii pojawiają się jaskółki. 
Wydana właśnie płyta „O Duszo 
Wszelka – Pieśni Wielkopostne” 
sygnowana nazwiskami Katarzyny 
Groniec, Iwony Lorenc, Mariusza 
Lubomskiego i animatora 
przedsięwzięcia, Ryszarda Wojciula, 
zdumiewa klimatem i genialnym 
połączeniem tradycyjnych pieśni 
wielkopostnych (m.in. „Ludu mój 
ludu”, „Ogrodzie oliwny”, „Wisi na 
krzyżu”, „Spłyńcie dziś spłyńcie”) z 
konwencją estetyki ethno & world 
music. Mamy więc ludzki głos, 
wyśpiewane stylowo, powściągliwie 
frazy starych polskich pieśni, ale też 
oprawę syntezatorów, samplingu, 
wprawnie „przełamaną” naturalnym 
akustycznym brzmieniem bombard, 
fl etów, violi da gamba (tu wybitny 
instrumentalista, Paweł Muzyka) i 
gitary. Śpiewa zaś stylowy, bardzo 
szanowany na muzycznym ryku 
kwartet wokalny Il Canto Minore. 
Tu klasyczne brzmienie podaje rękę 
podpartej prądem współczesności. 
Ale bez obaw, czyni to z klasą i 
artystycznym pięknem. Reasumując 
– posłuchajcie sami, warto. Kończąc 
życzę wszystkim spokoju w czasie 
Świąt Wielkanocnych. Niech ze 
zmartwychwstaniem Pana nasze 
życiowe drogi się wyprostują a 
bliscy staną dla nas ostoją. Niech 
te Święta przede wszystkim będą 
rodzinne. 

Piotr Iwicki

Parafi a – Falenty
Na VI sesji rady gminy Raszyn 
uchwalono plan zagospodarowania 
przestrzennego uwzględniający 
inwestycję – budowę kościoła w 
Falentach. Ta procedura byłaby 
bardziej zaawansowana, gdyby 
nie  działania miejscowego 
radnego w poprzedniej kadencji, 
który blokował procedurę, przez 
co wojewoda uchylał wszystkie 
uchwały. Teraz wiadomo, kościół 
powstanie – tak zdecydowali radni 
V kadencji. A byłemu radnemu 
wyborcy podziękowali za taką 
reprezentację, nie oddając  w 
listopadzie głosu.  

Mistrz z Ład
Uczeń ze szkoły podstawowej im. Księcia Józefa Poniatowskiego w 
Ładach, Ryszard Eggink, został wicemistrzem Polski w szachach! 
Mistrzostwa odbyły się Ustroniu, a obejmowały kategorię wiekową 
dziesięcio- i dwunastolatków. Jak donosi serwis internetowy UKS Łady, 
młody mieszkaniec gminy Raszyn odniósł osiem zwycięstw, uzyskał też 
trzy remisy przy zerowej liczbie przegranych. Na podium ustąpił tylko 
wielokrotnemu mistrzowi polski, faworytowi, Janowi Dudzie. Duma 
szkoły w Ładach reprezentować będzie Polskę na Mistrzostwach Europy. 
Gratulujemy! 

Czasocofacz
Popularna reklama telefonii komórkowej wylansowała czasowstrzymywacz. 
Wójt gminy Raszyn, Janusz Rajkowski zafundował mieszkańcom 
czasocofacz. Pod koniec 2006 roku wprowadził zarządzeniem nowy 
regulamin organizacyjny podległego mu urzędu. Rzecz w tym, że przewidział 
tam stanowisko dla osoby zajmującej się pozyskiwaniem środków 
przedakcesyjnych, upraszczając pieniędzy unijnych osiągalnych jedynie 
przed wstąpieniem państwa do Unii Europejskiej. Tę kompromitującą 
wpadkę, naprawił wójt zarządzeniem w pierwszych dniach stycznia. Jaka 
z tego płynie nauka? Do każdego prędzej czy później dotrze widomość, że 
Polska jest członkiem Unii Europejskiej od kilku lat. A może zwyczajnie 
wójt nie przeczytał tego co podpisywał, bo przecież trudno sobie wyobrazić, 
aby pan Rajkowski nie wiedział, że Polska jest członkiem Unii Europejskiej. 
Tak czy inaczej – wstyd.

Kontrowersyjny styl sprawowania władzy
Co miesiąc – sprawa. Tak można podsumować pierwsze miesiące nowo 
wybranych władz Raszyna. Co najmniej trzy sprawy w sądzie pracy, 
wytoczone przez pracowników, to efekt tylko trzech miesięcy jej działania. 
Ten fakt już wzbudził zainteresowani Państwowej Inspekcji Pracy. 
Możliwości dalszej współpracy nie widział również nasz radny powiatowy, 
dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu w Raszynie, Pan Krzysztof Kowal. 
Ten sam, dzięki któremu gmina Raszyn zajęła pod względem aktywności 
sportowej, pierwsze miejsce w Polsce za rok 2006. I ta sprawa zapewne 
znajdzie epilog  sądzie. 

WWW.RASZYN.BLOX.PL
Pod tym adresem mieszkańcy Raszyna odnajdują rozmaite ciekawostki 
na temat funkcjonowania lokalnego samorządu, poczynań władzy ale nie 
tylko. Tam również umieszczane są rozmaite ankiety. W jednej z nich 60 
procent respondentów odpowiedziało, że obecny wójt, Janusz Rajkowski,  
zakończy swoje rządy przed końcem kadencji. Odmiennego zdania było 
jedynie 31 procent osób.  
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M JAK... MIŁOŚĆ, MARZENIA 
Z Dorotą Stalińską rozmawiamy w Miejskim Ośrodku Kultury w Milanówku, gdzie znana 
aktorka promowała swój najnowszy tomik poezji. Prezentowała wiersze z tomu „Agape”, 
śpiewała piosenki, opowiadała o Milanówku, w którym mieszka od 15 lat i o swojej pracy 
twórczej. 
Opowiadała też o miłości, o swoim wyjeździe za ocean, gdzie  miała grać dla Polonii i o tym, 
jak to jest być, jak sama siebie nazywa - matką samodzielną. Pojawiła się również refl eksja 
na temat czasów, w jakich żyjemy... 

Powiedziała Pani dziś: „Żyjemy 
w chamskich czasach.” Co 
robić, żeby w tych brutalnych 
czasach starać się pielęgnować 
miłość, o której opowiada Pani 
w „Agape”. Mam na myśli 
miłość kobiety do mężczyzny, 
miłość do ludzi, do świata, do 
dziecka...  

 Swoim bliskim - partnerom, 
rodzicom, dzieciom codziennie 
trzeba mówić - Kocham cię.  Ja, 
czy jestem w domu, czy wracam 
z trasy po spektaklach w nocy 
jak mój syn śpi, od 17 lat szepczę 
mu do ucha - Kocham cię synku. 
To się przenosi. On, mimo że jest 
prawie dorosłym człowiekiem, 
kończy każdą rozmowę ze mną 
przez telefon - Kocham cię 
mamuś. Nauczyłam go mówić 
o miłości. Wszystkim to mówię 
- Mówcie sobie o miłości. 
Tego właśnie ma nauczyć ludzi 
„Agape”. To od nas zależy, czy 
znajdziemy chwilę dla naszych 
bliskich i czy usłyszymy - 
Kocham cię. Nie możemy tego 
usłyszeć, jeśli sami nie umiemy 
tego powiedzieć. To, co dajemy 
ludziom od siebie, to samo 
otrzymujemy. 

A co trzeba robić, żeby być taką 
optymistką jak Pani? 

Myśleć pozytywnie. To jest 
moja największa fi lozofi a. 
Trzeba wychodzić do ludzi i 
świata z uśmiechem, wtedy oni 
to oddają. Trzeba wychodzić 
z domu uśmiechniętym, a 
nie wkurzonym. Jak jest 
beznadziejnie zimno i chlapa, 
trzeba pomyśleć sobie nie - 
Jak jest beznadziejnie, zimno, 
zmarznę... tylko - Jak jest 
fantastycznie szaro... Szkoda 
życia na nerwy. To jest sztuka 
interpretowania negatywnych 
zjawisk na swoją korzyść.

Mówi Pani: Robię w życiu 
rzeczy, które lubię... To 
ogromny komfort. Co mają 
robić młodzi ludzie, którzy też 
o to walczą? 

Mają realizować swoje marzenia. 
To podobno Modigiliani 
powiedział pierwszy: “Moim 
obowiązkiem jest ocalić własne 
marzenia.” Powtarzam to za 
nim. Musicie znaleźć swoje 
miejsce. Żeby znaleźć swoje 

miejsce trzeba robić to, co się 
lubi. Nie rezygnujcie z marzeń 
na rzecz żadnych pieniędzy. 
Żadne pieniądze nie są warte 
rezygnacji z marzeń. Może być 
tak, że zrezygnujesz z marzeń 
i będziesz bardzo bogaty, ale 
zawsze będziesz nieszczęśliwy. 
Może być tak, że pójdziesz za 
marzeniami i przez chwilę nie 
będziesz miał grosza przy duszy, 
ale i tak będziesz szczęśliwy. 
Jeżeli będziesz realizować 
marzenia i będziesz robił to, co 
jest cząstką ciebie i będziesz to 
robił dobrze, bo z miłością, to 
prędzej czy później przyniesie ci 
to też pieniądze. 

Walka o to, by realizować swoje 
marzenia to nieustanne chwile 
zwątpienia. Jak sobie radzić w 
takich chwilach? 

Zawsze dobrze jest uprawiać 
jakiś sport. Jak ktoś ma chwilę 
zwątpienia to niech weźmie w 
nocy rakietę do tenisa, przejdzie 
przez płot na korty i tłucze o 
ścianę tak długo, aż mu ta złość 

minie... albo niech wsiądzie na 
rower i przejedzie 10 czy 20 
km... albo niech stanie przed 
lustrem, spojrzy na siebie i 
powie: Świat jest piękny, jestem 
piękny, fantastyczny, wszystko 
mi się uda... My mamy w głowie 
komputer. Takie dane, jakie 
do niego wprowadzimy, taki 
obraz otrzymamy. Człowiek 
jest tym, kim myśli, że jest. 
Jeśli pomyślisz, że jesteś 
fantastyczny i że na pewno coś Ci 
się uda i będziesz o tym myślał 
intensywnie - wyzwolisz energię, 
która popchnie zdarzenia i ludzi 
w kierunku realizacji tego, o 
czym myślisz. I nie wiadomo 
skąd pojawią się na twojej 
drodze ludzie, którzy pozwolą 
zrealizować ci twoje marzenia. 
Jeśli pomyślisz, że jesteś do bani 
i nic ci nie wyjdzie, to na pewno 
nic ci nie wyjdzie. Nie wolno 
myśleć negatywnie. Musimy 
ładować się pozytywną energią i 
musimy robić to sami. To od nas 
wszystko zależy. 

        
Co Panią najbardziej cieszy, a 

co najbardziej drażni w Polsce? 

Wkurza mnie chamstwo, 
prostactwo i nieokrzesanie. Jeśli 
chamstwo i prostactwo idzie od 
góry, przenosi się to co raz niżej. 
Napisałam kiedyś taką fraszkę: 

“Boże, mój Boże gdzie nam żyć i 
tworzyć przyszło i co grać mamy 
dla tego siana co z butów na 
salony wyszło... 
Pozwól nam Panie ocalić 
marzenia pod haftowaną nadzieją 
poduszką. 
i miej w opiece nas wszystkich, 
którzy nie potrafi my handlować 
pietruszką” 

oczywiście w cudzysłowie 
„pietruszką”,  nie mam nic 
przeciwko tym, którzy handlują 
pietruszką. Podobno jest bardzo 
zdrowa i facetom pomaga... a 
tańsza od korzenia – żeńszenia... 
Najbardziej cenię ludzi za 
prawość i uczciwość. Tego uczę 
syna. Nienawidzę kłamstwa. 
Brzydzę się kłamstwem. 
Uważam, że najgorsza prawda 
jest lepsza od kłamstwa, a to z 
czym mamy ostatnio w Polsce do 
czynienia to - parada kłamstw. 
Ludzie wkrótce zgłupieją, bo 
naprawdę nie wiedzą komu mają 
wierzyć. Straciliśmy autorytety 
moralne. Wszyscy na górze 
kłamią. Najgorsze jest to, że to 

kłamstwo wdarło się też ostatnio 
do kościoła. Ostatniej ostoi dla 
ludzi. Ludzie w Polsce są dziś 
w bardzo ciężkiej sytuacji, bo 
zostali sami. Sami w swoich 
duszach muszą rozstrzygnąć 
co jest dobre, a co złe. Ja 
pozwalam sobie na komfort 
niekłamania nawet w takich 
drobnych sprawach, kiedy nie 
chcąc zrobić komuś przykrości 
mówimy często nieprawdę. Jeśli 
nie chce mi iść do znajomych nie 
wymyślam usprawiedliwień, ze 
dziecko chore, że utknęłam w 
korku, ze samochód się zepsuł...  
tylko mówię: Sorry, wybaczcie 
mi, jestem strasznie zmęczona, 
nie chce mi się wychodzić 
z domu... Jeśli są to moi 
przyjaciele uszanują to..   bo 
przecież mamy się spotkać dla 
przyjemności, a nie z poczucia 
obowiązku. 

Z czego możemy się dzisiaj 
cieszyć w Polsce? 

Cieszyć możemy się z ogromnej 
ilości rzeczy. Z tego że nie mamy 
komunizmu, 
że żyjemy w wolnym kraju, 
że mamy prawo realizowania 
swoich marzeń., że możemy 
podróżować, że nasze życie 
naprawdę w ogromnej mierze 
zależy od nas samych.

Fotografi e publikowane w wywiadzie pochodzą z ofi cjalnej strony 
Doroty Stalińskiej: www.stalinska.wwl.pl
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I MILANÓWEK... 
rozmowa z aktorką Dorotą Stalińską

Dlaczego wybrała Pani 
Milanówek, a nie Podkowę 
Leśną, czy Komorów? Czy 
Milanówek ma w sobie coś 
specyfi cznego, że postanowiła 
Pani tu zamieszkać, czy 
zdecydowała o tym jakaś 
prozaiczna rzecz?  

Jak syn był mały szukałam 
domu. Rozglądałam się. 
Sprawdzałam domy w 
granicach swoich możliwości 
fi nansowych. Oglądałam różne 
domy. Wiele tych domów 
podobało mi się, ale stały w 
nieciekawych miejscach. W 
Milanówku spodobał mi się i 
dom i miejsce. Pokochałam to 
miejsce. Wprawdzie kupiłam 
domy zrobiony ewidentnie 
na sprzedaż, wszystko się w 
nim psuje i wszystko w kółko 
naprawiam... ale dobrze mi tu. 
Dom jest z ogrodem. Wszystko 
posadziłam własnymi rękoma. 
Sadziłam rośliny, kwiaty. 
Czułam się przez jakiś czas 
jak ostatnia kobieta na Dzikim 
Zachodzie, kiedy chciałam 
wyrwać tej ziemi życie - dla 
kwiatów, dla drzew... Myślę, 
że to miejsce ma swoją magię. 
Jak wracam z trasy o piątej 
rano, zmęczona, po iluś dniach 
przedstawień i wjeżdżam 
do siebie, jest taki moment 
- świat śpi, dom śpi, ale 
ptaki zaczynają śpiewać, kot 
przychodzi, mruczy, ja siadam 

sobie na tarasie...  I to jest moje 
kawalątko szczęścia. To jest 
moje niebo nad moim tarasem, 
moje gwiazdy, które dla mnie 
świecą... Kocham bardzo to 
miejsce...  

To chyba dobrze się tu Pani 
pisze? 

Tak. Zbudowaliśmy z synkiem, 
jak był mały, taką altankę. W tej 
altance powstało bardzo wiele 
moich rzeczy. Wierszy, sztuk. 
„Smak życia”, „Zgaga”, „Love 
me tender”. Dobrze mi się tu 
żyje, dobrze tworzy. Oczywiście 
jest dużo problemów, ale gdzie 
ich nie ma? 

Czy teraz pracuje Pani nad 
czymś konkretnym? 

Chciałabym zrobić sztukę 
z mojego trzeciego tomu 
poezji „Agape”. To będzie 
sztuka zatytułowana: “Agape 
- czyli historia pewnej miłości 
wierszem na niebie pisana.” 
Na przekór temu, w tej chwili, 
chamskiemu światu. Wierzę, że 
w gruncie rzeczy ludzie kochają 
poezję. Bez względu na płeć i 
wiek. Wierzę, że są delikatni 
i wrażliwi, a przedstawienie, 
które będzie bardzo poetyckie, 
złożone ze słowa, dźwięku i 
światła będzie się podobało.   

Podczas ostatniego Festiwalu 
Polskich Filmów Fabularnych 
w Gdyni, rozczarowana 
przebiegiem gali weszła 
Pani nieoczekiwanie na 
scenę i zaapelowała o to, by 
uczcić rocznicę 11 września 
minutą ciszy. Prasa różnie 
to komentowała. Od głosów, 
że obroniła Pani honor 
organizatorów festiwalu, po 
głosy, że była to niepotrzebna 
demonstracja swoich uczuć. 
Jak wspomina Pani to 
wydarzenie i z perspektywy 
czasu ocenia swoje 
zachowanie? 

Zrobiłam to, co uważałam za 
słuszne. Mogłam to zrobić 
dlatego, że jestem osobą 
absolutnie niezależną. To 
kolejny komfort, na który 
sobie pozwoliłam w życiu. 
Jestem od początku do końca 
niezależna. Nikt mi nic nie dał, 
nikt mi nic nie może zabrać. 
Siedząc wśród setek wybitnych 
twórców myślałam wtedy, że 
śnię, że nikt nie wspomniał, 
że tego dnia obchodzimy piątą 
rocznicę ataku na wieże World 
Trade Center. Myślałam, że 
wiceminister kultury, który tam 
był weźmie to na siebie, ale nie 
wziął. Nikt z organizatorów 
o tym nie wspomniał. Nie 
wspomniała także prowadząca 
galę i opowiadająca niestosowne 
żarty Anna Mucha... ale to nie 
wina pani Ani Muchy, bo może 
nikt jej w domu nie nauczył 
jak trzeba się zachowywać 
w różnych miejscach, tylko 
organizatorów... Wiedziałam, 
że jak tego ja nie powiem to 
już nikt tego nie powie, a ja 
czułam, że trzeba powiedzieć. 
5 lat wcześniej płakaliśmy 
i zastanawialiśmy się, czy 
nie zawiesić festiwalu, bo 
tragedia w Stanach wydarzyła 
się podczas tej imprezy. 
Zastanawialiśmy się wtedy, 
czy to nie koniec świata... Po 
tym jak weszłam na scenę 
z apelem, nie było osoby, 
która nie podeszła do mnie 
z podziękowaniami za to co 
zrobiłam. Jedynie Wojewódzki 
- ówczesny narzeczony Ani 
Muchy, powiedział, że to 
dlatego, że nie zagrałam w 
żadnym festiwalowym fi lmie... 
No cóż, widocznie ocenił 
to swoją miarką, miarką 
człowieka, który dla sławy 
i popularności jest w stanie 
zrobić z siebie kompletnego 
głupka. Szkoda, bo to przecież 
inteligentny człowiek. A 
ja  zrobiłam po prostu to, 
co uważałam za stosowne i 
konieczne w danej chwili. I 

zawsze tak się zachowuję. 

Pochodzi Pani z Wybrzeża. 
Czy poza festiwalem wraca 
tam Pani czasem? 

Przez całe lata potrafi łam 
po przedstawieniu wsiąść w 
malucha i jechać do Gdańska, 

żeby przejść się nad morzem 
i wrócić na 10.00 rano na 
próbę. Teraz mam mniej czasu 
żeby tam bywać, ale jestem 
gdańszczanką i kocham to 
miasto. 
  
  
 Dziękuję za rozmowę. 
Anna Kamińska
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„Kino musi mieć w sobie coś 
szalonego.” – powiada Milosz 
Forman. I konsekwentnie realizuje 
tę dewizę. W swoich fi lmach, 
wybitny czeski reżyser zazwyczaj 
portretuje ludzi niezwykłych, 
oryginalnych, być może trochę 
niezrównoważonych, ale 
zawsze interesujących. Galeria 
takich bohaterów rozciąga się 
od McMurphy’ego („Lot nad 
kukułczym gniazdem”), przez 
Mozarta z „Amadeusza”, do komika 
Andy’ego Kaufmana – bohatera 
„Człowieka z księżyca”. Styl 
reżyserii Formana jest dopasowany 
do przedstawianych przez niego 
indywidualności – imponuje 
energią, dynamiką, żywotnością, 
a jednocześnie specyfi cznym, bo 
czeskim sposobem obrazowania 
człowieka, na którego reżyser 
„Odlotu” patrzy z sympatią i 
dobroduszną ironią zarazem. Gdyby 
spojrzeć na „Duchy Goi” wedle 
tych kryteriów, najnowszy fi lm 
Formana można na pewno określić 
jako dzieło typowe dla czeskiego 
twórcy.
   Obraz ten, oparty na scenariuszu 
Jeana Claude’a Carriere’a i samego 
Formana, wpisuje się jednak w 
jeszcze jeden nurt, ostatnio bardzo 
popularny – pokazuje bowiem ludzi 
uwikłanych w realia historyczne. Tę 
tematykę podejmowali niedawno 
Robert De Niro w dość przeciętnym 
„Dobrym agencie” oraz, w 

PREMIERY FILMOWE MARCA

Premiera: 16 marca

zeszłym roku, Ken Loach (świetny 
„Wiatr buszujący w jęczmieniu”). 
Formanowi bliżej do Loacha, bo 
obaj twórcy nie kryją emocjonalnej 
więzi ze swoimi bohaterami, 
losowi których przyglądają się z 
wyraźną empatią. O ile jednak w 
fi lmie Loacha znać było potępienie 
Brytyjczyków okupujących Irlandię, 
o tyle Forman stara się nie oceniać, 
nie ferować wyroków, nie wydawać 
jednoznacznych sądów. Iście 
czeskie zrozumienie dla bliźniego, 
którego niestety, nawiasem mówiąc, 
trudno się doszukać w Polsce.
   Czeskim z charakteru można 
także określić granego przez 
Stellana Skarsgarda malarza 
Francisco Goyę, który był swoistym 
artystycznym kronikarzem czasów, 
o których opowiada Forman. A 
czasy te były dla Hiszpanii, bo 
tam rzecz się dzieje, burzliwe. W 
dość krótkim czasie, na przełomie 
XVIII i XIX w., przez ten kraj 
przetoczył się prawdziwy walec - 
okrutne rządy inkwizycji ukrócili 
Francuzi, by następnie zostać 
pokonanymi przez Anglików, 
wskutek czego powrócił religijny 
terror. Oczywiście, Napoleon, choć 
w teorii przywiózł ze sobą ideały 
Rewolucji Francuskiej, nie ofi arował 
Hiszpanom „liberalnego raju”. Ale 
o tym później, ponieważ wywołana 
już postać Goi jest dla sukcesu 
całego przedsięwzięcia Formana 
kluczowa, trzeba więc poświęcić 
jej chwilę uwagi. Na reżysera 
czyhała bowiem pewna pułapka. 
Otóż pokazanie pewnego wycinka 
historii jest ryzykowne – trudniej 
wtedy stworzyć dzieło zamknięte i 
spójne. Czeski mistrz rozwiązał ten 

problem, pokazując nam...”duchy 
Goi”. Malarz hiszpański jest 
bowiem świadkiem prezentowanych 
wydarzeń historycznych, obserwuje 
je, pozostając niezaangażowanym, 
stara się stać z boku tej wielkiej 
zawieruchy, która się wokół niego 
rozpętuje. Jednak cynikiem nazwać 
go nie można – z jednej strony 
bowiem stara się przetrwać (dlatego 
jest niejako „czeskim bohaterem”), 
a z drugiej pragnie pomóc jednej 
ze swoich modelek – Ines (Natalie 
Portman). Zatem Forman osiąga 
spójność dzięki obecności Goi, 
a jednocześnie unika zbytniego 
subiektywizmu narracyjnego, 
rezygnując z posłużenia się 
opowiadaniem zza kadru, włączając 
natomiast postać malarza do 
dramatycznej akcji. 
    A dzieje się w tym fi lmie dużo. 
Wspomniana już Ines, uwięziona 
przez inkwizycję i uwolniona 
przez Francuzów, szuka swego 
dziecka, które spłodził inkwizytor, 
ojciec Lorenzo (Javier Bardem). 
Ten umieszcza ją w zakładzie dla 
obłąkanych (bo też rzeczywiście 
wiele lat spędzonych w lochach 
odcisnęło piętno na jej psychice), 
co nie stanowi dla niego problemu 
natury administracyjnej, ponieważ 
jest już w tym momencie...
rzecznikiem idei oświeceniowych. 
Lawirant? Nie do końca, bo gdy 
karta historii odwróci się raz jeszcze, 
Lorenzo nie wyprze się swych 
ideałów i poniesie konsekwencje, 
ale moralnie wygra. Goya 
tymczasem odnajduje córkę Ines, 
ale rzeczywistość, niemal przez 
cały czas brutalnie wdzierająca się 
w życie bohaterów, nie pozwala 

mu doprowadzić do 
spotkania matki z 
dzieckiem. Mimo 
to, w znakomitej 
ostatniej scenie, 
malarz (uprzednio 
ogłuchłszy, co 
jest źródłem kilku 
komicznych zdarzeń) 
idzie za Ines i 
martwym Lorenzo. 
Naznaczony ciężkimi 
przeżyciami, z 
bagażem trudnych 
doświadczeń, jest 
jakby związany z 
tą dwójką – kieruje 
nim bowiem jakieś 
poczucie obowiązku 
w stosunku do Ines. 
Nie zostawi jej. To 
gorzka scena, ale 
znać w niej nieco 
optymizmu i wiary w człowieka, 
obecnej, jakby na przekór historii, 
w całym fi lmie.
    W ludzi Forman był skłonny 
wierzyć zawsze, natomiast trwałość 
idei jest dla niego utopią. Tu trzeba 
powrócić do zarzuconego wcześniej 
wątku historycznego „Duchów 
Goi”. W kuluarach usłyszałem 
dość sarkastyczną opinię, że fi lm 
powinno się pokazać podczas 
Święta Zjednoczonej Europy. 
Rzeczywiście, podejście Formana 
do historii jest tu zaprawione gorzką 
ironią. Autor „Hair” pokazuje jak 
idea przeradza się w politykę, jak 
zbytnia wiara we słuszność swych 
poglądów prowadzi do wynaturzeń, 
a w konsekwencji do terroru, 
który nie ma już nic wspólnego 
ze wzniosłymi hasłami. Ten stale 

Premiera: 30 marca

„Viva la Polska! Viva la Mexico!” 
– krzyczał uradowany Guillermo 
Navarro, autor zdjęć do fi lmu 
Guillermo Del Toro, gdy otrzymywał 
Złotą Żabę podczas zeszłorocznego 
festiwalu Camerimage w Łodzi. Nie 
mniej szczęśliwy był meksykański 
operator, kiedy odbierał Oscara. 
Gala Amerykańskiej Akademii 

powtarzający się w dziejach 
Europy proces obrazował także w 
kilku swoich fi lmach wspomniany 
już Ken Loach, pozostając jednak 
całkowicie poważnym, podczas 
gdy dla czeskiego reżysera meandry 
historii są tak absurdalne, że w 
„Duchach Goi” kreśli je w sposób 
karykaturalny, groteskowy (co 
charakterystyczne dla czeskiego 
kina), a zarazem widowiskowy. 
Bo fi lm Milosza Formana to 
dzieło świetnie wyreżyserowane, 
dynamiczne, warsztatowo 
perfekcyjne, efektowne, a 
jednocześnie bardzo autorskie. 
„Duchy Goi” to kino szalone w 
rozumieniu „formanowskim” 
– a więc porywające, wyraziste i 
fascynujące.

Filmowej była 
w ogóle udana 
dla twórców 
„Labiryntu Fauna” 
– nagrodzeni 
zostali również 
charakteryzatorzy, 
s c e n o g r a f o w i e 
i dekoratorzy 
wnętrz. Współpraca 
tych ważnych, 
aczkolwiek często 
z a p o m i n a n y c h 
członków ekipy 
fi lmowej, dała 
r z e c z y w i ś c i e 
doskonały efekt 
– pod względem 
w i z u a l n y m 
dzieło Del Toro 
zapiera dech w 
piersiach. Autor 
„Hellboya” jest 
reżyserem, którego 

wyobraźnia, choć często 
makabryczna i mroczna, jest 
imponująca – świat wykreowany 
przez niego w „Labiryncie 
Fauna” zachwyca w takim samym 
stopniu, co niesamowite pomysły 
inscenizacyjne Tima Burtona, 
Terry’ego Gilliama czy też Michela 
Gondry’ego.

     Ten świat powołany do życia 
przez meksykańskiego twórcę 
zbyt wesoły nie jest. Wbrew 
wątpliwościom i obiekcjom 
niektórych recenzentów, fi lm Del 
Toro nie jest przeznaczony dla 
dzieci, choć główna bohaterką jest 
dziewczynka imieniem Ofelia, i nie 
jest też cynicznym show opartym na 
przemocy, zrealizowanym tylko dla 
zysku. Reżyser od scen brutalnych 
wprawdzie nie stroni, bo taki ma 
styl, jednak w przypadku tego fi lmu 
jest to całkowicie uzasadnione. 
Akcja dzieje się bowiem w 
Hiszpanii rządzonej przez 
generała Franco, gdzie przemoc, 
okrucieństwo i bezwzględność 
są na porządku dziennym. Te 
trzy cechy uosabia kapitan Vidal, 
do którego przeprowadza się 
Ofelia wraz z ciężarną matką. Na 
terenie posiadłości hiszpańskiego 
wojskowego znajduje się stary 
labirynt. To on stanie się dla Ofelii 
ucieczką od brutalnego świata, 
ucieczką w uniwersum dziecięcej 
wyobraźni. Dziewczynka kreuje 
swą własną rzeczywistość, w której 
jest księżniczką, muszącą poprawnie 
przejść przez trzy próby, aby wrócić 
do „siebie”, a więc do mitycznej 
przestrzeni, którą władają jej 

rodzice – małżeństwo królewskie. 
Ofelia żyje więc niejako na dwóch 
poziomach rzeczywistości, które 
się przenikają. Zatem próby, którym 
jest poddawana w tworzonej 
przez siebie bajce, muszą być 
niebezpieczne i krwawe – wszak 
traumatyczne przeżycia rzeczywiste 
nie mogą pozostać bez wpływu na 
dziecięcą psychikę i wyobraźnię. 
A że dzieci mają skłonność do 
wyolbrzymiania zdarzeń, nie 
widzę nic niestosownego w dawce 
przemocy, jaką oferuje nam Del 
Toro. Owszem, wrażliwsi mogą 
się krzywić, ale artystycznie jest 
to przeprowadzone bez zarzutu 
– reżyser osiągnął bowiem idealne 
proporcje stylu i treści, stworzył 
więc harmonijną całość.
    A potrzeba dużej sprawności, 
aby fi lm oscylujący między 
tym, co wyobrażone, a tym, co 
realne, a w dodatku łączący różne 
konwencje (w „Labiryncie Fauna” 
dramat miesza się z bajką, horror 
z mitem), uczynić spójnym i nie 
przesadzić z zawiłością struktury. 
Del Toro, jak już się rzekło,  
podołał. Jego dzieło to techniczny 
i warsztatowy majstersztyk. 
Wszystko jest dopracowane do 
ostatniego szczegółu, zdjęcia 

Navarro umiejętnie wydobywają 
mroczne, przerażające, ale jednak 
piękno świata Ofelii, narracja jest 
prowadzona pewną ręką, obraz 
jest przekonujący i konsekwentny 
w swej tonacji. Ponadto, Del Toro 
przyjmując punkt widzenia dziecka, 
z jednej strony czyni zło bardziej 
wyrazistym i wstrząsającym, a z 
drugiej serwuje nam fi nał, który 
pociesza, choć rozgrywa w świecie 
nierealnym. Ktoś powie: cóż z tego, 
skoro w rzeczywistości dochodzi 
do tragedii? Owszem, ale czy magia 
kina nie polega również na tym, aby 
pozwolić widzom choć na moment 
uwierzyć w coś niemożliwego? Aby 
znaleźć się w świecie, gdzie wbrew 
wszystkim okolicznościom, dobro 
i miłość zwyciężają? Naiwne? 
Być może, ale Guillermo Del Toro 
nakręcił przecież w gruncie rzeczy 
bajkę, która swą niesamowitą 
siłą wyrazu kusi nas, abyśmy w 
nią uwierzyli. I my wierzymy. 
Przynajmniej do momentu, w 
którym zapalają się światła.

Błażej Hrapkowicz
b.hrapkowicz@wpr.com.pl

Kino Świat

Monolith
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SMAK WART MILIONY DOLARÓW

   Jedni twierdzą, że aby mieć duże 
pieniądze, pierwszy milion powinno 
sie ukraść, inni że trzeba mieć pomysł 
na rozkręcenie interesu. I jedni i 
drudzy mają rację. Ale czy te dwie 
rzeczy można ze sobą połączyć? 
Raczej nie. Czasami wystarczy 
mieć wyjątkowo dobrze rozwinięty 
zmyśł smaku by zostać najbardziej 
pożądanym recenzentem win na 
świecie, jak Robert Parker, dziś 
58- letni Amerykanin z przedmieść 
Baltimore. Kiedy mówi: „Pijcie 
ludzie”, oni piją, delektują się i 
fascynują gronowym trunkiem i 
przy okazji kupują go...
  A jeśli nie wiedzą jaki gatunek 
kupić, wybierają się do restauracji, 
gdzie  sam „cesarz win” ułożył menu 

 Zamiłowanie do wina nie jest jeszcze w świecie, a tym bardziej w 
Polsce zjawiskiem powszechnym. Mimo to producenci i importerzy 
dostrzegają potencjalne ogromne źródło dochodów, zarównono na 
zagranicznych jak i na naszym polskim rynku alkoholi. 

złożone z najlepszych gatunków 
szlachetnych odmian winorośli.

Geniusz smaku
  Kiedy Parker zaistniał na 
rynku wina, zaczęto nazywać go 
dyktatorem alkoholi, bo nie tylko 
je oceniał, ale zaczął kreować. 
Właściciele winnic od Francji 
po Australię, zaczęli tworzyć 
takie gatunki win, by zadowolić 
jego upodobania. Tygodnik „The 
Economist”, napisał: „Podniebienie 
Parkera jest odpowiednikiem 
mózgu Einsteina”. Skąd się wziął? 
Czy może wychował się we Francji, 
gdzie raczył się lekkim winem do 
śniadania i tak trenował swoje kubki 
smakowe? Otóż nie. Najbardziej 

wpływowy krytyk szlachetnych 
gatunków i guru w temacie win 
urodził się i wychował w rodzinie 
farmera, w wiosce koło Baltimore. 
W latach młodzieńczych nie zdawał 
sobie nawet sprawy, jakie geny i 
zdolności odziedziczył po ojcu, 
który był zapalonym myśliwym i 
wielbicielem burbona (podobno 
posiadał wyjątkowo dobrze 
rozwinięty zmysł węchu), lecz 
swych zdolności nie wykorzystywał 
do oceniania winnych bukietów, a 
raczej oceny... psów mysliwskich. 
(podobno twierdził: wąchając psa 
można rozpoznać jego rasę) 
  Parker swoją przygodę z winami 
rozpoczął w 1978 r kiedy jako 
młody prawnik z obsesją maniaka 
zaczął testować wina i wydawać 
dwumiesięcznik im poświecony. 
Wynosił w górę wina średniej 
jakości jak i te z niższych półek, 
wśród których potrafi ł wynaleść 
prawdziwe skarby natury. Jednak 
prawdziwą sławę przyniosło mu 
odkrycie bordowskiego wina z 
rocznika 1982, które uchodzi za 
niedościgniony wzorzec smaku.

Skale ocen
  Na pewno każdy ma swój własny 
smak, upodobania, kryteria ocen, 
dzięki którym wie, że akurat to 
wino jest dobre. Jednak na świecie 
istnieje kilka skal ocen, wg. których 
starannie ocenia się i docenia smak 
tego alkoholu. Systemy oceny win 
różnią się pomiędzy sobą skalami 
jak i kryteriami. Ujednolicenie 
różnych systemów jest praktycznie 
niemożliwe. Każde wino ocenia 
się pod względem jego smaku, 
koloru, bukietu oraz oczywiście 

jakości. I tak: BB - to metoda ocen 
przyjęta przez Marka Bieńczyka i 
Wojciech Bońkowskiego, autorów 
pierwszego polskiego przewodnika 
po świecie win. Używana  przez 
nich skala, to liczby od 1. do 
9., DE - Decanter to brytyjskie 
wydawnictwo poświęcone winom, 
stosuje skalę ilości gwiazdek od 
1. do 5., MW- Magazyn Wino, to 
profesjonalne polskie czasopismo 
winiarskie. Jego skala ocen od 
50. do 100., WS- Wine Spectator 
- amerykańskie pismo winiarskie 
wysokiej klasy. Skala ocen od 50.-
100. Natomiast skala ocen Parkera 
jest zupełnie inna. Ocenia on wina  
nie jak krytyk czy recenzent, ale 
jak prawdziwy uczony. Nie nadaje 
im kilku niewiele znaczących 
gwiazdek, ani nie stosuje 20. 
stopniowej skali. Każde nowe wino, 
które pojawi się na rynku dostaje od 
niego 50 punktów, następnie dodaje 
kolejne punkty warte dla właścicieli 
trunków tysiące dolarów. I tak: 
maksymalnie: do 5. pkt. za kolor, 
do 15. za bukiet, 20. za smak i 
10. za wyjątkową jakość. Wino, 
które osiąga wynik 100. pkt. jest 
„niezwykłym, wyrafi nowanym 
trunkiem o głębokim charakterze” 
jak mówi recenzent.
  Kubki smakowe Parkera wyceniane 
są na miliony dolarów, a jego zmysły 
owiane legendą. „Cesarz win” 
mówi, że pamięta każde wino, które 
kiedykolwiek próbował, a jest ich 
nie mało, bo dziennie próbuje 50 
gatunków, a rocznie od 10 do 15 tys 
próbek ląduje na jego języku. I te 
tysiące smaków nigdy mu się mylą!!! 
Można śmiało powiedzieć, że jest 
geniuszem w swojej dziedzinie! 

   W Polsce podobną pozycję i 
rangę wybitnych znawców tematu 
posiadają: Krzysztof Kowalski 
(dziennikarz „Rzeczpospolitej”, 
autor książek i publikacji 
poświeconych historii i klasyfi kacji 
wina), a także producent win z 
Podkarpacia, prezes Polskiego 
Instytutu Winorośli i Wina, Roman 
Myśliwiec- zwany Dionizosem z 
Jasła.

Globalny sukces
  Siła Parkera cały czas rośnie, 
stworzony przez niego system 
klasyfi kacji win wykorzystują nie 
tylko jego miłośnicy, ale przede 
wszystkim spece od reklamy 
i marketingu. Wina ocenione 
przez recenzenta posiadają 
specjalne oznaczenia, a podczas 
aukcji win dodaje się specjalne 
opisy i certyfi katy, a najwięksi i 
najpoważniejsi producenci win 
uzależniają cenę swojego wyrobu 
od jego werdyktu. 
Parker zarabia miliony dolarów. 
Pierwsze duże pieniądze przyniosła 
mu wspomniana realizacja 
pomysłu wydania dwumiesięcznika 
poświeconego winom, kolejne  
wydawane dziś na całym świecie 
pozycje książkowe. I pomysleć, że  
fortunę zbił na degustacji i ocenie 
tego szlachetnego trunku... 
Dziś znawcy win na całym 
świecie zaczytują się w ksiażkach 
i krytykach Parkera. Nie ma wina 
bez Parkera. Nie ma biznesu bez 
pomysłu, on wykorzystał swoje 
zdolności w 100%.
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Zespół Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących

w Pruszkowie, ul. Gomulińskiego 2
tel: 022 758 89 62, fax: 022 758 89 64
www.zstiopruszkow.neostrada.pl

Liceum Ogólnokształcące

Liceum Profilowane

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Technikum Mechaniczne

Gimnazjum Sportowe

Dni otwarte 26 marca godz. 17.30
16 kwietnia godz. 17.30Dni otwarte 26 marca godz. 17.30

18 kwietnia godz. 17.30

prowadzi rekrutację do klas pierwszych 
następujących szkół:

- klasa informatyczna
  z rozszerzonym programem matematyki
  i informatyki, język angielski, język niemiecki

- klasa jezykowo-turystyczna
   z rozszerzonym programem języka angielskiego
   i geografii, język niemiecki

- klasa sportowa
   z rozszerzonym programem języka angielskiego
   i biologii (gry zespołowe), język rosyjski

- profil: zarzadzanie informacją
   język angielski i niemiecki, informatyka, bazy danych

- profil: ekonomiczno-administracyjny
   język angielski, język niemiecki,
   przedmioty ogólnozawodowe, ekonomiczno-administracyjne

- profil: elektroniczny
   informatyka (systemy komputerowe)
   język angielski, język niemiecki

technik mechanik o specjalności: obsługa i naprawa 
pojazdów samochodowych

- klasa wielozawodowa
   (praktyka na zewnątrz)

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnoksztąłcących
w Pruszkowie prowadzi nabór do dwóch klas pierwszych

na rok szkolny 2007/2008

- koszykówka chłopców
- piłka nozna chłopców
- piłka siatkowa dziewcząt

klasa interdyscyplinarna

klasa gier zespołowych

- kandydaci do szkoły powinniposiadać:
- bardzo dobry stan zdrowia potwiardzony zaświadczeniem lekarza spec.   
-  pisemną zgodę rodziców
Pierwszym etapem w rekrutacji jest przystąpienie do testu
sprawnościowego.

SPOŁECZNE LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

NR 23

GIMNAZJUM 
SPOŁECZNE 

* wysoki poziom nauczania
(uczestnictwo w olimpiadach 
przedmiotowych, sukcesy w 
konkursach międzyszkolnych)
* nauczanie w maych zespo-
łach klasowych - do 18 osób
* rozszerzony program języka
angielskiego i niemieckiego
* rozszerzony program wycho-
wania fizycznego (pływanie)
* życzliwą atmosferę
* bezpieczeństwo
* opiekę psychologa

* indywidualne konsultacje z
każdego przedmiotu
* własną bibiloteką szkolną i
pracownie przedmiotowe
* stypendium dla najlepszego
ucznia
* kluby środowiskowe
- klub malarski
- klub strzelecki
- klub dziennikarstwa
- klub teatralny
- klub literacki
- klub internetowy

Informacji udziela sekretariat szkoły w godz. 9.00-14.00
tel: 022 758 76 80, e-mail: slo23_pruszkow@o2.pl, www.slo23.edu.pl

Z UPRAWNIENIAMI SZKOŁY PUBLICZNEJ

ROK 
ZAŁOŻENIA

1991

ROK 
ZAŁOŻENIA

2004
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SZKOŁY ZAPEWNIAJĄ:
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Zatrudnię pilnie instruktorów 
nauki jazdy
Kontakt: 601 266 806

Zatrudnimy panią w wieku 
40-65 lat do opieki nad rocz-
nym chłopcem. Mile widziane 
doświadczenie w opiece nad 
małymi dziećmi i referencje. 
Możliwość pracy na niepełny etat. 
Kontakt telefoniczny: 
022 798 34 14 lub 0 607 698 606

Elektryk, atrakcyjne warunki, 
Pruszków, artur.sackiewicz@
masfalt.pl 
Tel: 600 270 209

Zatrudnię murarzo-tynkarzo-
gipsiarza.  
0-602 435 201

Mężczyzna poszukuje do wynajęcia 
niezależnego pokoju. 
Kontakt: Tel. 501 76 92 94

Młode, spokojne, pracujące małżeń-
stwo bez dzieci wynajmie mieszka-
nie do 900 zł + opłaty 
tel: 515 394 656

Poszukujemy (bezpośrednio) 
mieszkania najlepiej pokoju 
z kuchnią nieumeblowanego 
w starym budownictwie w 
przystępnej cenie. Pruszków  
tel.692 586 745 
lub 0-22 774 19 87 po 20-ej. 

Młoda,spokojna, poszukuje pokoju 
do wynajęcia w Pruszkowie lub w 
okolicach. 
509 090 253

Młody, spokojny bez nałogów. 
Poszukuję pilnie pokoju do 
wynajęcia w Pruszkowie. 
Tel: 0-602 510 713

Mieszkanie 43m - 2pok. ul. 
Powstańców 
tel: 608 222 444

Młode małżeństwo poszukuje 
do wynajęcia dwupokojowego 
mieszkania w Pruszkowie. 
Kontakt: 0 692 949 826,
0-22 728 55 36 (godz. 8-18) 

Kupię obrazy olejne, pastele, 
itp. zlecę malowanie. 

kontakt tel: 602 44 66 75

U S ŁU G I

ÓR Ó ŻN E

SPRZEDAM

Wykonam każde prace na posesjach: 
porządkowe, ziemne, ogrodnicze. 
Wykuwanie w betonie, usuwanie 
nieużytków, rąbanie drewna, podci-
nanie drzew. 
Pomoc osobom starszym.        
Tel: 508 944 376

Laminowanie oczek wodnych,oczek 
kąpielowych,wodospadów 
kaskad,itp. Dowolny kształt i kolor. 
Udzielam kilkuletniej 
GWARANCJI SZCZELNOŚCI. 
tel: 0 605 120 785

C E S J A 
38m, dwupokojowe, 

parter,ogródek. 
nowe osiedle 

(pola parzniewskie) 
ul. Działkowa. Developer 

Agro-MAN. Termin oddania 
- grudzień 2007r.  

tel: 0-22 828 44 51 
kom: 0-502 071 809

Lokale 80m2 i 20 m2 na 
biuro, usługi, itp. Piastów

tel: 604 435 086

GARAŻE BLASZANE 
BRAMY GARAŻOWE

WIATY
Transport i montaż gratis. producent:

tel: 0-22 760 54 42
kom: 0-889 003 406

 FOTO
    EXPRESS

fotografia cyfrowa ze wszystkich 
nośników

powiększanie
kadrowanie

skanowanie negatywów na CD
odbitki ze slajdów

A N D R Z E J  S O B C Z YŃ S K I
u l .  B o l e s ł a w a  P r u s a  4 2 ,  P r u s z k ó w

t e l :  0 - 2 2  7 2 8  4 6  0 3

Sprzedam opony używane 
rozmiar: 195/65/15

tel: 604 200 048

ĘD A M  P R A C Ę

SPRZEDAM 
dwie działki 

pracownicze, po 300m2 
obok siebie 

wraz z domkiem 
w Milanówku

0-22 758 66 72

Sprzedam 
działkę 6300 m2, 

kierunek 
Mińsk Mazowiecki 
dzwonić po 19.00

022-78 37 783

Konsultantka Orifl ame, zaprasza 
do współpracy osoby poszukujące 
dodatkowego zajęcia. Kupuj 
dla siebie z dużym rabatem lub 
zarabiaj po przez oferowanie 
znajomym tych świetnych 
kosmetyków.
667-951-661

Zatrudnię Panią powyżej 40 lat do 
opieki nad 2 letnią dziewczynką.
Tel: 694-301-461

Księgowa (własna działalność) 
ZUS, Płace, PIT,V AT. Doradztwo 
przy wyborze opodatkowania dla 
rozpoczynających działalność. 
Dojazd. 
Kontakt: 0-501 103 570 
 
Zatrudnię serwisanta bram 
garażowych. Wymagania: 
doświadczenie, znajomość 
elektroniki i ślusarki. Mile 
widziany samochód. 
Kontakt: 0 501 204 408 

Mam praktykę w opiece nad 
dziećmi w każdym wieku, jestem 
opiekuńcza, miła, zaradna, 
niepaląca. Obecnie zajmuję się 
swoją 2 letnią córeczką. Szukam 
pracy od pon.-pt. na pełny lub 
niepełny etat. 
Godziny do ustalenia 
tel: 510-276-903 

L O K A L E

II,1,2l,czerwony,3drzwiowy,2002r,
bezwypadkowy,poduszka kierowcy, 
alarm, immobilizer,CD radio, 
garażowany, pierwszy właścicel, 
zakupiony w salonie,przebieg 
26.000 km cena: 1400zl
0-698 012 018

MISIE PATYSIE profesjonalna 
opieka dla dzieci w wieku 

przedprzedszkolnym. 
www.misiepatysie.pl

MOTORYZACYNE

L O K A L E
Kupię 2-3 pokojowe mieszkanie, 
40-60m2. W cenie do 260.tys pln, 
Do wprowadzenia, bezpośrednio 
504 000 754 

Poszukuję do wynajęcia 
mieszkania w Pruszkowie, do 
kwoty 800 zł + opłaty licznikowe 
Kontakt: ppaja@wp.pl 

Sprzedam meble sosnowe w 
bardzo dobrym stanie (szafa, 
łóżko, toaletka, skrzynia). 
Wszystko z jasnej sosny. Cena do 
uzgodnienia!
tel: 0-692-526-459 

Spokojna, pracująca pilnie 
poszukuje pokoju do wynajęcia 
w Pruszkowie (ew. Piastów, 
bliski Ursus, Michałowice),przy 
młodych osobach. 
Tel: 509 090 253 

PILNIE! Zamienię mieszkanie 
w Pruszkowie: 2 pokoje, widna 
kuchnia,3 piętro na większe 3-4 
pokoje (60-70 m)  
tel: 0-22 728 12 10  
 
Poszukuję mieszkania 2 
pokojowego do wynajęcia w 
Pruszkowie , najlepiej od zaraz na 
dłuższy okres
andrzejskibski@wp.pl

Młode małżeństwo z dwójką 
dzieci. Od kwietnia nie będą 
mieli gdzie mieszkać. Potrzebują 
mieszkania 2 pokojowego w 
Pruszkowie do 1200zł. Prosimy o 
pomoc. Z góry dziękujemy 
tel: 500538291

Kupię dom z dzialką, nowe 
budownictwo, do 550 tys, tylko 
bezpośrednio. Pruszków i okolice.
tel: 605537042

Pilnie poszukuję do wynajęcia 
mieszkania 2-3 pokojowego w 
Pruszkowie, za przystępną cene.
Tel. Kont:502 111 669

Spokojny pracujący mężczyzna, 
lat 27, poszukuje kawalerki lub 
małego mieszkania w Pruszkowie 
do zamieszkania w pojedynkę. 
ghaber1@wp.pl 
lub tel: 504 731 733

SPRZEDAM DOM 
o powierzchni 112m

 z działką o powierzchni 
650m na terenie Pruszkowa/

Żbikowa.
tel: 501-185-894

K O R E P E T YC J E
Nauka i korepetycje 
Historia liceum- poszukuję 
korepetytora najchętniej 
nauczyciela historii na poziomie 
liceum ogólnokształcącego 
korepetycje od 1szej lic. do matury. 
Pruszków  0-22 758 43 30 

STARE GAZETY - przedwojenne 
i z PRL (1944-56 i 1980-82); 
ZANIM WYRZUCISZ – daj 
proszę mi znać!  
tel.: 022 724 4302, kom: 609 02 
5710, jotkur@centrum.cz

W dniu 24.02.2007 znaleziono 
psa wyglądającego jak Husky 
lub Alaskan. Pies ma brązowe 
oczy. Czarno-szary. Znaleziony 
w Pruszkowie w okolicy ul. 
Ołówkowej. 
Kontakt: Tel. 607 700 444

Zaginęła 3-letnia suczka rasy 
labrador retriever. Biszkoptowe 
umaszczenie, różowy nos, w uchu 
tatuaż z numerem 703B. 
Nagroda. 
Tel. 0601963162, 0515626795.

Oddam ziemię z wykopu ok. 600 
wywrotek (6m3)
oraz płyty betonowe zbrojone 
„JOMB” Pruszków/Gąsin  
tel. kom. 600 418 770

Firma STOMILEX SP. Z O.O.
zatrudni pomocnika 

wykrawarki laserowej 
praca 3-zmianowa

zgłoszenia 
Piastów ul. Warszawska 49/51 

LASER  
(teren Stomil Piastów)

tel. 0 668 676 650

Poszukujemy mężczyzn 
do pracy w introligatorni: 

Pruszków, ul. 
Domaniewska 36a 
zainteresowanych 

zapraszamy od 
poniedziałku do piątku w 

godzinach 8.00-14.00

I M P E L  S E C U R I T Y
zatrudni pracowników ochrony na obiektach stacjonarnych w 
Warszawie i okolicach. Zatrudniamy osoby z orzeczeniem o 

stopniu niepełnosprawności. Oferujemy możliwość korzystania z 
różnych form pomocy w ramach ZFRON.

Warszawa ul. Jagiellońska 78, tel: (022) 33 46 470
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PIONOWO:
1) Zbłąkana lub czarna
2) Np. pomidorowy
3) Panujący władca
4) Przezrocze
5) Doniosły akt, ceremonia
6) Smutek, żal, tęsknota

10) Brat, wuj, kuzyn
12) Zegar
15) Tapicerka, pokrycie
18) Miejsce odludne, pustko-

wie, ubocze
21) Podział partii na dwa stron-

nictwa
22) Dochody i wydatki państ-

wa
25) Wielkie drzwi dwuskrzydło-

we
27) Proces rozpuszczania

skał przez wody powierz-
chniowe i podziemne

POZIOMO:
4) Dozorca, strażnik
7) Pnącze z winogronami
8) Beczka na piwo lub wino
9) Kolczaste drzewo

11) Udziela porad prawnych
13) Pustka, próżnia
14) Roślina o żółtych kwiatach
16) Blady nad ranem
17) Pasożyt na drzewie
19) Skaliste wybrzeże
20) Szybowy wyciąg
21) Oddycha skrzelami
23) Plan obrazu
24) Kompozycja
26) Mocarz, atleta
28) Można się z niego zawlec

lub być do niego przyku-
tym

29) Forteca
30) Głowonóg; sepia

Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu utworzą
rozwiązanie - aforyzm Jana Czarnego.

   Tankietki TK i TKS były jednymi 
najliczniej reprezentowanymi 
wozów bojowymi we wrześniu 
1939. roku w Wojsku Polskim. Ich 
rodowód wywodzi się z angielskiej 
tankietki Carden–Loyd, które w 
1929. roku zakupiło Ministerstwo 
Spraw Wojskowych. W tym samym 
roku na poligonie w Rembertowie 
odbyły się pokazy jazdy w terenie 
i próby strzelania. Tankietki 
wzięły udział w manewrach, które 
pozwoliły wyciągnąć wnioski o 
ich przydatności w warunkach 
bojowych oraz współdziałania 
z dużymi jednostkami armii. W 
trakcie testów potwierdziły się 
ich zalety i wady. Min. Spraw 
Wojsk. zdecydowało podpisać 
umowę licencyjną z wytwórnią 
Vickers-Armstrong, jednocześnie 
poddając ten czołg kompletnej 
modernizacji, która pozwoliła 
polskim konstruktorom uzyskać 
doświadczenie w dziedzinie 
techniki budowy pojazdów 
gąsienicowych. W wyniku 
modernizacji powstał nowy 
typ wozu rozpoznawczego TK, 
posiadający lepsze parametry 
taktyczno-techniczne od 
pierwowzoru. 
   Modernizację przeprowadzono 
w Biurze Konstrukcyjnym Broni 
Pancernej pod kierunkiem mjr. 
inż. T. Trzeciaka oraz rtm. E. 
Karkoza i inż. E. Habicha. W 
1930 r. ukończono dwie odmiany 
czołgu wz. 1930 - TK-1 i TK-2, 
Obie odmiany uzbrojone były w 
jeden karabin maszynowy, różniły 
się w zasadzie układem napędowym 
i układem chłodzenia, posiadały 
silnik o większej mocy ( Ford A-
40KM) uruchamiany elektrycznie, 
ogniwa gąsienic miały zwiększoną 
wytrzymałość oraz zamontowano 
uchwyty do do strzelania p-lot. 
Jednym z mankamentów był 

brak opancerzenia górnego, co 
spowodowało opracowanie modelu 
TK-3 kompletnie opancerzonego 
– prototyp zbudowała Fabryka 
Sam. „Ursus” w Czechowicach 
(obecnie Ursus) w 1931r. Po 
przeprowadzeniu prób wojsko 
zatwierdziło TK-3 do produkcji 
seryjnej, którą rozpoczęto w 
1931 w PZInż. Do roku 1933 
wyprodukowano ich około 300 
szt. w międzyczasie wprowadzając 
modyfi kacje, które by zwiększyły 
możliwości taktyczno-techniczne 
tych pojazdów, były to modele 
TKD, TKW i TKF, które jednak 
nie weszły do produkcji seryjnej. 
Produkcja wozów TK zakończyła 
w 1936r. W celu oszczędności 
sprzętu dla TK zaprojektowano 
platformy transportowe, w których 
silnik czołgu napędzał tylny most 
platformy. 
 Skonstruowano kilka odmi-an 
przyczepek (kołowe i gąsienicowe) 
do przewozu zaopatrzenia. Przed 
wybuchem wojny podjęto próby 
zwiększenia siły ognia, montując 
na jednym z wozów działko 
20mm-Solothurn a następnie 
działko wz.38 FK, prace te jednak 

      DANE TECHNICZNE:

Masa                           -  2650 kg
Załoga                          - 2 osoby
Szerokość                     - 176cm 
Dłgugość                      - 256cm
Wysokość                     - 133cm.
Uzbrojenie     - 1km-7,92 wz.25
Pancerz                      - 8-10mm
Silnik         - Polski Fiat 122AC
Zużycie paliwa 
droga/teren      – 38/70 l-100km
Prędkość max.           -  40km/h
Zasięg droga/teren - 180/110km

wstrzymano ze względu na nowszy 
model wozu o nazwie TKS 
którego produkcję rozpoczęto w 
1933r i wyprodukowano ok. 250 
szt. Różnice zasadnicze pomiędzy 
TK a TKS to zmiana kształtu 
kadłuba –zwiększona odporność 
na przebicia- oraz pogrubienie 
pancerza, nowe jarzmo mocowania 
km. i zmiany w układzie 
jezdnym: szersze gąsienice 
oraz wzmocnienie zawieszenia. 
Zastosowano krajowy silnik Polski 
Fiat-122B, wmontowano peryskop 
obrotowy i celownik optyczny. 
Pierwsza seria produkcyjna 
uczestnicząc w ćwiczeniach 
przebyła trasę ponad 1000 km, w 
trudnych warunkach spisując się 
korzystniej niż wozy TK. W trakcie 
produkcji TKS wprowadzano 
modyfi kację: między innymi 
zmieniono karab.masz. wz.-30 
chłodzony płynem na schładzany 
powietrzem, zastosowano 
zamiany w pancerzu, różnicując 
go zwłaszcza tam gdzie wóz jest 
najbardziej narażony  na ostrzał. 
Podwozie TKS wykorzystano do 
produkcji pojazdów pochodnych; 
uruchomiono produkcję lekkiego 

ciągnika - C2P-do holowania 
armat. Na podwoziu ciągnika 
zbudowano prototyp lekkiego 
działa samobieżnego TKS-D. 
Czołgi te przystosowano do 
działania w składzie pociągów 
pancernych, gdzie stosowano je 
jako drezyny pancerne. Czołg 
mógł opuścić skład pociągu w celu 
patrolowania  terenu a następnie 
wjeżdżał na platformę kolejową, 
stając się na powrót jednym ze 
składników pociągu pancernego.
                

   W 1939 r. zgodnie z planem 
mobilizacyjnym jednostki broni 
pancernej plan ten zrealizowały w 
całości, wszystkie czołgi znalazły 
się w miejscach koncentracji 
przewidzianych w planach 
mobilizacyjnych, w sumie ok. 450 
wozów TK i TKS zgrupowanych 
w samodzielnych kompaniach, 
szwadronach i plutonach.
    Pomimo że pod koniec lat 
trzydziestych wartość bojowa tych 
czołgów się zdewaluowała to w 
wojnie obronnej spadł na załogi 
obowiązek nie tylko rekonesansu, 
lecz prowadzenie nierównej 

walki z czołgami niemieckimi 
i wspieranie w boju piechoty. 
Ciekawostką jest działanie 
plutonu czołgów, które prowadziły 
rekonesans na przedpolach 
Warszawy w kierunku Pruszkowa i 
Grodziska Mazowieckiego. Czołgi 
w Milanówku musiały zawrócić 
ponieważ zaczynało brakować 
im paliwa. Jeden z wozów został 
uszkodzony przez załogę i pozostał 
w Milanówku-Polesie, a pozostałe 
wozy wróciły do Warszawy.

W. Sierociński
L. Kowalczyk

MODELARSTWO

rozrywka - rozrywka - rozrywka - rozrywka - rozrywka - rozrywka - rozrywka rozrywka - rozrywka - rozrywka - rozrywka - rozrywka - rozrywka - rozrywka

Rozwiązania prosimy nadsyłać 
na kartkach pocztowych na 

adres redakcji:
 WPR Helenowska 16/48, 

05-804 Pruszkow
lub na nasz adres mailowy: 
redakcja@wpr.com.pl
 (nie zapominając o podaniu 
nazwiska i adresu nadawcy) 

Termin nadsyłania odpowiedzi, 
do dnia 10. kwietnia 2007 r.

Nagrodą jest książka:

NAGRODĘ  UFUNDOWAŁA: 
 KSIĘGARNIA PRUSZKÓW

 u l .  KOŚCIUSZKI  44
te l :  0 -22 758 78 26 

Nagrodę wyślemy pocztą

Czołg TKW z 20 mm dzialkiem WZ-38 TKs z 20 mm dzialkiem WZ-38(FK model A)
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P i łkarze  na  wiosnę

   21 bramek strzelonych, 19 
straconych w dziesięciu meczach 
kontrolnych. To dotychczasowy 
bilans Znicza. Liczby te pokazują 
faktyczny stan formy wicelidera III 
ligi. Do inauguracji rundy wiosennej 
coraz bliżej, a my nie możemy być 
pewni korzystnego wyniku dla 
pruszkowian. W sparingach bywało 
różnie. Tylko cztery zwycięstwa, 
na dodatek z drużynami - nie ma co 
się oszukiwać - dużo słabszymi. A 
i remisy z takimi też się zdarzyły. 
Pruszkowski zespół również nie 
potrafi ł poradzić sobie z Polonią 

   25. marca Znicz Pruszków po zimowej przerwie wróci na ligowe boiska. 
Do naszego miasta zawita Świt Nowy Dwór Mazowiecki. Jak podopieczni nowego 

szkoleniowca Leszka Ojrzyńskiego przygotowali się do walki o awans?

Warszawa, czy Górnikiem Łęczna.
     Z tym ostatnim Znicz rozpoczął 
serię spotkań towarzyskich. 
W ostatni dzień stycznia lepsi 
o dwie bramki okazali się 
pierwszoligowcy. Gole dla naszych 
zdobyli Bartosz Wiśniewski i 
Robert Lewandowski. Z resztą ci 
piłkarze mogą być pewni gry w 
pierwszym składzie już w meczach 
o punkty. Do tej pory zdobyli po 
pięć goli i są najskuteczniejsi w 
pruszkowskim zespole. Wywiązują 
się zatem ze swej roli napastnika.
   W pierwszych meczach 
szwankowała obrona. Po Łęcznej 
przyszły porażki z Jagiellonią 
Białystok (1:3) i Polonią Warszawa 
(1:4). Nie można kiepskiej postawy 
piłkarzy Znicza tłumaczyć renomą 
rywala. Tego samego dnia, co 
spotkanie z drużyną stołeczną, 
Znicz zagrał jeszcze z Dolcanem 
Ząbki (1:1). Warto zwrócić uwagę 
na to, że w obu meczach, w 

pruszkowskim zespole strzelali 
obrońcy – z Polonią Piotrowski, 
z Dolcanem Kokosiński.
   Przyszła również seria 
zwycięstw. Zaczęło się od 2:1 z 
Nadnarwianką Pułtusk. Potem 
Znicz pokonał kolejno Legionovię 
Legionowo 4:0 i Hutnik Warszawa 
5:2. To był okres, w którym z 
optymizmem zaczęto patrzeć w 
przyszłość. Nawet dwa kolejne 
mecze zakończone remisami, z 
KSZO Ostrowiec i RKS Ursus nie 
powinny tego nastroju zmącić. W 
ostatnim spotkaniu Znicz Pruszków 
odniósł kolejne zwycięstwo. W 
Nadarzynie, w derbach powiatu, 
pokonał miejscowy GLKS 1:0.
   Przed rozpoczęciem rozgrywek 
pruszkowianie zagrają jeszcze z 
Motorem Lublin. Po tym meczu 
trener Ojrzyński powinien mieć 
jasność sytuacji. Już teraz wiadomo, 
którzy piłkarze mogą liczyć na jego 
poparcie. Wspomniani wcześniej 

Wiśniewski i Lewandowski nie 
są jedynymi. W bramce nie może 
być nikt inny, jak Pazdan. Godnym 
następcą Radosława Majewskiego 
w środku pola może okazać się 
sprowadzony niedawno Emmanuel 
Ekwueme. Nigeryjczyk to 
wielokrotny reprezentant swojego 
kraju. Na polskich boiskach zdobył 
z Polonią Warszawa wszystkie 
możliwe trofea.
   W przerwie zimowej Znicz 
przeprowadził mądrą politykę 
transferową. Miejmy nadzieję, 
że w końcu ziszczą się marzenia 
pruszkowian o historycznym 
awansie do II ligi.

Piłkarski powiat

  W powiecie pruszkowskim, 
nie tylko Znicz Pruszków kopie 
piłkę. Kibicujemy także innym 
drużynom z naszego regionu, które 
występują w niższych klasach 

Mariusz Markowski
m.markowski@wpr.com.pl

rozgrywkowych.
   W IV lidze o awans walczy 
wspomniany wyżej zespół z 
Nadarzyna. Rozgrywki ruszają 17 
marca. GLKS podejmie RKS Ursus. 
Liczymy na zwycięstwo wicelidera, 
gdyż piłkarze z Warszawy zajmują 
dalsze miejsce w tabeli. W strefi e 
spadkowej jest z kolei Piast 
Piastów, który w pierwszym 
meczu na wiosnę podejmie 
rezerwy Polonii Warszawy.
   Kolejne dwa kluby grają w lidze 
okręgowej. To KS Raszyn i rezerwy 
GLKS Nadarzyn. Obie drużyny 
zajmują miejsca w środku tabeli. 
Najliczniej obsadzoną przez nasze 
kluby jest A Klasa. Występują w 
niej rezerwy Znicza Pruszków, 
Piasta Piastów, a także pierwsze 
zespoły Naprzód Brwinów i Anprel 
Nowa Wieś. Co ciekawe, wszystkie 
drużyny są koło siebie w tabeli. Już 
w pierwszej kolejce dojdzie do 
spotkania derbowego. 24 marca 
Znicz II Pruszków podejmie 
drużynę z Nowej Wsi. W B Klasie 
mamy „rodzynka” – rezerwy 
Naprzód Brwinów. Niestety ten 
zespół jest trzeci od końca.

   Wszystkim drużynom 
życzymy powodzenia.

Zebrani przyjęli sprawozdania z 
działalności; Zarządu Koła, Ko-
misji Rewizyjnej oraz Sądu Kole-
żeńskiego za rok 2006. 
Zatwierdzono plan pracy Zarządu 
Koła na rok 2007, plan dochodów 
i kosztów na rok 2007 oraz plan 
imrez sportowych na rok 2007.
Zgromadzenie przyjęło również 
Uchwałę o dopłacie kwoty 5,00 
zł, przez każdego członka Koła 
oraz nowowstępującego,  na do-
rybianie akwenów administrowa-
nych przez Koło Pruszków.
Zebrane z tego tytułu fundusze 
zostaną przeznaczone na dorybia-
nie w 2007 roku, stawów w Parku 
Miejskim oraz glinianki Hozera. 
Rozliczenie wydatkowanych na 
ten cel kwot nastąpi na Walnym 
Zgromadzeniu Sprawozdawczo-
Wyborczym za rok 2007.
Uczestnicy Zgromadzenia przy-
jęli również szereg wniosków 
skierowanych do władz Okręgu 
Mazowieckiego PZW oraz Głów-
nego Kapitanatu Sportowego 
PZW, m.in. 
- wniosek o podniesienie wymiaru 
ochronnego szczupaka i sandacza 
do 50 cm.,
- wniosek o utworzenie obrębu 
chronionego na Kanale Żerańskim 
w sąsiedztwie Elektrociepłowni 
Żerań (celem ochronny występu-
jących w tym rejonie gniazd san-
dacza).                                   W.K. 

W dniu 17. lutego br., w Klu-
bie PSM przy ul. Niepodległości 
odbyło się Walne Zgromadze-
nie Sprawozdawcze za rok 2006 
członków Koła Polskiego Związ-
ku Wędkarskiego w Pruszkowie.
Zebraniu przewodniczył kol. 
WIESŁAW MALINOWSKI. 
Sprawozdanie z działalności Koła 
w roku 2006 oraz Plan Pracy na 
rok 2007 przedstawił Prezes Za-

rządu Koła kol. WOJCIECH 
KAMIŃSKI.  Z ramienia Zarzą-
du Okręgu Mazowieckiego PZW 
był obecny kol. TOMASZ FRE-
LIK - członek Okręgowej Komi-
sji Rewizyjnej.

Tegoroczna zima, z racji panują-
cych temperatur bardziej przypo-
minająca wiosnę, nie pozwalała 
na przeprowadzenie zawodów mi-
strzowskich Koła w wędkarstwie 
podlodowym. Szczęśliwie, kilka 
mroźnych dni pod koniec lutego, 
wystarczająco zmroziło wodę, 
czyniąc realnym przeprowadzenie 
tych zawodów.
I tak, dniu 24. lutego br., w Par-
ku Miejskim w Pruszkowie od-
były się Mistrzostwa Koła PZW 
Pruszków w wędkarstwie podlo-
dowym. Spośród 19. uczestników 
zawodów najlepszym okazał się 
kol. MICHAŁ TOBIASZ, któ-
ry został Mistrzem Koła na rok 
2007, w tej dyscyplinie. I Wicemi-
strzem został kol. WOJCIECH 
WŁODARCZYK a II Wicemi-
strzem kol. JAN CZESZEJKO-
SOCHACKI.

K O Ł O  P Z W
P R U S Z K Ó W

I N F O R M A C J E

PODLODOWE MISTRZOSTWA KOŁA
PRUSZKÓW I  SEKCJI  KOMORÓW

Na zdjęciu Mistrz i Wicemistrzowie Koła 
w wędkarstwie podlodowym na rok 2007

Mistrz Koła
na rok 2007
Michał Tobiasz

Sprzyjająca pogoda i niewielki 
mróz pozwoliły też, na przepro-
wadzenie zawodów o Mistrzo-
stwo Sekcji Komorów w wędkar-
stwie podlodowym. Tym razem 
w dniu 25. lutego br., również na 
tafl i lodowej, pokrywającej staw 
w Parku Miejskim w Pruszkowie, 
16. członków Sekcji Komorów 
wzięło udział w zawodach.
Mistrzem Sekcji na rok 2007 w 
wędkarstwie podlodowym został 
kol. MICHAŁ BRZEZOWSKI, 
I Wicemistrzem kol. MICHAŁ 
TOBIASZ, zaś II Wicemistrzem 
kol. JAN CZESZEJKO-SO-
CHACKI.  

Na zdjęciu mistrzowska trójka 
zawodników Sekcji Komorów

Mistrz Sekcji Komorów
Michał Brzezowski

Zarząd Koła Polskiego Związku 
Wędkarskiego w Pruszkowie 
informuje, że zgodnie z Uchwa-
łą nr 53/2007 Zarządu Okręgu 
Mazowieckiego PZW na wodach 
Zalewu Komorów funkcjonuje 
do dnia 31. grudnia br. Łowisko 
Specjalne - Licencyjne.
W związku z powyższym przy-
pominamy, że  wędkowanie na 
tym akwenie umożliwia opłace-
nie, rocznej licencji na wędko-
wanie.
Jednocześnie Zarząd Koła PZW 
w Pruszkowie informuje, że we 
współdziałaniu z Zarządem Okrę-
gu Mazowieckiego PZW, będzie 
czynił starania o umożliwienie 
funkcjonowania Łowiska Specjal-
nego na wodach Zalewu Komo-
rów w następnych latach. 
Na zdjęciach
poniżej przed-
stawiamy ryby 
łowione w Za-
lewie Komo-
rów.          W.K. 

ŁOWISKO SPECJALNE
Z A L E W K O M O R Ó W



OŚRODEK SZKOLENIA 
KIEROWCÓW 
W. WADECKI

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

MOŻLIWOŚĆ OPŁAT W RATACH 
OD 50 ZŁ MIESIĘCZNIE!!!

szkolenia kierowców na:
przewóz osób i rzeczy

profesjonalna kadra instruktorska,
nauka testów na komputerze, 

indywidualne dokształcanie osób z prawem jazdy

BADANIA LEKARSKIE NA MIEJSCU
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

Szynka tradycyjna 1 kg

Salony 
fabryczne:

Salon fabryczny w Michałowicach, Al. Jerozolimskie 259
tel. 723-94-36, otwarty w godzinach 10-18 (soboty 10-15)

Zapraszamy

MAZOWIECKA FABRYKA MEBLI

Ursynów 894-83-25, Mińsk Maz. (25) 758-45-11 
Piaseczno  797-01-00,  Bemowo  861-02-02

KUCHNIE

SZAFY

GARDEROBY

L
zapraszamy do sklepów

napój „Cola,Fanta,Sprite”- 1,5 l

1,571,574,794,79

Żurek Winiary

16,6516,65
10,1510,15

Twaróg sernikowy 1 kg
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