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Współpracował z Milicją 
Obywatelską. Powiało 
grozą! Osobnika, współ-
pracującego z milicją należy 
stanowczo wykluczyć. Mo-
żna by zgodzić się, gdyby 
wspomnianą milicję bił. Ale 
współpracował? 
Nie będzie patronem!

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

  P a t r y c j a  M a r k o w s k a  d l a  W P R  -  s t r o n a  8
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Rozlosujemy 10 dwuoso-
bowych karnetów upoważ-
niających do bezpłatnego 

wstępu na wszystkie projekcje 
O r a n g e  K i n o  L e t n i e

wystarczy 
przysłać maila na adres: 

redakcja@wpr.com. pl
w dniu 30 czerwca 2007 

i podać nazwę 
pruszkowskiej fi rmy,  

o r g a n i z a t o r a  i m p re z y

GÓRASZKA 
2007

Jestem wyrobnikiem gitary. 
Przywieźli mnie prosto do 
garderoby i zaraz wypchną 
na scenę. Cygańskie 
życie... Ale powiem Ci, że 
przed estradą wypatrzyłem 
kilka niezłych kobitek. 
Te wasze blondynki 
są pewnie naturalne... 
Ładnie, naprawdę ładnie w 
Pruszkowie!

Okazuje się jednak, że nie 
taka prowincja spokojna, 
jak ją malują...
   „Hot Fuzz” to prawdziwa 
mieszanka wybuchowa. 
Gag goni tu gag, akcja pędzi 
do przodu w zawrotnym 
tempie, montaż jest 
niesamowicie dynamiczny 
– widz nie ma więc ani 
chwili oddechu... 

- Nie czuję się spełniona tak do końca dlatego, 
że czuję, że mam jeszcze wiele do powiedzenia. 
Czuję, że ja się rozwijam, że u mnie wiek działa 
na korzyść. Przynajmniej taką mam nadzieję. 
Myślę, że moja muzyka dojrzewa razem ze 
mną, więc nie czuję, żebym powiedziała 
wszystko, co chciałabym powiedzieć. Jeszcze 
wiem, że mogę nie raz zaskoczyć i publiczność 
tą stałą, która mnie słucha, i tych co jeszcze nie 
znają twórczości Patrycji Markowskiej...

s t r o n a  9

  Kto był, na pewno nie żałował. Zapierające 
dech w piersiach, korkociągi, beczki,  ósemki 
i pętle  w wykonaniu grup akrobatycznych  
pozostaną na długo w pamięci widzów. Można 
było na własne oczy podziwiać legendarne 
samoloty myśliwskie z okresu II wojny 
światowej. Widzowie tegorocznego pikniku 
mieli szansę zobaczyć jak wygląda ziemia z 
pokładu maszyn...
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naczelny@wpr.com.pl
Bolo Skoczylas

ET YK IETA
z a s t ę p c z a

Sposób na dłuższe wakacje
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  Przełom maja i czerwca to 
nieustający ciąg świąt, jubileuszy, 
rocznic i temu podobnych imprez. Bo 
i pogoda jak w tropikach i kalendarz 
tak się jakoś układa, że właściwie 
pracować nie sposób. Nawet jakby 
ktoś miał nieodpartą wewnętrzną 
potrzebę. Dwa długie weekendy  
(prawie tygodniowe), święta koś-
cielne i państwowe, popularnych 
imienin kupa, festynów przeróżnych 
moc, dni, obchodów, uroczystości, 
pikników i zwyczajnych balang. 
   A jakby tego było jeszcze za mało 
za parę dni koniec roku szkolnego.   
  I zaczną się upragnione przez 
wszystkich wakacje. 
    Uczniowie odpoczną od mundurk-
ów, słupków,  pierwiastków, powstań 
narodowych, historii, martyrologii i 
obowiązkowych lektur. Będą mogli, 
normalnie, napić się piwa, nosić 
dredy lub golić głowy, zakładać 
koszulki z obrazkiem marychy i 
bywać na nocnych dyskotekach.
   Nauczyciele zakończą pogotowia 
strajkowe, poprawianie klasówek 
i zajmą czymś normalnym i 
pożytecznym. Niech się tak nie 
przejmują naprawą programów 
edukacji, wizerunkiem i prestiżem 
moralnym polskiej szkoły. Od 
tego mają ministra Romana i jego 
kuratorów. Choć prawdę mówiąc, 
urzędnikom MEN rówmież przydały 
by się wakacje. I to dłuższe niż 
zwykle. Napracowali się bowiem w 
tym roku jak nigdy dotąd. Projekty 
mnożyły im się w głowach jak nie 
przymierzając króliki. Było tego 
tyle, że czasem ogarniała mnie troska 
i niepokój o ich zdrowie. Czy z 
nadmiaru pomysłów i inicjatyw nie 
wystąpi jakaś samoistna choroba 
przesilenia szarych komórek. Na 
szczęście nic podobnego nie miało 
miejsca. Ale bądźmy ostrożni.
  Na początek proponuję zarządzić 
odgórnie jakimś dekretem, ustawą 
lub nawet w referendum aby wakacje 
trwały od maja do września, a jeszcze 
lepiej do października włącznie. Dla 
wszystkich. Rządu i ministerstw nie 
wyłączając. Bo moment jest właściwy 
jak nigdy. Gospodarka się rozwija. 
Dochód narodowy brutto rośnie. 
Kataklizmów nijakich w rodzaju 
tsunami, trzęsień ziemi czy wybuchu 
wulkanów póki, co nie przewidujemy. 
Europejskich funduszy i przeróżnych 
dotacji światowych mamy jak diabeł 
gwoździ. Na co więc czekać? 
  Czy i jakie mielibyśmy z tego 

korzyści? Ano wyłącznie i poważne.  
 Po co, dajmy na to, lekarzom te 
strajki głodowe? Pojechaliby sobie 
gdzieś za granicę, na przykład do 
Irlandii, Norwegii albo do Niemiec 
chociaż. Popatrzyli, pooglądali. 
Podróże, jak wiadomo, kształcą. 
Zamiast tyrać na trzy szychty i brać 
8 dyżurów tygodniowo.
   Albo na przykład kolejarze? Zamiast 
przekładać wajchy na rozjazdach 
albo dziurkować bilety mogliby 
wybrać się gdzieś na jaką wycieczkę 
rowerową albo pieszą.  Bo nie sądzę, 
aby podróżowanie pociągami było 
dla nich atrakcją A posiedzieć sobie 
gdzieś nad wodą, popatrzeć na łódki, 
na ptaszki, na rybki. Spokojnie. Nie 
pędzić, nie spieszyć się. A nie gonić 
żeby złapać ten z Małkini o 17.15.
   I to jeszcze w taki upał, że szyny 
aż pękają.    
  A rząd, sejm, ministrowie i inni 
wybrańcy? To co, gorsi? A rzecznicy 
ministrów? A rzeczniczki praw? 
Byliby na wakacjach - nie gadaliby 
głupot, z których śmieją się nawet 
Koreańczycy.  I dać im parę złotych 
ekstra, niech jadą gdzieś na wakacje. 
Gdzieś daleko, dajmy na to w 
egzotyczne kraje nawet. Języków 
pewno zbyt biegle nie posiadają, 
bo w czasach kiedy uczęszczali do 
szkół nacisk był kładziony głównie 
na rosyjski, a ten niewiele osób na 
antypodach zna. Nie narobią wiochy i 
obciachu naszej ukochanej ojczyźnie. 
I per saldo i prestiż kraju wzrośnie, i 
jego znaczenie w świecie. Z tych i 
podobnych powodów nikt za granicą 
nie będzie chciał urządzać konferen-
cji prasowych z takim na przykład 
posłem Piłką, ani tym bardziej pytać 
go o zdanie w kwestiach pornografi i 
w szczególności.  Bo kogo miało 
by obchodzić, co też ma nasz 
parlamentarzysta do powiedzenia w 
tym temacie. Na eksperta i znawcę 
tematu raczej nie wygląda, więc 
przypuszczam, że zbyt wielkiego 
tłoku na imprezie raczej by nie 
zanotowano. Bo jeśli już kogoś 
interesuje w czasie wakacji piłka, 
to raczej nożna lub plażowa albo 
ostateczności do metalu – jeśli 
ktoś akurat wybrał się na saksy, 
co jednakowoż zdecydowanie 
odradzam. Saksy to sposób nie do 
końca legalny, gdyż saksofoniści 
nie zawsze rzetelnie rozliczają się 
z fi skusem a na podatkach bardzo 
nam zależy, ponieważ one powodują 
wzrost dochodów budżetu państwa, 
z którego możemy sfi nansować 
wszystkim kilkumiesięczne wakacje. 

 Konkretnym przykładem jest 
Waszyngton. Stolica Ameryki 
nie jest miastem-molochem. Jest 
podobnych rozmiarów co Warszawa. 
Obie metropolie mają też podobną 
liczbę mieszkańców. Metropolię 
Warszawską, czyli stolicę i okoliczne 
powiaty zamieszkuje ok. 3 miliony 
mieszkańców. Obszar metropolitarny 
Waszyngtonu o półtora miliona 
osób więcej. Rzadko można coś 
amerykańskiego porównywać z 
czymś z Polski. Tu jest to możliwe. 
Stołeczne obszary metropolitarne 
Stanów Zjednoczonych i Polski są 
pod wieloma względami bardzo 
podobne.

  W Waszyngtonie od dawna istnieje 
lotnisko w pobliżu centrum. Z pasów 
startowych i terminali widać kopułę 
Kapitolu i obelisk Waszyngtona.  To 
lotnisko jest położone podobnie jak 
to na Okęciu w Warszawie. Do lat 
`60 XX wieku było to jedyne lotnisko 
w stolicy Stanów Zjednoczonych. 
Wtedy zaczął się skok rozwojowy 
transportu lotniczego w Ameryce 
i co za tym idzie wielki wzrost 
ruchu pasażerskiego. Postanowiono 
zbudować nowe duże lotnisko za 
miastem. Nazwano je Dulles, a na 
lokalizacje wybrano szczere pola 40 
km od Białego Domu.

 Lotnisko zostało otwarte na początku 
lat 60 i natychmiast zaczęło przy-
ciągać inne inwestycje. Natychmiast 
powstały hotele i siedziby fi rm. 
Posiadanie siedziby blisko lotniska 
lub przy autostradzie łączącej lotnisko 
z Waszyngtonem dawało prestiżowe 
i realne korzyści. Dziś ta autostrada 
jest jednym nieprzerwanym 

Tanie loty z Centralnego Mazowsza
W wielu miejscach świata budowano lotniska w szczerym polu. W takich miejscach najłatwiej 
realizować duże inwestycje tego typu. Jeśli lotnisko nie jest położone zbyt daleko od  wielkiego 
miasta i jest ulokowane tak, aby podróż z miasta do lotniska trwała nie dłużej niż godzinę, to 
tereny wokół portu lotniczego rozkwitają. Szczere pola wokół niego zamieniają się w miasto

pasem siedzib amerykańskiego i 
międzynarodowego biznesu. Wokół 
niej są osiedla mieszkaniowe w 
stylu amerykańskim. Dziesiątki 
tysięcy domów jednorodzinnych 
wśród zieleni. Miejscowości, które 
były wsiami, stały się zamożnymi 
miasteczkami.

 Ten, kto przylatuje lub wylatuje z 
Waszyngtonu w ważnych sprawach 
urzędowych czy biznesowych stara 
się używać lotniska Regana – prawie 
w centrum miasta. Loty z oddalonego 
od śródmieścia Dulles są tańsze. 
Może sobie na nie pozwolić każdy 
przeciętny Amerykanin. Lokalizacja 
Dulles okazała się idealna. 
Zbudowano do niego autostradę, a w 
tej chwili trwa budowa szybkiej linii 
kolejowej.

 My dzisiaj jesteśmy w lepszej 
sytuacji niż Amerykanie. Lotnisko 
w Modlinie już istnieje. Wystarczy 
je przerobić z wojskowego na 
cywilne. Ono nie osiągnie skali 
lotniska Dulles, dlatego że Polska nie 
dorównuje Stanom Zjednoczonym. 
W zamiarach samorządu 
Województwa Mazowieckiego – ma 
być międzynarodowym lotniskiem 
dla masowego ruchu. Powinno 
zatem wyzwolić podobny proces 
rozwoju, który może objąć nie tylko 
jego okolice, ale cały podregion. W 
Waszyngtonie trzeba było tworzyć 
wszystko od podstaw. Tu wystarczy 
tylko dokończyć i połączyć istniejące 
elementy. Trzeba to zrobić nie później 
niż na EURO-2012, a najlepiej 
wcześniej.

 EURO-2012 już teraz wywołuje 

na Centralnym Mazowszu boom w 
różnych dziedzinach – na przykład w 
hotelarstwie i na rynku nieruchomości. 
Ruch biznesowy i turystyczny już 
się nasilił i będzie coraz większy. 
Przed mistrzostwami odbędą się 
liczne imprezy przygotowawcze. 
Standardem w świecie jest, że 
przed tak wielkim wyzwaniem 
organizacyjnym robi się na próbę coś 
mniejszego rok wcześniej. Byłoby 
dobrze, gdyby lotnisko w Modlinie 
i wszystkie trasy dojazdowe były 
gotowe dwa lata przed Mistrzostwami 
Europy, czyli w 2010. To jest 
możliwe technicznie. Wszystko jest 
już przygotowane. Powstała spółka 
rządowo-samorządowa, w której 
Mazowsze ma prawie 1/3 udziałów. 
Budowa terminala, przebudowa pasa 
startowego i wszystkie inne czynności 
techniczne mogą się zacząć w każdej 
chwili.

 Centralne Mazowsze potrzebuje 
silnych impulsów rozwojowych. 
Jednym z nich jest Euro 2012. 
Gdyby udało się otworzyć lotnisko w 
Modlinie, efekt Mistrzostw Europy 
mógłby zostać zwielokrotniony. 
Wszędzie istnieją różne lotniska do 
różnych celów – małe lotnisko blisko 
śródmieścia do ruchu elitarnego 
(jak wyżej) i wielkie lotnisko poza 
miastem. Świat już rozwiązał 
problem. Metropolia Warszawska i 
całe Centralne Mazowsze właśnie 
przed takim rozwiązaniem stoi. 
Miejmy nadzieję, ze samorząd 
województwa dobrze wywiąże się 
z zadania i w 2010 roku będziemy 
korzystać z tanich połączeń 
lotniczych z Modlina.
Grzegorz Kostrzewa-Zorbasl

Planowana od wielu miesięcy, reforma linii nocnych stała się faktem. W nocy 1 czerwca, zamiast „sześćsetek” 
na ulice wyjechały autobusy z literką “N”. Nie obyło się bez symbolicznej wstęgi, przeciętej nie nożyczkami 
a… jadącym autobusem. Jako pierwszy na trasę wyruszył nowiutki solaris linii N42 jadący do osiedla 
Górczewska. W uroczystości wzięli udział: Dyrektor ZTM, burmistrzowie warszawskich dzielnic Bemowa 
i Bielan, a także prezydenci, burmistrzowie i wójtowie gmin podwarszawskich: Marek, Ząbek, Zielonki, 
Jabłonnej, Legionowa i Piastowa, do których dotarły linie nocne. (Prezydent Pruszkowa niestety nie zaszczycił 
uroczystości swoją obecnością - przyp. redakcji) Zarząd Transportu Miejskiego zapewnia że nocne podróże 
po Warszawie będą wyłącznie przyjemnością. Na trasie z Dworca Centralnego do Pruszkowa (przestanek 
końcowy pętla na Osiedlu Staszica) przez Ursus i Piastów kursuje autobus oznaczony literką:

N85
Trasa lini N85 przebiega następująco: 

PRUSZKÓW - Al.Wojska Polskiego-Plantowa-Powstańców-Al.Wojska Polskiego-Bohaterów Warszawy-
Partyzantów-Al.Jerozolimskie - PIASTÓW - Al.Tysiąclecia-(Orzeszkowej)-Warzsawska(Kino Baśń, 

Lelewela) WARSZAWA- Warszawska (Zagłoby-Orląt Lwowskich)-Keniga (Ursus Niedźwiadek) 
Warszawska-Władysława Jagiełły- Lalki-Cierlicka-Kościuszki-Spisaka-Kompanii Kordian-Pużaka-Sławka-

Dzieci Warszway-Ryżowa-Bolesława Chrobrego-Popularna-Al.Jerozolimskie-Grzymały Siedleckiego-
Kopińska-Grójecka-Pl.Narutowicza-Grójecka-Pl.Zawiszy-Al.Jerozolimskie-Emilii Plater-DWORZEC CTR

Autobusy kursują co godzinę i wyjeżdżają:

z Pruszkowa przystanek Osiedle Staszica  1:09 2:09 3:09 4:09

z Piastowa przystanek przy ul. Orzeszkowej  1:21 2:21 3:21 4:21
z Dworca Centralnego w kierunku Pruszkowa 23:45 0:45 1:45 2:45  

Bilety kosztują:  normalny - 4,80,  ulgowy 50%-2,40,  ulgowy 48%- 2,50 zł. 

N85 - AUTOBUSY NOCNE DO PRUSZKOWA
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Nie pachniało...

 Mimo tej niekorzystnej opinii 
sanitarnej, dwa lata później  tj w 
kwietniu 1888, zaczęto zwozić 
materiały budowlane pod szpital.

 Początek budowy szpitala datuje 
się na 17 lipca 1888 roku. Budowa 
trwa przeszło 3 lata.  Poświęcenie 
i otwarcie szpitala następuje  27 
listopda 1891 roku. W sumie licząc 
od 1881 roku tj od momentu gdy plan 
budowy nabrał realnych kształtów 
pracowało nad nim aż 6 architektów, 
zwanych wówczas budowniczymi. I 
rzecz dość dziwna, aż trzech z nich 
zmarło w czasie pracy. 

 Szpital tworkowski  to pierwszy 
szpital w Polsce o układzie 
pawilonowym. Największym 
ewenementem projektu było 
zastosowanie oświetlenia ene-
rgetycznego: w budynkach o lampach 
żarowych natomiast na dziedzińcu - 
łukowych. Prąd czerpano z prądnic. 
(szpital otrzymał ich aż trzy)
Tworki były pierwszym w 
Polsce szpitalem oświetlonym 
elektrycznością, co budziło w 
tamtych czasach nie lada sensację. 
 Do wykonania portretów cara 
Aleksandra III i generała-

Lot nad kukułczym gniazdem
  Tworki były siódmym miejscem typowanym pod szpital. Siódemka okazała się być szczęśliwa. 
Gdy członek Komitetu Budowy przyjechał obejrzeć zakupiony teren, zanotował: „Tworki leżą wśróg 
moczarów, w nizinie rzeczki Pisy, czyli Mrowy, inaczej Utratą, a przez ludzi okolicy również Krzywdą 
zwanej. Działka pod szpital zakupiona przedstawia wydmę piaszczystą, otoczoną trzęsawiskami, 
spowitymi w czasie letnich wieczorów gęstą mgłą pełną wyziewów, wcale  nie aromatycznych...” 

gubernatora Josifa Hurko ściągnięto 
modnego warszawskiego malarza, 
Pantaleona Szyndlera; Portrety 
wyżej wymienionych  dostojników 
zawisły w gmachu administracji, 
będącej wówczas rónież salą 
konferencyjną szpitala.

Chardin, Szabasznikow i 
uratowany Piłsudzki...

 Pierwszym dyrektorem szpitala 
został Władimir Nikołajewicz 
Chardin (1891-1904 r.)
 - rosyjski psychiatra, noszący tytuł 
tajnego radcy dworu. W czasie 
przechodzenia ze Szpitala Dzieciątka 
Jezus do Tworek dyrektor Chardin 
zabrał  ze sobą pracujące tam siostry 
zakonne, szarytki. 
 Dyrektor objął szpital liczący 420 
łóżek. Wygospodarował dodatkowo 
300 łóżek, przerabiając na sale 
zbyt liczne korytarze i służbówki. 
Wygospodarował również specjalne 
separatki dla gwałtownych 
pacjentów o których budowniczowie 
zapomnieli.
 Chardin otacza  poszczególne 
pawilony ogródkami, sprowadza do 
okien specjalne szkło okrętowe 
(grube i bezpieczne). Przy pomocy 
pacjentów na jego polecenie 

zagospodarowano fermę, założono 
ogród warzywny, sad, postawiono 
szklarnie a także wykopano stawy 
rybne.
 Kariera Chardina w Tworkach 
kończy się wraz z donosem dr. 
Rafała Radziwiłłowicza, który 
melduje władzom w Peterburgu o 
odkrytych przez siebie malwersacjach 
fi nansowych administracji. Po tym 
fakcie dyrektor Chardin zostaje 
nagle przeniesiony do małego 
szpitala w Wilejce.
 Następnym dyrektorem zostaje 
Iwan Michajłowicz  Szabasznikow 
(1904-1915 r.),  doświadczony 
psychiatra rosyjski.  W historię 
Polski Szabasznikow wszedł na stałe 
1900 r., będąc biegłym psychiatrą 
w procesie Józefa Piłsudzkiego. 
Uratował swą opinią przyszłego 
Marszałka Polski od ciężkiego 
więzienia, a być może i śmierci na 
stokach Cytadeli.
  Personel w okresie Szabasznikowa 
liczy już 13. lekarzy. W 1904 r. 
zostaje zatrudniona pierwsza kobieta 
psychiatra: dr Wanda Wleklińska.  
Największą inwestycją budowlaną 
Szabasznikowa jest wybudowanie 
na terenie parku pięknej cerkwi 
prawosławnej (obecnie kościoła).
 Tymczasem około 1910. roku w 
Tworkach pojawiają się pierwsi 

kryminaliści. Aby ich ulokować 
opróżnia się separatki. Pierwsze 
tworkowskie badania są zespołowe. 
W 1911 w słynnym wieloletnim 
procesie o zabójstwo, o które jest 
posądzony hr. Bohdan Ronikier, 
opinię o jego poczytalności  
(zresztą jednomyślną) wydaje aż 8. 
tworkowskich biegłych.
 Na Iwanie Szabasznikowie 
kończy się okres rosyjski Szpitala 
tworkowskiego. Nie są to już to tak 
spokojne lata jakie miał Władimir 
Chardin. Nadciąga wojna...

musieli uciekać...

 Po wybuchu wojny zaczęto myśleć 
o ewakuacji chorych. Tymczasem 
zbliżał się front. Gdy Niemcy 
podeszli pod sam Pruszków, zgodnie 
z międzynarodowymi konwencjami 
na najwyższych kominach Tworek 
umieszczono białe chorągwie.
Niemcy jednak nie szanowali 
konwencji. 13. października na teren 
szpitala zaczęły padać pociski.
Wobec groźniej sytuacji w nocy z 14. 
na 15. października Szabasznikow 
zarządza ewaukację do Warszawy.
Chorych ustawiono w kolumny, 
powiązane długimi sznurami  z 
płócien. Szli całą noc, rankiem 
dotarli do pustego Więzienia 
Mokotowskiego. Gdy po trzech 
tygodniach armia niemiecka 
cofnęła się pod Skierniewice chorzy 
powrócili do Tworek. Oczekiwany 
rozkaz ewakuacji szpitala w głąb 
Rosji nadszedł na początku 1915. r.
Ewakuacja trwała od 14. maja do 22. 
sierpnia. Wywieziono 648. chorych i 

137 osób personelu.
 Dyrektor Szabasznikow wyjechał 
z ostatnią partią sprzętu, który 
zajął pociąg liczący 20 wagonów. 
Chorych rozdzielono do szpitali 
w Moskwie, Tomsku, Winnicy, 
Połtawie, Orłowsku i Kazaniu. W 
chwili ewakuacji personel liczył 311 
osób, z tego 46 wstąpiło do armii, 
137ewakuowano, a 128 pozostało 
w Tworkach. Po zakończeniu wojny 
prawie cały personel wrócił do 
kraju. Z wywiezionych chorych nie 
powrócił nikt. Nie powrócił również 
dyrektor Szabasznikow...
 Opuszczony po ewakuacji teren 
szpitala na przełomie 1915/ 1916 
zaczął się zaludniać.
 Na początku władze niemieckie 
urządziły w nim areszt dla kobiet 
uprawiających nierząd i Niemców
przymusowo przysyłanych do pracy. 
Taki stan trwał do października 
1916 r. W tym miesiącu bowiem 
zorganizowano kilka oddziałów 
psychiatrycznych.

  W listopadzie 1918 r Tworki prze-
szły pod zarząd nowo utworzonego 
Ministerstwa Zdrowia publicznego 
Rzeczypospolitej Polskiej. Na dy-
rektora Tworek został desygnowany 
dr Handelsman, z nieznanych 
jednak powodów odmówił przyjęcia 
stanowiska.
 Opiekował się jednak szpitalem 
aż do 15. maja 1919.  tj do dnia 
powołania na to stanowisko 
dyrektora szpitala w Warcie, 
Witolda Łuniewskiego...                   
                                                c.d.n.

Paweł Artomiuk

h i s t o r i a  s z p i t a l a  t w o r k o w s k i e g o

Piękny dzionek Bozia dała – jak 
napisał na początku swej sztuki 
klasyk dramaturgii polskiej,  
niedawno negatywnie zlustrowany 
przez wicepremiera, ministra 
edukacji Romana Giertycha. A ja 
to każdego ranka sobie powtarzam, 
oglądając śmiejące się nade mną 
słońce. Bo słoneczko nad nami 
prawie nie zachodzi. Jak nad owym 
imperium, do którego ostatnimi 
czasy podążają co młodsi i lepiej 
wykształceni Polacy. Owszem, 
czasami znika. Pojawiają się 
gradobicia, trąby powietrzne 
i ulewy. Ale aż chwilę znów 
wszystko wraca do normy. 
Piękne dzionki Bozia daje.
Nie jeden z nas zadaje sobie pytanie 
– dlaczego? 

Widz iane  z  Tworek
Co słońce do nas przyciąga? 
Jeszcze niedawno albo nie 
wiedziałbym co na to pytanie 
odpowiedzieć, albo wymyślałbym 
nie trzymające sie kupy teorie. 
Ale odkąd zmieniłem miejsce 
zamieszkania i stałem się 
mieszkańcem Tworek, czyli jak 
twierdzą, co bardziej życzliwi mi  
znajomi, trafi łem wreszcie tam, 
gdzie od zawsze było moje miejsce, 
wiele tego typu zagadek stało się 
dla mnie jasnych i prostych jak 
budowa cepa.
Opiniotwórczy tygodnik 
„Newsweek” przed tygodniem 
na okładkowej stronie, wołami 
napisał: „ŚWIAT SIĘ ŚMIEJE”, a 
niżej trochę mniejszymi: „IV RP 
największym kabaretem Europy”.
A słoneczko też człowiek i pośmiać 
się lubi, a nawet musi. Co to, gorsze 
jest od świata i Europy? 
I patrząc na nas, boki ze śmiechu 
zrywa. A gdy juz zerwie i da sobie 
chwilę wytchnienia, następują 
kataklizmy. Smutek wielki zapada. 
To znowu wraca i skręca się 
ze śmiechu. Śledząc to, co się 
dzieje pod auspicjami miłościwie 
nam panującej Rodziny. Przed 
nami jeszcze mnóstwo pięknych,  

słonecznych dzionków.
Takie proste odpowiedzi 
przychodzą mi do głowy, gdy 
czasem udaję się na przechadzkę 
po przyszpitalnym tworkowskim 
parku. W te pogodne dni na 
ławeczkach siedzą pensjonariusze. 
W połowie uśmiechnięci z 
pogodnymi oczami pełnymi wiary 
w szczęście, jakie ich spotkało, 
bo oto mogą cieszyć się błogim 
spokojem tego miejsca, w połowie 
z fi lozofi cznym zamyśleniem, 
malującym się na twarzach. Ale 
wszyscy spokojni, bezstresowi. 
I na mnie ten ich spokój spływa.
Wracam do domu. Słoneczko 
śmieje sie pięknie. A ja sięgam 
po prasę i czytam, że pani poseł 
Anna Sobecka, kiedyś z Ligi 
Polskich Rodzin a obecnie z 
Ruchu Ludowego-Narodowego, 
ale zawsze z Torunia stwierdziła 
autorytatywnie, że: „mężczyzna i 
kobieta nie są stworzeni seksu”. 
Dlaczego? „ Bo seks jest zły i nie 
rozwija”.
I już, już chciało m sie poubolewać 
nad smutnym losem pani poseł, 
gdy do zagadnienia podszedłem 
po tworkowsku. Seks nie rozwija? 
Szczęśliwa pani poseł. Może 

na to nie wygląda, ale jasne, 
że przynajmniej w przeszłości 
musiała pełnymi garściami z seksu 
korzystać. Humor mi się poprawił, 
gdy wyobraziłem sobie panią poseł 
swobodnie igrającą, gdy usłyszałem 
w Publicznym Radiu o tym, że 
uczniowie jednej ze śląskich szkół 
zapragnęli, aby ich szkoła miała 
patrona. A wiadomo Ślązacy, nawet 
młodzi, to albo gołębiarze, albo 
piłkarze. A już co najmniej kibice. 
Myśleli i myśleli. Zasłużonego 
gołębiarza jakoś znaleźć nie mogli, 
więc wyszło im na to, że dobrym 
patronem będzie charyzmatyczny 
sprawozdawca sportowy, głównie 
piłkarski, Jan Ciszewski. 
Niestety już nie żyjący. Ten, co 
to sprawozdawał, że: „Nawałka 
zagapił się i puścił Bąka na pole 
bramkowe”. Wszyscy go kochali. 
Jan Ciszewski patronem szkoły 
został. Na szczęście, czujność 
rewolucyjną wykazał niezawodny 
w takich razach Instytut Pamięci 
Narodowej. Pogrzebał, gdzie trzeba 
i wyszło, szydło z worka. Okazało 
sie, że, o zgrozo : Ciszewski Jan w 
okresie swojej zawodowej pracy 
na stadionach współpracował z 
Milicją Obywatelską. Powiało 
grozą! Osobnika, współpracującego 
z milicją należy stanowczo 
wykluczyć. Można by zgodzić 
się, gdyby ramię w ramię ze 

stadionowymi zadymiarzami 
wspomnianą milicję bił. Ale 
współpracował? Nie będzie 
patronem!
Skomplikowany problem rozwiązał 
dość łatwo jeden z siedzących na 
parkowej ławce tworkowskich 
fi lozofów.  Muszą poszukać sobie 
kogoś wśród gołębiarzy. Bo gołąb, 
wiadomo, symbol pokoju i spokoju. 
A ten jest teraz najważniejszy. 
Przynajmniej u nas „na Tworkach”.
Wiele jeszcze problemów, 
śmiesznych do rozpuku z 
punktu widzenia normalnych 
Polaków i Europejczyków udało 
mi się rozwiązać. Napisałem 
„normalnych”, jakbym miał prawo 
przykładać tę samą miarę do siebie 
i nas, żyjących poza tworkowskim 
parkiem i przyjaciół z parku. 
Tak nie można. Ich te sprawy 
bynajmniej nie śmieszą. Podobnie 
jak rządzących. Autorów historii, 
które opisałem. To ja się pytam, kto 
tu jest normalny? Może póki, co nas 
jest po prostu więcej? A rządzący 
znaleźli sie w mniejszości?
I znowu jaja jak berety. 
Pod warunkiem, ż nie ogląda sie ich 
z Tworek. Bo u nas na Tworkach 
wszystko jest normalnie.

Jerzy Fijałkowski.
W następnym numerze: Tworki 
widziane z Tworek.



P R E M I E R Y  F I L M O W E  C Z E R W C A
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   Istnieje na pewno jeden powód, 
aby obejrzeć ten fi lm, będący 
zamknięciem trylogii Stevena 
Soderbergha o sprytnej grupie 
włamywaczy kierowanej przez 
George’a Clooneya – obsada. 
Wprawdzie gwiazd w „Ocean’s 13” 
jest tyle, że tak naprawdę żadnej z 
nich nie oglądamy przez zbyt długi 
czas, ale mimo wszystko obecność 
na ekranie bawiących się swoimi 
rolami Brada Pitta, Matta Damona, 
Andy’ego Garcii i Ala Pacino to 
kusząca propozycja. Poza tym 
jednak, w fi lmie Soderbergha nie 
znać zbyt wielu interesujących 
aspektów. Wszystkie te gwiazdy 
bowiem nie są w stanie zmienić 
faktu, że wraz z powrotem 
bohaterów do Las Vegas – wracają 
stare chwyty.
  Fabuła – pełna zresztą dziur 
logicznych i niepra-wdopodobieństw 
– przedstawia się pokrótce 
następująco: Reuben (Elliott 
Gould), jeden z członków drużyny 
Danny’ego  Oceana (Clooney), 
zostaje oszukany, wskutek czego 
doznaje ataku serca. Winowajcą jest 
bezwzględny biznesmen Willy Bank 
(Pacino), który – a jakże! – kończy 
budowę kasyna i przygotowuje się 
do jego otwarcia. Nie wie jednak, 
że Ocean i spółka szykują mu 
niespodziankę.
  Brzmi znajomo? Owszem, to 
schemat, który jest bardzo podobny 
do tego użytego w „Ocean’s 
11”. Znów jesteśmy świadkami 
przygotowań do włamania, potem 
samego włamania, a na koniec 
(proszę mi wierzyć – nie zdradzam 
tu niczego szczególnego) możemy 
przyklasnąć ekipie Oceana 
wykiwania wszystkich (czytaj: 
sukcesu). Po raz kolejny scenariusz 

„Hot Fuzz – Ostre Psy”

 Edgar Wright i Simon Pegg 
to ludzie odpowiedzialni za 
wyświetlany jakiś czas temu na 
naszych ekranach „Wysyp żywych 
trupów”. Pod tym, trzeba przyznać, 
dość odstręczającym tytułem krył się 
podlany absurdalnym, brytyjskim 
humorem pastisz horrorów 
traktujących o starciach gatunku 
homo sapiens z jego nieco wolniejszą 
i nieco bardziej martwą wersją, 
znaną jako zombie. Choć Wright i 
Pegg nie stronili od scen cokolwiek 
niesmacznych, udało im się nakręcić 
w dużej mierze pomysłowy i 
inteligentny fi lm, wyśmiewający 
zarówno estetykę horrorów o żywych 
trupach, jak i przesłanie w nich 
zawarte (ostrzeżenie przed unifi kacją 
i mechanizacją społeczeństwa, 
krytyka konsumpcjonizmu etc.). W 
„Hot Fuzz” twórcy wzięli na warsztat 
głównie hollywoodzkie kino akcji, 
ale nie oszczędzili również - po raz 
kolejny - horroru, a także westernu 
oraz fi lmów powielających motyw 
pięknej, ale nie takiej znowu 
sielskiej prowincji. Efektem jest 

być może nieco nierówna i za długa, 
ale naprawdę zabawna komedia, 
bezlitośnie szydząca z dobrze 
znanych schematów.
   Nicholas Angel (Pegg) to po-
licjant tak skuteczny, że Jack Bauer 
– bohater doskonałego serialu „24 
godziny” – wypada przy nim blado. 
W związku z tym, jego przełożeni 
decydują się na przeniesienie 
zawstydzającego ich funkcjonariusza 
na prowincję. Angel, choć czuje 
się upokorzony, nie ma innego 
wyjścia – zostaje stróżem prawa w 
małym miasteczku, gdzie jedynym 
zajęciem dla policjanta wydaje się 
być ściganie pijanych nastolatków 
oraz...łabędzi. Okazuje się jednak, 
że nie taka prowincja spokojna, jak 
ją malują...
   „Hot Fuzz” to prawdziwa mieszanka 
wybuchowa. Gag goni tu gag, akcja 
pędzi do przodu w zawrotnym 
tempie, montaż jest niesamowicie 
dynamiczny – widz nie ma więc 
ani chwili oddechu. Umiejętności 
warsztatowe reżysera Wrighta są 
bardzo wysokie, więc fi lm jest 
spójny, sprawnie zrobiony, wskutek 
czego oprócz serii absurdalnych 
sytuacji mamy tu też fabułę, dzięki 
której „Hot Fuzz” stanowi zamkniętą 
całość. Nie wszystkie pomysły duetu 
Wright-Pegg zachwycają, skłonności 
do makabry nie opuściły twórców 
„Wysypu...”, co może niektórych 
odstraszyć, ale przez większość fi lmu 
trudno powstrzymać się od śmiechu, 
gdy najbardziej wytarte schematy 
doprowadzane są do absurdu. Oprócz 
dosłownych cytatów z „Na fali”, 
„Bad Boys” i „Zabójczej broni”, 
autorzy odwołują się tu do westernu 
(z naciskiem na „W samo południe” 
Freda Zinnemana), horrorów klasy 
„B” w stylu wytwórni Hammer 

„Ocean’s 13”
Films (owa makabra – przerysowana 
i tak dosłowna, że aż śmieszna), 
a także do kryminałów Agathy 
Christie. Wszystkie motywy 
zaczerpnięte z wyżej wymienionych 
źródeł potraktowane są z dystansem, 
przymrużeniem oka i należytą dawką 
absurdu. Punktem kulminacyjnym 
jest rozciągnięta do granic możliwości 
sekwencja fi nałowa, której kpiarsko-
szyderczy ton przypomina skecze 
z „Latającego cyrku Monty Py-
thona”. „Hot Fuzz” ma bowiem coś 
wspólnego z twórczością słynnej 
grupy angielskich prześmiewców 
– bezkompromisowość oraz 
bezczelność, które tu połączone są ze 
stylistyką amerykańskiego kina akcji 
– zestawienie oryginalne, interesujące 
i płodne komediowo.     Zatem 
Edgar Wright i Simon Pegg nakręcili 
wcale niegłupi i zabawny fi lm, w 
którym znać postęp w stosunku do 
wspomnianego „Wysypu żywych 
trupów”. W dzisiejszych czasach, 
kiedy bardzo trudno o dobrą parodię, 
jest to wyczyn godny pochwały. 
  Oby tak dalej.

wydaje się być napisany w dokładnie 
taki sam nonszalancki sposób, w 
jaki wykonawcy traktują swoje role 
(celuje w tym zwłaszcza Pitt). W 
pierwszej części jednak uderzał luz, 
spontaniczność i umowność całego 
przedsięwzięcia – w rezultacie 
„Ocean’s 11” było fi lmem, który 
wniósł nieco świeżości w dosyć 
archaiczny już gatunek komedii 
kryminalnej opartej na postaciach 
szarmanckich i urokliwych 
przestępców. Drugie ogniwo trylogii 
– choć słabsze i oparte na jeszcze 
idiotyczniejszym scenariuszu 
– zachowało ten „luzacki” ton, 
który udzielał się widzom. Niestety, 
powielanie schematów sprawia, że 
w „Ocean’s 13” tego brakuje.
   Niemniej – fi lm Soderbergha nie 
jest do końca nieudany. Reżyser jest 
wszak sprawnym rzemieślnikiem, 
twórcą uznanym, więc dobrze 
trzyma tempo, starając się usilnie, 
aby widz nie zwracał uwagi na samą 
historię, choć i ona dostarcza kilku 
scen zabawnych, a jeden pomysł 
scenarzystów na pewno zasługuje 
na pochwałę. Zatem „Ocean’s 13” 
to fi lm z gatunku takich, które 
nieźle się ogląda, ale szybko się 
o nich zapomina. To przyzwoite 
patrzydło, któremu brakuje jednak 
werwy i inwencji.

Filmowe hity pod gwiazdami w kinie plenerowym w Sopocie
Wygraj karnet 
na wszystkie 

pokazy Orange 
Kina Letniego!

W dniach 22. czerwca - 15. lipca oraz 12. sierpnia – 26. 
września br.  – Sopot – najpopularniejszy kurort wakacyjny 
w Polsce stanie się także letnią stolicą kina. Gdzie Pruszków 
- gdzie Sopot, zapyta ktoś i dlaczego wiadomość pojawiła się 
w naszym czasopiśmie? Odpowiedź jest prosta. Głównym 
organizatorem imprezy jest zaprzyjaźniona z naszym pismem 
fi rma Outdoor Cinema z... Pruszkowa, miasta, w którym 
ostatnie kino rozebrano jakieś 6 lat temu...

   22. czerwca,  na Centralnym 
Korcie Tenisowym w Sopocie, 
obok słynnego hotelu Grand, 
niedaleko deptaku Monte Casino 
– głównego miejsca spotkań letników 
i mieszkańców Sopotu, Orange Kino 
Letnie rozpoczyna swój fi lmowy 
desant. To właśnie tutaj po ponad 30 
latach przerwy, w miejscu istniejącego 
w latach 60-tych kina letniego przez 3  
miesiące odbywać się będą projekcje 
największych fi lmowych hitów i po 
prostu dobrego kina, w upojnej, letniej 
atmosferze.

  Podczas Orange Kino Letnie, na 
imponującym ekranie o wymiarach 
16 na 9 metrów, będzie można 
zobaczyć ponad 100 fi lmów podczas 
70. wieczorów projekcyjnych. Szeroki 
wachlarz propozycji fi lmowych 
zaspokoi różne smaki: od słodkich 

jak  „Amelia”  po ostre jak „Urodzeni 
Mordercy”.  Inne propozycje, to 
m.in.: „Wszystko gra”, „Pachnidło”, 
„Labirynt Fauna,” Miłość. Nie 
przeszkadzać”, „The Ring” trylogia 
„Władcy Pierścieni”, wszystkie 
części „Matrix” ,”Volver” czy „Żywot 
Briana”. Miłośnicy polskiego kina 
upajać się będą klasyką komedii , jak 
„Vabank”, „Nie lubię poniedziałku”, 
„Ewa chce spać”, „Nie ma róży bez 
ognia”, „Poszukiwany, poszukiwana”, 
„Kingsajz”  czy kultową „Seksmisją”. 

 Widzowie Telewizji Polskiej 
będą mogli także uczestniczyć w 
tym wydarzeniu. Dużą atrakcją 
dla wielbicieli dobrego kina będą 
weekendy z „Kocham Kino”. W 
każdy piątek i sobotę, podczas trwania 
przeglądu, Grażyna Torbicka 
zaprezentuje fi lmy, wybrane spośród 

pozycji prezentowanych w Sopocie.   
Przez cały okres trwania Orange 
Kino Letnie wszyscy będą mogli 
spotkać się  z ulubionymi gwiazdami 
oraz spędzić miło czas w kawiarni 
fi lmowej „Kocham Kino”.

 Orange Kino Letnie będzie w te 
wakacje jedną z najciekawszych 
atrakcji Sopotu. Oglądanie gwiazd 
to dobry plan na spędzenie letniego 
wieczoru, ale plan doskonały to 
oglądanie fi lmów pod gwiazdami! 
Nie ma jak wygodny leżak plażowy i 
dobry fi lm. 
  Tego w Polsce jeszcze nie było!

 Orange Kino Letnie jest pierwszym 
w Polsce plenerowym kinem 
stacjonarnym realizowanym na 
najwyższym światowym poziomie. 
Doskonałą jakość obrazu i dźwięku 
zapewni organizator imprezy - 
fi rma Outdoor Cinema - dzięki 
wykorzystaniu sprzętu projekcyjnego 
fi rmy AIRSCREEN, światowego 
lidera na rynku pneumatycznych 
ekranów fi lmowych. To właśnie ona 
obsługuje największe i najważniejsze 
na świecie imprezy i festiwale 
fi lmowe, jak Cannes, Wenecja, Los 
Angeles, Hong Kong czy Berlin. 
Teraz dołączy do nich Sopot.

Bilet wstępu do kina z możliwością obejrzenia dwóch filmów to tylko 6 PLN
Część kwoty ze sprzedanych biletów zostanie przekazana dla małych dzieci 
z wadą słuchu, objętych  programem   Fundacji Grupy TP  „Dźwięki Marzeń”

www.fundacjagrupytp.pl

Wśród czytelników
WPR rozlosujemy 10 
dwuosobowych kar-

netów upoważniających 
do bezpłatnego wstępu 
na wszystkie imprezy: 

Orange Kino Letnie 
Karnety są ważne do 

końca trwania letniego 
maratonu filmowego.

Aby wziąć udział w 
konkursie wystarczy 

przysłać maila na adres 
naszej redakcji: 

redakcja@wpr.com.pl
w dniu 30 czerwca 2007 

i podać nazwę 
pruszkowskiej firmy, 

głównego organizatora 
imprezy.

Szczegółowe informacje na stronie: www.orangekinoletnie.wp.pl



m-ce nawisko pkt 10 9
1 Gawrońska Edyta 81 1 1
2 Witecka Magdalena 76 3
3 Modzelewska Dominika 74 2
4 Wacławiak Danuta 56 2
5 Maciak Dominika 51 1
6 Owczarz Monika 43
7 Iwańczak Katarzyna 38
8 Potępa Paulina 24
9 Piętka Karilina 16
10 Komar Edyta 13

Dwubój - kobiety

W I A D O M OŚC I  P O W I AT U  P R U S Z KO W S K I E G O

WIADOMOŚCI  POWIATU PRUSZKOWSKIEGO
strona redagowana i sponsorowana przez:

Powiat Pruszkowski
te l :  0 -22  738  14  46

   Uzupełnianie ubytków

   Właśnie teraz, po sprzątaniu 
zimowym przyszedł czas na 
poważniejsze prace na drogach 
będących w zarządzie Powiatu 
Pruszkowskiego. Tam gdzie 
jest to konieczne odbywają się 
cząstkowe naprawy nawierzchni 
dróg, a na niektórych drogach 
powiatowych, jak np. w Milęcinie 
widać już trwające prace przy 
wykonaniu nowej nawierzchni. 
    Zwiększeniu bezpieczeństwa 
na drogach służyć ma poprawa 
ich oznakowania, zarówno 
pionowego, jak również 
poziomego. Oznakowanie 
poziome to nie tylko wymalowane 
przejścia dla pieszych, czy 
znajdujące się na jezdni znaki 
drogowe. To również oznaczanie 
osi jezdni czy, szczególnie 
cenione w nocy przez 
kierowców, mocowanie świateł 
odblaskowych, tak zwanych 
kocich oczu na zakrętach dróg 
w terenie niezabudowanym. W 
najbliższym czasie rozpocznie 
się też koszenie traw i chwastów 
w pasach dróg powiatowych.

Prace na drogach powiatowych
Na drogi powiatowe Powiat Pruszkowski przeznaczył w tegorocznym budżecie 
prawie 13,5 miliona zł, co stanowi 13,9 % wszystkich wydatków. W ramach tej

malowanie znaków poziomych

 remont drogi w Milęcinie

Wyniki Zawodów Strzeleckich 
O Puchar Starosty Powiatu Pruszkowskiego

m-
ce

nazwisko pkt 10 9

1 Cendrowski Marek 88 3 3
2 Pacuła Piotr 88 2 6
3 Przybysz Sławomir 84 4
4 Korniejew Adam 83 3 1
5 Rukszto Karol 82 2 5
6 Olesiński Michał 80 3
7 Jóźwiak Rafał 77 1 3
8 Maciak Krzysztof 77 1 2
9 Putra Robert 73 2
10 Pielet Waldemar 72 1 1

reprezentacja pkt

1 KP PSP w Pruszkowie 230
2 GOS Nadarzyn 228
3 KP Policji w Pruszkowie 214
4 UG Raszyn 212
5 OSP Raszyn 210
6 Solidarność Pruszków 202
7 RG Raszyn 197
8 UG Nadarzyn 196
9 Straż Miejska Pruszków 195
10 UM w Piastowie 193
11 Straż Miejska w Brwinowie 190
12 Starostwo Powiatu Pruszk. 186
13 Rada Miejska Brwinów 175

Dwubój - mężczyźni - o Puchar Prezesa  
Zarządu Powiatowego LOK w Pruszkowie

1 Urząd Gminy Nadarzyn 208
2 OSP Raszyn 131
3 Urząd Gminy Raszyn 46

Dwubój – kobiety - O PucharPrezesa 
Zarządu Powiatowego LOK wPruszkowie

1 Urząd Gminy Raszyn
2 GOS Nadarzyn
3 Urząd Miejski w Piastowie
4 Starostwo Powiatu 

Pruszkowskiego
5 Straż Miejska w Pruszkowie
6 Urząd Gminy Nadarzyn
7 KP PSP w Pruszkowie
8 Rada Gminy Nadarzyn
9 Rada Gminy Raszyn
10 Straż Miejska w Brwinowie
11 KP Policji w Pruszkowie

Mężczyźni – O Puchar Komendanta KP 
Policji w Pruszkowie

1 UG Nadarzyn
2 OSP Raszyn
3 UG Raszyn

Pojedynki strzeleckie - Kobiety 
O Puchar Komendanta Straży Miejskiej 

w Pruszkowie

W dniu 2. czerwca na obiektach GOS w Nadarzynie odbyły się Zawody Strzeleckie o Pu-
char Starosty Powiatu Pruszkowskiego. Mimo niepewnej i chwilami deszczowej pogody 
frekwencja i humory dopisały znakomicie. Współrganizatorem imprezy był Zarząd Pow-
iatowy LOK w Pruszkowie. Zawody odbywały sie w konkurencjach kobiet i mężczyzn 
w kategoriach karabika Ksp i pistoletu pneumatycznego oraz w dwuboju strzeleckim. 
W zawodach uczestniczyły drużyny reprezentujące urzędy i rady gmin powiatu prusz-
kowskiego, reprezentacje straży miejskich, policji i straży pożarnych, które rywalizowały 
o okazałe puchary ufundowane przez Starostę Powatu Pruszkowskiego, Przewodniczącą 
Rady Powiatu, i o puchar Komendanta Powiatowego Policji w Pruszkowie.

Dwubój - mężczyźni

uzupełnianie ubytków w nawierzchni

  Honoru Drużyny Powiatu Pruszkowskiego bronił    
         Dariusz Kowalski V-ce Starosta Powiatu

 Andzrzej Kowalczyk organizator tradycyjnej, corocznej imprezy strzeleckiej - Sport 
Bezpieczeństwo Obronność - otrzymuje z rąk Prezesa LOK najwyższe wyróżnienie - złoty medal 
za wybitne zasługi dla Ligi Obrony Kraju. Zawody Odbyły się dwa tygonie wcześniej 19 maja 
również na obiektach Gminnego Ośrodka Sportu w Nadażynie. 

więcej informacji na stronie:

www.powiat.pruszkow.pl

kwoty prawie 8,5 miliona to 
inwestycje, a 3,8 miliona zł 
zaplanowano na remonty i 
bieżące utrzymanie dróg.

MIODOBRANIE 2007

  “Nie obronisz człowieka cierpiącego 
od bólu, od bezdomności, ale 
osłonisz od osamotnienia”- taka myśl 
przyświecała twórcom Domu Pomocy 
Społecznej w Czubinie. Położony na 
terenie kompleksu parkowo dworskiego 
z początku XIX wieku jest domem dla 
osób niepełnosprawnych intelektualnie. 
Działalność placówki, ukierunkowana 
na rehabilitację psychiczną, fi zyczną i 
społeczną, pozwala na usamodzielnie-
nie się domownikom. 
  Od 1999 roku Dom Pomocy Społecznej 
w Czubinie organizuje coroczne inte-
gracyjne spotkania przy plastrze miodu 
tak zwane „Czubińskie Miodobrania”. 
Na terenie czubińskiego ośrodka znaj-
duje się pasieka licząca 60 uli. Z roku na 
rok impreza ta gromadzi coraz więcej 
mieszkańców z innych domów pomocy 
społecznej. Honorowy patronat spra-
wuje starosta powiatu pruszkowskiego 
a gośćmi są  władze okolicznych gmin. 
Tegoroczne miodobranie odbywało się 
przy pięknej  słonecznej pogodzie. Im-
prezę uświetniły występy zespołu arty-
stycznego złożonego z pensjonariuszy, 
oraz wystawa prac wykonanych przez 
osoby niepełnosprawne w ramach zajęć 
terapeutycznych.  

Jesteśmy młodzi - występ zespołu artystycznego

Wystawa prac pensjonariuszy ośrodka

Honorowy partonat nad czubińskim Miodobraniem 
sprawuje Starosta Powiatu Pruszkowskiego
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A mowa o neonazizmie, który 
nawiązując do ideologii Hitlera, stara 
się zniszczyć wszystko to, co zostało 
do tej pory zbudowane wspólnymi 
siłami przez kraje zjednoczonej 
Europy. Serce ludobójczej ideologii 
od wielu dziesiątek lat spoczywa w 
Niemczech. Po przegranej I Wojnie 
Światowej, duma i pycha niemiecka 
odrodziła się ze zdwojoną siłą. 
Mogłoby się wydawać, ze po 
II Wojnie tendencja ta zniknie. 
Niestety, drzemiąca przez długi 
czas w kajdanach komunizmu żądza 
Niemców do władania światem, 
odradza się dziś w wolnym, 
demokratycznym kraju.
  Neohitleryzm był w RFN 
lekceważo-ny przez długi czas. 
Stanowczo zbyt długi. Dziś jednak, 
kiedy politycy jed-nej z największych 
partii w kraju mówią o zagrożeniu 
coraz to popularniejszym wśród 
społeczeństwa neonazizmem, lepiej 
go nie bagatelizować. Wolfgang 
Thierse, jeden z czołowych 
polityków Socjaldemokratycznej 
Partii Niemiec, szacuje, że około 
10 procent wyborców przejawia 
nastawienie antysemickie i wrogie 
wobec cudzoziemców.
  Neonazistowska partia hołdująca 
dorobkowi III Rzeszy o nazwie NPD 
(Narodowodemokratyczna Partia 

Al-Kaida w wydaniu €uropy
  Europejczycy ze strachem w oczach spoglądają na Bliski Wschód – siedlisko przeraźliwych 
zbrodniarzy o ciemnej skórze i dzikich oczach, których nazywa się jednym, przeklętym słowem 
– terroryści. Zaślepieni w swym panicznym strachu mieszkańcy Starego Kontynentu zapomnieli 
o mrokach własnej historii, nie dostrzegają odradzania się groźnych, bestialskich ideologii w 
ich własnych domach. Nietolerancja nie tylko na tle religijnym, ale i narodowościowym, czy 
jakimkolwiek innym może prowadzić do tych samych, tragicznych skutków.

Niemiec) zdobywa coraz to większy 
rozgłos i poparcie społeczne, 
szczególnie we wschodnich 
landach. Jej członkowie nieraz już 
mówili o potrzebie rewizji granic 
państwowych, między innymi z 
Polską. Chcieliby odzyskać dawne 
tereny niemieckie, a więc sporą 
część wschodnią naszego kraju. 
Hasło „Niemcy ponad wszystko” 
rozbrzmiewa na nowo, coraz 
głośniej, w kraju, który już dwa razy 
zagroził całemu światu.
   Również w naszym kraju, który tak 
bardzo ucierpiał z powodu wojen, 
grabieży i zagłady ludności, istnieją 
organizacje neofaszystowskie. 
Planują one podpalenia i zamachy 
bombowe na ośrodki dla 
uchodźców, miejsca spotkań Żydów, 
oraz mniejszości seksualnych. 
Organizatorka tegorocznej Parady 
Równości, Małgorzata Rawińska, 
otrzymała pogróżki o treści: „jeśli 
będzie parada, to będą ofi ary, krew 
i pożoga”. Neofaszyści tworzą 
dokładne instrukcje ataków na 
poszczególne osoby związane z 
propagowaniem tolerancji wśród 
społeczeństwa. 
  Materiały rozprowadzane przez 
te zrzeszenia negują holocaust 
i zachęcają do podejmowania 
konkretnych działań przeciwko 
tak zwanym „wrogom rasy”. Na 
właśnie takie treści natknęli się 
pod Radomiem policjanci Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 
Wśród wielu z nich, znalazł 
się polskojęzyczny „magazyn 
narodowych socjalistów i patriotów 
rasy”. Śledztwo dotyczące 
organizacji propagujących podobne 
treści toczy się od wielu lat. Jak 
dotąd, bez większych sukcesów.
  Co ciekawe, członkowie takich 
ugrupowań niejednokrotnie 
posiadają wykształcenie wyższe, 
mają rodziny oraz wychowują 
dzieci. Ponadto, wielu z nich pracuje 
jako urzędnicy w strukturach 

samorządowych, nauczyciele, 
opiekunowie i tym podobni. 
Zmienia to postać rzeczy, gdyż 
do tej pory większość wyobrażeń 
dotyczących neofaszystów wiązała 
się z młodymi skinheadami, którzy 
nie wzbudzają zbytniego zaufania 
wśród społeczeństwa i nie byliby w 
stanie rozszerzyć swojej ideologii 
poza wąskie grono im podobnych. 
Odmieniając swój wizerunek 
są zdolni do zyskania poparcia, 
szczególnie wśród tych mniej 
wykształconych.
  Wspomniana ideologia na tyle 
przesiąkła nasze społeczeństwo, iż 
powstała partia skupiająca skrajnych 
i radykalnych nacjonalistów. A 
mowa o Narodowym Odrodzeniu 
Polski. Pomimo faktu, iż 
podzielają większość poglądów ich 
zagranicznych od-powiedników, 
nie chcą komentować neonazizmu 
w RFN. Z pewnością nie cieszą 
się też z sukcesów ich niemieckich 
kolegów, gdyż to właśnie oni 
roszczą sobie pretensje do terenów 
zachodniej Polski. Nasi rodacy zaś 
nie mają zamiaru oddawać nikomu 
terytoriów RP. W wyniku tego 
organizacje dzielące te same poglądy, 
ale będące w różnych krajach, stoją 
po przeciwnych stronach barykady. 
  Rozwój niebezpiecznych ideologii 
można zaobserwować niemal w 
każdym kraju europejskim. Są one 
jeszcze słabe i nie dochodzą często 
do głosu. Historia pokazała nam 
jednak na ile groźne mogą okazać 
się takie poglądy, gdy tylko znajdzie 
się odpowiedni przywódca. Cała 
nadzieja w mądrości i roztropności 
Europejczyków. Nadzieja, że nie 
pozwolą na powtórkę z XX wieku 
i wezmą sobie słowa brytyjskiego 
pisarza S. Rushdie do serca: „Rozum 
jest najlepszym lekarstwem na 
fanatyzm, nienawiść, zniewolenie 
i przemoc”.

Paweł Rogaliński

Co warto wiedzieć, 
aby z wakacji 

pozostały same 
dobre wspomnienia?

Część I. Zagrożenia w lesie

 Każdy, kto lubi wypoczywać 
wśród drzew powinien pamiętać 
o… kleszczach. Te pajęczaki (a 
nie owady!) występują na terenie 
całej Polski, zwykle są aktywne 
od kwietnia do listopada. Mogą 
zaatakować nie tylko w lesie, 
ale także w parku, zaroślach, na 
łące. Osiągają 3-4 mm długości, 
a wcześniej są mikroskopijne. Ich 
cykl życiowy składa się z trzech 
faz rozwoju: larwy, nimfy i postaci 
dorosłej. Trwa on 1-3 lata i w tym 
czasie kleszcz potrzebuje tylko 3 
razy „spożyć” krew kręgowca. 
Wciągu całego życia zwykle 
pokonuje zaledwie kilka metrów. 
Nie poszukuje ofi ary, tylko na nią 
oczekuje wisząc na spodzie liści i 
źdźbłach traw. Może tak czekać 2 
lata bez jedzenia…

Dlaczego kleszcze są tak 
niebezpieczne?

 Przede wszystkim przenoszą różne 
bakterie i wirusy. Najgroźniejsze to 
krętek wywołujący boreliozę i wirus 
kleszczowego zapalenia mózgu 
(KZM). Obie choroby są bardzo 
poważne, mogą spowodować trwałe 
kalectwo. Nadal nie potrafi my ich 
wystarczająco skutecznie leczyć. 
KZM ma przebieg dwufazowy, 
najpierw obserwuje się tzw. objawy 
grypowe, które po paru dniach mijają 
i czasami na tym się kończy. Jednak w 
wielu przypadkach pojawia się później 
zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych 
lub najcięższa postać choroby – 
zapalenie mózgu. Charakterystyczne 
są wtedy niedowłady lub porażenia 
kończyn, niekiedy także zaburzenia 
przytomności. Powikłania kle-
szczowego zapalenia mózgu często 
pozostają na całe życie. Są to m.in. 
nerwice, depresje, utrzymujące się 
niedowłady oraz porażenia nerwów, 
zaniki mięśni, bezsenność, przewlekłe 
bóle głowy. Borelioza z kolei przebiega 
w 3 fazach: pierwsza to objawy skórne, 
w drugiej (po kilku miesiącach) 
dochodzi do zapalenia stawów  i 
mięśnia sercowego, zaburzeń ze strony 
układu nerwowego, oczu oraz innych 
narządów. Nie leczona przechodzi w 
trzecie stadium, w którym zmiany 
pogłębiają się i utrwalają.

Czy jest jakiś ratunek?

Przed kleszczami można się 
skutecznie bronić. Trzeba pamiętać o 
kilku zasadach:

Unikać i odstraszać
 

 Zwykle noszone ubranie nie chroni 
przed ukąszeniem. Potrzebne są długie 
rękawy i długie spodnie (najlepiej ze 
ściągaczami), pełne buty oraz coś na 
głowę. Może trochę nie wygodnie i 
za ciepło, ale warto! Godne polecenia 
są także repelenty, czyli środki 
odstraszające owady i kleszcze.

Obserwować 

Trzeba koniecznie obejrzeć dokładnie 
całe ciało po powrocie z lasu. Im 
szybciej znajdziemy i usuniemy 
kleszcza, tym mniejsze ryzyko 
zakażeń.

Uodpornić się

Istnieje dość skuteczna szczepionka 
przeciw KZM (działa u 80% 
zaszczepionych). Zaleca się ją 
pracującym w lesie, wojskowym, 
ale także tym, którzy planują wyjazd 
w miejsca zagrożone chorobą. 
Cykl szczepień (3 zastrzyki) trwa 9 
miesięcy, chociaż istnieje też program 
przyśpieszony. Niestety nie posiadamy 
takiej broni przeciw boreliozie.

Rozpoznawać pierwsze 
objawy

Tak jak w większości schorzeń, tutaj 
też początek jest mało uchwytny, ale 
jeśli wcześnie zorientujemy się, że 
coś jest nie tak, wyniki leczenia będą 
lepsze. Kiedy w letni, pogodny dzień 
zaczyna nas boleć gardło i pojawiają 
się objawy przeziębienia (wzrost 
temperatury, bóle głowy i mięśni, 
nudności) zastanówmy się, czy ukąsił 
nas kleszcz. To może być początek 
KZM. Borelioza z kolei zaczyna 
się od objawów skórnych, czasem 
również grypowych. Wokół ranki 
po ukąszeniu pojawia się rumień, 
często rozszerzający się i blednący 
w środku. Niekiedy znika i powstaje 
w  innym miejscu. Rzadziej można 
zaobserwować sino-czerwoną, twarda 
grudkę. Objawy te powinny od razu 
skłonić nas do szukania pomocy 
lekarza!

Jak usunąć kleszcza?

Najlepiej pęsetą lub - tak jak drzazgę 
- grubą igłą. Trzeba  go schwycić 
tuż przy skórze i pociągnąć w 
górę, a rankę zdezynfekować, np. 
spirytusem. Jeżeli tkwi głęboko, lepiej 
od razu iść do lekarza. Nie wolno 
przypalać kleszcza, używać masła czy 
benzyny, ściskać itd.! Pasożyt wtedy 
zwymiotuje, co znacznie zwiększa 
możliwość zakażenia.

Bogusława Znajdek
  Więcej informacji na temat kleszczy i 
przenoszonych przez nie chorób można 
znaleźć na stronach internetowych:

 www.borelioza.info.pl, 
www.borelioza.org.

Rozmiar kleszcza w 
porównaniu z zapałką.

Obszary znacznego narażenia

Obszary umiarkowanego narażenia

Obszary występowania kleszczy
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 Minęło pół roku sprawowania 
władzy, przez nowo wybranego wójta. 
To czas, który pobudza do refl eksji, 
zastanowienia jaka ma być gmina 
Raszyn? Nowoczesna czy zacofana? 
Z wizją - na miarę XXI wieku czy 
zaściankowa, potwierdzająca na 
każdym kroku, że wielkomiejskość 
stolicy kończy się na ul. Na Skraju, 
dalej zaczyna się mazowiecka wieś w 
tym najgorszym znaczeniu.
30 listopada, Janusz Rajkowski 
ślubował czynić wszystko co najlep-
sze dla gminy, a my zastanawialiśmy 
się, ile jego wyborczych obietnic, i 
ile obietnic jego zastępcy Mirosława 
Chmielewskiego zostanie wpro-
wadzonych w życie? Realia przerażają. 
Jeśli wierzyć internetowej ankiecie, 
już prawie 70 procent mieszkańców 
chce odwołania nowych władz w 
drodze referendum. Co się stało?!

Kiełbasa wyborcza

 Pierwsze tygodnie i miesiące 
pokazują, że wyborcy nabrali się na 
hasła. A ja się martwię. Martwię o 
gminę, bo już widać, że minione pół 
roku jak i  najbliższy czas będzie 
czasem bezpowrotnie straconym. W 
mojej ocenie czeka nas cywilizacyjne 
cofnięcie. Z Urzędu Gminy odeszli 
prawie wszyscy najlepsi pracownicy 
- wybitni fachowcy, potrafi ący zmie-
rzyć się z wyzwaniami. Ich wielka 
wiedza i doświadczenie już nie będą 
służyć mieszkańcom gminy Raszyn. 
Wygrali konkursy i teraz pracują w 
Kancelarii Premiera, Senacie, minis-
terstwach, zajmują najwyższe stanow-
iska w ościennych samorządach. Dzi-
urawe drogi, unieważniane przetargi, 
bród, zakończona kompromitacją 
akcja zbiórki śmieci o której już 
pisaliśmy…Tak wygląda szara 
gminna codzienność w Raszynie. 
Co jeszcze zraziło mieszkańców do 
nowych władz? Pierwsza z brzegu 
kwestia, to zawieszenie postępowań 
sądowych w kwestii regulacji stanów 
prawnych nieruchomości na Nowych 
Grocholicach. Nie zagłębiając się w 
szeroko opisywane wcześniej kwes-
tie, przypomnijmy, że kilkudziesięciu 
mieszkańców tego terenu, pobudo-
wało swoje domy na nie swoich grun-
tach, będących na ogół własnością 
gminy. W poprzedniej kadencji Urząd 
dał możliwość uregulowania tego sta-
nu, wejścia w tryb użytkowania wiec-
zystego. W czasie wyborów obiecano 
wycofanie spraw z sądu. Teraz jedynie 
je zawieszono, mamiąc tym, że za trzy 
lat sprawy zostaną umorzone i będzie 
po krzyku. Problem w tym, że pewnie 
tak nie będzie. Brak dbałości o mienie 
gminne, skutkować będzie zarzutem 
prokuratorskim i sprawą w sądzie, a w 
rezultacie nieuchronnym wzrokiem za 
rażącą niegospodarność. Czy rozsądny 
człowiek na to pójdzie? Czy ktoś 
będzie chciał w taki sposób zakończyć 
swoją samorządową karierę? Pewnie 
za dwa-trzy lata, kiedy sprawy zostaną 
odwieszone, regulujący stany prawne 
zapłacą nieporównywalnie więcej.  
Ceny gruntów idą w górę w sposób 

Raszyn dobro gminy
zastraszający! A jaka będzie cena 
metra kwadratowego za rok, dwa czy 
trzy? Strach pomyśleć! Tych którzy nie 
zawarli umów notarialnych z Gminą 
jeszcze w poprzedniej kadencji, może 
nie być stać, na uregulowanie stanu 
prawnego za rok czy trzy! Cóż, Polak 
mądry po szkodzie. A Nowe Grocho-
lice? Tam już panuje gniew.

Obiecywałem - załatwiłem

 Choć to jest – paradoksalnie – 
największy powód do zmartwienia. 
W ostatnich latach informowałem 
mieszkańców o moich staraniach o 
zdobycie wielkich pieniędzy z Unii 
Europejskiej. Owszem, w latach 
2002-2006 udało nam się pozyskać 
dla Raszyna spore kwoty (SAPARD, 
ZPORR, i inne), jednak nie to, o czym 
marzyliśmy. Potrzebowaliśmy czasu. 
Urząd pozostawiłem z pokaźną liczbą 
projektów gotowych do realizacji, 
zwłaszcza w kwestii kanalizacji. 
Wodociągi w całej gminie to kwestia 
miesięcy, roku. Nowe Grocholice 
mogły być kanalizowane już teraz. 
Pytanie tylko, czemu tak się nie 
dzieje, czy będzie miał kto to zrobić? 
Już czekają na nas wielkie pieniądze! 
Kwoty, o których nikomu się nie 
śniło. 
 W 2004 roku wraz z podległymi 
mi pracownikami opracowaliśmy i 
złożyliśmy wniosek do Ministerstwa 
Środowiska, aby w ramach 
dotacji z Funduszu Spójności, 
zgodnie z Krajowym Programem 
Oczyszczania Ścieków Komunalnych, 
dokonać największej inwestycji 
– Uporządkowania Systemu 
Kanalizacji Sanitarnej na Terenie 
Gminy Raszyn. 50 kilometrów sieci 
kanalizacyjnej, nowe oczyszczalnie, 
rozbudowana i zmodernizowana ta w 
Falentach. Więcej! Na sporządzenie 
części niezbędnej dokumentacji, z 
pracownikami zdobyliśmy pieniądze 
w formie dotacji z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej. Gdy składaliśmy 
wniosek, zakładaliśmy, że w wyniku 
procedury, która w wypadku takich 
kwot trwa kilka lat, z Unii Europejskiej 
dostaniemy około 60 milionów 
złotych. Ale biliśmy się o więcej! 
Udało się!  27 lutego 2007 roku Rada 
Ministrów przyjęła Indykatywny 
wykaz indywidualnych projektów 
kluczowych, w tym dużych, w ramach 
Narodowych Strategicznych Ram 
Odnowienia 2007-2013 dla Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko. Teraz wiem, że w 
budżecie państwa  ze środków 
które Polska zaabsorbuje z Unii 
Europejskiej, zarezerwowano dla 
Gminy Raszyn 22,77 milionów euro! 
22.770.000,00 euro. To nie są żarty!
90 milionów!
Tak, nie mylicie się Państwo, to prawie 
90 milionów złotych! Za te pieniądze 
można defi nitywnie rozwiązać 
problem kanalizacji w całej gminie, nie 
wyciągając od mieszkańców choćby 
złotówki! Można. Trzeba tylko umieć 
i chcieć. Co więcej pieniądze, które 

wydalibyśmy na kanalizację, można 
przełożyć na inwestycje drogowe, 
szkoły, przedszkola, chodniki, 
wodociągi, nowy ośrodek zdrowia. Ja 
jednak czuję czyjś strach przed euro. 
Obawiam się – obym się mylił -  że 
obecne władze nawet nie wiedzą, że 
te pieniądze zostały zarezerwowane 
a moje starania wieńczy sukces! Gdy 
czytam lokalne pisma, widzę całkiem 
inne, znacznie mniejsze kwoty – 50, 
gdzie indziej 60 milionów i strach przed 
wyzwaniem gigantycznych inwestycji! 
A to przecież dobro gminy, pieniądze 
mające podnieść standard życia ludzi! 
Boję się, że pieniądze te przepadną! 
Gmina ma problemy z przetargami, 
unieważnienia, to codzienność. Zgroza 
i wstyd dla naszego samorządu! A co 
z Nowymi Grocholicami? Jankami? 
Sękocinem? Co z resztą gminy? 
Swoje zrobiłem, wystarczy popatrzeć 
na internetową stronę Ministerstwa 
Rozwoju Regionalnego: www.mrr.
gov.pl/aktualnosci/indykatywna+lis
ta+projektow+pois+poig.html 
 Te pieniądze podobnie jak prawie 
siedem milionów pozostawione na 
bankowych kontach i lokatach gminy 
nowa władza dostała – niejako - w 
prezencie. Wydajcie je włodarze dla 
dobra mieszkańców, bo ci już głowią 
się: dlaczego nie będzie w najbliższym 
czasie nowych przedszkoli, choć 
były już ogłoszone przetargi, które 
unieważniliście? Dla matek to tragedia 
- w gminie zabrakło miejsc dla 
około setki dzieci! Dlaczego chcecie 
sprzedać nasz Dom Kultury, który 
również obiecywaliście w ulotkach? 
Dlaczego zaciągane są nowe długi – 
pożyczki i jak to się ma do deklaracji, 
że w budżecie, tam gdzie wykazuje 
się zadłużenie gminy, widnieć będzie 
zero? Jak tak patrzę, to jestem pewien, 
znowu popadniemy w długi! Zróbcie 
coś, abym się mylił!
 Minęły pierwsze miesiące nowej 
władzy w Raszynie, w gminie – 
paradoksie, bowiem rządzi nią wójt 
z gminy Lesznowola, mieszkaniec 
całkiem innego powiatu. Przez to nasze 
problemy, problemy mieszkańców, nie 
są jego bytowymi problemami, bo jest 
tu gościem. Po pracy wraca do swojej 
rezydencji w Magdalence. Zawodowe 
kłopoty zostawia za miedzą. Problem 
Nowych Grocholic zamiast być 
załatwionym, został „zamieciony pod 
dywan”. Dzieci - na razie - nie będą 
mieć nowych przedszkoli, przetargi 
przerastają włodarzy a drogi się sypią. 
Pocieszające jest to, że gdy Państwo 
usłyszycie, że do gminy wpłynęły 
pieniądze z Unii Europejskiej na 
budowę kanalizacji, będziecie 
Państwo wiedzieć, że te pieniądze są. 
Ale pamiętajcie też, że załatwił je były 
wójt Piotr Iwicki i jego pracownicy. 
I oby nowa władza nie zaprzepaściła 
tej szansy i nie zmarnowała tych 
prawie dziewięćdziesięciu milionów. 
Będziemy jej patrzeć na ręce i 
rozliczymy! Włodarze! Nie urońcie 
choćby złotówki. Nie politykujcie, 
tylko bierzcie się do roboty! 
Mieszkańcy czekają.      

Piotr Iwicki 

 Radny gminy Raszyn (Nowe Grocholice) Sławomir Jerzy Haczkur prowadzi 
działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia gminnego. Ustawa nakazuje 
w ciągu trzech miesięcy od zaprzysiężenia, zlikwidowania takiej działalności. 
Radny tego nie uczynił, choć jego fi rma działa na gruncie będącym mieniem 
komunalnym gminy. Jeśli rada nie wygasi mu mandatu (a pewnie tego nie 
uczyni, bowiem jest on członkiem związanej z wójtem koalicji), stosowne 
rozstrzygnięcie zapewne podejmie wojewoda. 

Nóż w plecy
Jeszcze jesienią zabiegali o względy wyborców, a już w czerwcu uchwalili 
mieszkańcom horrendalną podwyżkę opłat za wodę i kanalizację. Za podwyżką 
ceny metra sześciennego kanalizacji o 37% i wody o 41%  głosowali (oraz byli 
przeciwni zniesieniu opłaty za przyłączenie do sieci): Tomasz Szwed, Celina 
Szarek, Waldemar Gajewski, Sławomir Haczkur, Henryka Koper, Agata 
Kuran-Kalata, Krzysztof Małuj, Dariusz Marcinkowski, Teresa Nowak, 
Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski i Kazimierz Wieczorek. Przeciw 
podwyżce głosowali radni: Krystyna Lipińska, Andrzej Zaręba i Piotr 
Iwicki. Lipińska, Zaręba i Iwicki byli za całkowitym zniesieniem opłaty 
przyłączeniowej. Nowe ceny za wodę i kanalizację wejdą od nowego roku.

Zaradna radna
Henryka Koper, radna gminy Raszyn  przed jesiennymi wyborami pełniła 
funkcje przewodniczącej rady osiedla. W czasie niedawnych wyborów do 
zarządów osiedli, radna zorganizowała spotkanie wyborcze… na swojej posesji 
i została wybrana na przewodniczącego tegoż zarządu. Stało się tak mimo apeli 
o to, aby tego nie robiła, bo stoi to w sprzeczności z ideą licznej partycypacji 
mieszkańców w organach samorządowych. Padły też zarzuty pazerności 
na władzę. Teraz jest problem. Czy przysługują jej dwie diety? I czy aby na 
pewno wolno łączyć te dwie funkcję. Więcej! Czy wolno jej pobierać inkaso od 
zebranego od mieszkańców podatku od nieruchomości! Wydaje się, że stoi to 
w sprzeczności z zapisem ustawy o samorządzie gminnym (Art. 24d). Kwestie 
rozstrzygnie Wojewoda Mazowiecki i Regionalna Izba Obrachunkowa.

Wpadka radnego?

   W imieniu mieszkańców ulicy Starzyńskiego w Dawidach Bankowych 
oraz ulic bocznych od niej odchodzących, po raz kolejny podjąłem inicjatywę 
budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Starzyńskiego, 
Warszawskiej i Baletowej w Dawidach. Sprawa ciągnie się już od 4 lat. Jak 
dotychczas nasze starania nie przyniosły żadnych rezultatów. Za to zdarzyło 
się wiele stłuczek (np. 28 maja br. „stuknęło” się bodaj 7 samochodów). Na 
ulicy Starzyńskiego nie namalowano nawet znaków poziomych. Ponieważ 
na skutek remontu ulicy Puławskiej, natężenie ruchu znowu się nasiliło 
(wiele osób omijając korki korzysta z objazdu przez Dawidy Bankowe), 
sprawą zainteresował się, poproszony przez swoich wyborców, również 
w naturalny sposób korzystających z przejazdu przez naszą miejscowość, 
radny gminy Lesznowola p. Marcin Kania. Wiem, że skierował on również 
pismo do Wójta Gminy Raszyn, którego kopię przesłał do Pani Starosty.
    Domyślam się, że Wójt Rajkowski, znowu będzie chciał się „wykręcić 
sianem”, zwalając wszystko na Powiat. Dlatego w imieniu nas wszystkich, 
proszę Panią o zainteresowanie się sprawą i podjęcie rozmów z Wójtem Gminy 
Raszyn i Panią Wójt Gminy Lesznowola celem rozwiązania bardzo dla nas 
męczącego problemu.
    Kopie tego maila kieruję jednocześnie do wszystkich radnych Powiatu 
Pruszkowskiego z nadzieją, że i Państwo nie zostaniecie obojętni na nasz 
problem.
    Z wyrazami szacunku                                        Jarosław Aranowski

jaroslaw.aranowski@sejm.gov.pl
jaroslaw.aranowski@wp.pl

List do redakcji
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WPR: Rok temu w Pruszkowie 
grał Twój tata razem z Perfectem. 
Czy opowiadał Ci o tym 
koncercie?

Wiesz... tak szczerze to nie, 
ponieważ przez lato gra się wiele 
koncertów. Oczywiście staram się 
z tatą widywać jak najczęściej, ale 
czasami mijają dwa tygodnie, gdzie 
tylko łapiemy się przez telefon 
i mogłam się nie wbić akurat w 
opowieści o Pruszkowie. Tata 
bardzo kocha grać koncerty, chyba 
przejęłam to po nim, więc na pewno 
był bardzo szczęśliwy.

WPR: A jak Twoje wrażenia. 
Wprawdzie niedługie, ale właśnie 
jak oceniasz tę atmosferę w 
Pruszkowie?

Jeszcze nie zagrałam koncertu, ale 
słuchaj to jest tak blisko mojego 
domu, ja się w zasadzie czuję jak 
u siebie, więc mam nadzieję, że 
rodzina przyjmie mnie dobrze. 
(śmiech) Sąsiedzi przynajmniej, 
może nie rodzina.

WPR: A daleko mieszkasz?

Na Saskiej Kępie.

WPR: To faktycznie blisko. 
To Twoja pierwsza wizyta w 
Pruszkowie?

Nie, z tego co pamiętam to graliśmy 
jakiś czas temu. Poza tym, graliśmy 
niedawno tutaj blisko gdzieś...

WPR: W Piastowie (na Dniach 
Piastowa na początku maja – 
przyp. red.).

Tak, zgadza się. To był Piastów.

WPR: Powiedz, czy na wybór 
drogi życiowej, którą wybrałaś, 
miał jakikolwiek wpływ twój tata. 
Czy patrząc na niego stwierdziłaś, 
że to jest to?

Na tegorocznych Dniach Pruszkowa mięliśmy okazję gościć Patrycję Markowską. 
Artystka zgodziła się porozmawiać tuż przed swoim występem.

Muzyka jest dla mnie jak powietrze

Ja nigdy nie wiem, co odpowiadać 
na takie pytanie. Trudno mi 
powiedzieć, czy można świadomie 
sobie wybrać ten zawód. Jeśli 
w wieku trzech lat śpiewam, 
przebieram się, tańczę, w zasadzie 
muzyką zaspakajam swoje pierwsze 
życiowe odruchy i śpiewam 
godzinami. Ile jest w genach, a ile 
w tym, że nasiąknęłam muzyką, 
bo rodzice zabierali mnie na 
koncerty, trudno mi powiedzieć. 
Nie wyobrażam sobie innego 
życia. Muzyka jest dla mnie jak 
powietrze, jak tlen.

WPR: Nie czujesz jakiejś 
odpowiedzialności w związku 
z tym, że twój tata jest taką 
gwiazdą?

Jasne, że tak. Z tym, że jak 
wychodzę na scenę, jak robię 
muzykę, to o tym nie myślę. To 
wychodzi ze mnie. Oczywiście są 
też momenty, kiedy myślę sobie 
o tym, że nie chciałabym ojca 
zawieść, że chciałabym, żeby był 
dumny ze mnie, żeby jego fani 
też powiedzieli, no ta jego córa 
jest spoko, a nie odwrotnie. Myślę 
też, że każda kolejna płyta, każde 
kolejne nagranie mi w tym po 
prostu pomaga. Wiesz... ja miałam 
trochę trudniejszą drogę, niż inni 
ludzie. Na pewno mnie się bardziej 
uważnie wszyscy przypatrywali.

WPR: Którą ze swoich płyt 
uważasz za najfajniejszą, z której 
jesteś najbardziej zadowolona?

Najbardziej z ostatniej, „Nie 
zatrzyma nikt”, ale każda płyta 
jest dla mnie ważna. Ja myślę, że 
tych płyt nie rozpieszczały media. 
W zasadzie na pierwszej płycie 
hitem było „Drogi kolego”, ale 
to piosenka, której w zasadzie na 
początku nie chciałam nawet na 
płytę wziąć, a stała się hitem i to 
było fajne. Natomiast przy drugiej 
płycie na przykład piosenka „Z 

twoich rąk” miała bardzo ciężko 
- była za trudna. Teraz w zasadzie 
taki krok, bo piosenka „Świat 
się pomylił”, którą wybrałam na 
festiwal w Opolu. Też nie jest zbyt 
łatwa, to też nie jest taki utwór 
letni, do przytupu, a jednak się 
zdecydowałam, żeby zaryzykować, 
żeby trochę trudniejszą piosenkę 
dać na singla. Także te kroki gdzieś 
tam z każdą płytą są.

WPR: Jak oceniasz swoje szanse 
w Opolu?

Dla mnie to w ogóle ściganie 
się w muzyce jest takie trochę 
brzydkie. Każdy lubi co innego 
i to nie jest wymierne. To nie 
jest sport, to nie są sekundy. 
Dzięki temu festiwalowi jednak 
mam okazję pokazać się bardzo 
szerokiej publiczności. Za to już 
jestem bardzo wdzięczna. Nigdy 
nic w życiu nie wygrałam, więc 
jeżeli byłaby nagroda, to bym 
chyba umarła ze szczęścia i tam 
się położyła krzyżem, natomiast 
mówiąc poważnie nie nastawiam 
się na to. Chcę po prostu dobrze 
wypaść.

WPR: A jak oceniasz tego typu 
konkursy, tego typu imprezy?

No wiesz... tak jak mówię. Fajnie, 
że można się pokazać, że jest to 
pięknie oświetlone, skręcone, że 
publiczność to ogląda. Natomiast 
samo ściganie się w muzyce jest dla 
mnie do końca nie przekonujące.

WPR: Sama piszesz piosenki, czy 
masz od tego ludzi?

Teksty piszę w większości sama, 
a muzyka bardzo różnie. Często 
spotykam się z kompozytorami i 
tworzymy coś wspólnie. Mam też 
kompozytorów zaufanych, swoich, 
z którymi pracuję.

WPR: Skąd bierzesz inspiracje?

Z życia.

WPR: Po prostu...

Po prostu

WPR: Którą część swojej pracy 
lubisz najbardziej? Koncerty, 
nagrywanie płyt...

Zdecydowanie koncerty. Nie ma 
nic piękniejszego, niż wychodzenie 
przed ludzi i granie na żywo. Żadna 
część pracy mnie tak nie cieszy.

WPR: Czy czujesz się już w jakiś 
sposób spełniona zawodowo, czy 
jeszcze masz jakieś plany, ambicje, 
żeby coś osiągnąć?

Nie czuję się spełniona tak do 
końca dlatego, że czuję, że mam 
jeszcze wiele do powiedzenia. 
Czuję, że ja się rozwijam, że u 
mnie wiek działa na korzyść. 
Przynajmniej taką mam nadzieję. 
Myślę, że moja muzyka dojrzewa 
razem ze mną, więc nie czuję, 
żebym powiedziała wszystko, co 
chciałabym powiedzieć. Jeszcze 
wiem, że mogę nie raz zaskoczyć 
i publiczność tą stałą, która mnie 
słucha, i tych co jeszcze nie znają 
twórczości Patrycji Markowskiej.

WPR: Jak się widzisz za dziesięć 
lat?

Przede wszystkim jako szczęśliwą 
mamę, bo praca to nie wszystko 
w życiu, no i jako, mam nadzieję 
spełnionego muzyka.

WPR: Słuchasz swojej muzyki? 
Tak prywatnie, w domu.

Tak codziennie, żeby zaczynać 
od swojej płyty to wiesz... nie 
bardzo. Natomiast czasami z 
miłym sentymentem wracam do 
na przykład pierwszej płyty, czy 
drugiej. Ale to bardzo rzadko.

WPR: A jeśli chodzi o innych 
muzyków? Kogo najbardziej 
lubisz?

Bardzo różnie oczywiście. 
I rockowych mocno, i nie 
rockowych. Teraz na przykład 
zachwyciła mnie płyta Johna 
Mayera, który zrobił piękną płytę. 
Bardzo fajne są też nagrania Pink z 
ostatniej płyty.

WPR: Czy myślisz już nad 
następną płytą?

Tak, ta płyta we wrześniu. Są już 
trzy czwarte materiału.

WPR: Zbliżają się wakacje. 
Czy spędzisz je pracując, czy 
odpoczniesz?

Wakacje to zawsze jest sezon 
koncertowy. Nie ma szans na to, 
żeby gdzieś wyjechać.

WPR: W takim razie, kiedy 
odpoczywasz?

W zimie. Zawsze zima, to jest 
okres, kiedy staram się gdzieś 
wyjechać do ciepłych krajów i 
naładować akumulatory. W zeszłym 
roku byłam w Meksyku.

WPR: Wspaniała sprawa. Bardzo 
ci dziękuję za rozmowę.

rozmawia: Mariusz Markowski
fotografi e: Marek Zdrzyłowski
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Piknik Góraszka 2007

  Mimo pesymistycznych prognoz wspaniała, słoneczna pogoda 
była wymarzoną scenografi ą tegorocznego Międzynarodowego 
Pikniku Lotniczego w Góraszce. Ogłuszający ryk silników i jęki 
zachwytu widzów towarzyszyły licznie przybyłym amatorom 
kunsztu i wirtuozerskich umiejętności asów podniebnych 
przestrzeni.
   Kto był, na pewno nie żałował. Zapierające dech w piersiach, 
korkociągi, beczki,  ósemki i pętle  w wykonaniu grup akro-
batycznych  „Żelaźni” i „Biało Czerwone Iskry” pozostaną na 
długo w pamięci widzów. Można było na własne oczy podziwiać 
legendarne samoloty myśliwskie z okresu II wojny światowej 
Mustanga P 51D i ich powojennych następców: odrzutowego 
Duglasa A-26B Invandera i De Havillanda DH-100 Vampire, 
pochodzące z kolekcji Scandinavian Historic Flight. Widzowie 
tegorocznego pikniku mieli szansę zobaczyć jak wygląda ziemia 
z pokładu maszyn. Organizatorzy ustawili bowiem telebimy, które 
na  żywo transmitowały obraz nadawany z kokpitów samolotów.     
     Jedną z atrakcji tegorocznego Pikniku był występ grupy 
akrobacyjnej Scandinavian Airshow z pokazem wingwalking’u 
czyli  spaceru dziewczyn ucharakteryzowanych na koty po 
skrzydłach lecącego dwupłatowca Grunmman  Ag-Cat. Szwedzki 
team gościł w Góraszce juz po raz drugi. Szefem 
i właścicielem zespołu jest znakomity pilot akrobacyjny, kaskader 
i alpinista Jacob Hollander. Jako ciekawostkę możemy dodać, że 
sympatyczny Szwed jest równiez właścicielem najmocniejszego 
dwupłatowca na świecie Pitt’s Pythona dysponującego 400 
konnym silnikiem. 
Ciekawostką był po raz pierwszy rozegrany wyścig samolotu 
akrobacyjnego z samochodem terenowym modelem Porsche 
Cayenne S Transsyberia. 
Oprócz olbrzymiej ilości śmigłowców, zarówno bojowych jak 
i cywilnych – ratownicztch, transportowych i pasażerskich 
m.in. dla Vipów można było obejrzeć kolekcję zabytkowych  
samochodów. A wsród nich replikę pierwszego polskiego wozu 
pancernego – Forda FT-B z okresu Bitwy Warszawskiej 1920. 
roku, zaprezentowaną  przez Stowarzyszenie Rekonstrukcji 
Historycznej „Cytadela”. Duże wrażnie robiła jego załoga w 
umundurowaniu z epoki, skórzanych mundurach i specjalnych 
pilotkach, wiernie odtworzonych z oryginałów.                               
                                                                          tekst i foto:Bolo Es
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Na początku tego roku ukazała się 
bardzo ciekawa książka napisana 
przez Danutę Sławińską pt. „Kiedy 
kłamstwo było cnotą. Wspomnienia 
z pracy w obozie przejściowym w 
Pruszkowie 2.IX.1944 – 16.I.1945”. 
Dzieło ukazało się dzięki 
Wydawnictwu „GODWANA” w 
2007 roku. Praca liczy 440 stron 
oraz kilkanaście dodatkowych stron 
wkładek na papierze kredowym. 
Na tych ostatnich stronach 
zreprodukowano ciekawe materiały 
m.in. zdjęcia autorki wykonane 
w „Dulagu 121”, fotokopie jej 
dokumentów, zdjęcia personelu 
polskiego i niemieckiego.
Pruszków, oraz jego dzieje w okresie 
II wojny światowej, nie mają zbyt 
licznych publikacji opisujących losy 
ludzi i miasta. Książek poruszających 
to zagadnienie jest dosłownie kilka.  
Opracowań, materiałów opisujących 
to, co działo się na terenie obozu 
przejściowego w Pruszkowie 
powstało podobnie niewiele. 
Niemcy utworzyli na terenie 
kolejowych zakładów naprawczych 
obóz przejściowy dla Warszawiaków 
6 sierpnia 1944 roku. Kilkaset tysięcy 
osób wypędzonych z Warszawy 
oraz okolic przeszło przez niego. 

Kiedy kłamstwo było cnotą
wspomnienia o przeszłości Pruszkowa

Wspomnień z tamtego okresu, 
spisanych przez członków polskiego 
personelu tego obozu, jest bardzo 
niewiele. Bogata jest za to literatura 
opisująca przeżycia Warszawiaków, 
którzy mieli kontakt z obozem 
przejściowym przez kilka dni.
Z tym większą radością należy 
przyjąć ukazanie się takiej 
publikacji po tylu latach. Autorka 
w historii wydarzeń tego, co działo 
się wówczas w „Dulagu 121” była 
osobą nietuzinkową. Spędziła na 
jego terenie kilka miesięcy, pełniąc, 
jako jedna z niewielu Polek, rolę 
tłumaczki Niemców. Na tej funkcji 
wytrwała najdłużej spośród innych 
Polek m.in. tworząc osobiście 
„historię” tego mało przyjemnego 
dla Warszawiaków i nie tylko 
miejsca. Po zakończeniu wojny, 
przez szereg lat, starała się zebrać 
i spisać to, co wtedy widziała, 
przeżyła. Nawiązała nawet kontakt 
z Niemcem, członkiem personelu 
obozowego. Jej wysiłek związany 
z odtworzeniem atmosfery tamtego 
czasu, charakterystyka postaw 
ludzkich, zachowań w sytuacjach 
skrajnych wypadł bardzo dobrze.
Wspomnienia napisała bardzo 
ładnym, żywym, potoczystym 

językiem. Styl autorki sprawia dużą 
przyjemność czytającemu. Chwilami 
odnosi się wrażenie, że gdyby nie to, 
co autorka zawarła na kartach książki, 
mielibyśmy do czynienia z powieścią 
historyczną, reportażem spisanym 
przez kogoś trzeciego. Mamy 
jednak do czynienia ze znakomitymi 
wspomnieniami. Autorce udało się 
stworzyć dzieło, gdzie z dużym 
dystansem, obiektywizmem - 
zarówno w stosunku do Polaków 
jak i do Niemców - oraz dużą 
kompetencją ukazuje zarówno losy 
swoje oraz tych, z którymi stykała 
się na co dzień od sierpnia 1944 
roku, aż do chwili opuszczenia przez 
Niemców Pruszkowa w styczniu 
1945 roku. Autorka trafi ła do 
Pruszkowa najpierw jako uchodźca 
z Warszawy w połowie sierpnia. 
Następnie zgłosiła się ochotniczo 
do Niemców, aby włączyć się w 
nurt niesienia regularnej pomocy 
Warszawiakom od 2 września 1944 
roku.
Niemcy, ze względu na jej dobrą 
znajomość niemieckiego, przydzielili 
jej funkcję tłumaczki. Pozostała na 
niej najdłużej spośród innych kobiet. 
Stąd miała możliwość swobodnego 
poruszania się po całym terenie 

obozu przez szereg tygodni oraz 
na co dzień stykała się, pracowała 
z Niemcami, obserwując ich „przy 
pracy”. Brała także czynny udział 
w różnych akacjach związanych 
z uwalnianiem więźniów z obozu 
oraz niesieniem im bezpośredniej 
pomocy. Stykała się z wieloma 
osobami z Pruszkowa i okolic, 
które tak jak ona pracowały 
w„Dualgu 121”. Szereg ich 
nazwisk przywołuje na kartach 
wspomnień.
Tak opracowane i spisane 
wspomnienia są bardzo cennym 
świadectwem tamtych dni. Warto 
się z nimi zapoznać, aby zrozumieć, 
że wojna to „nie tylko wyłącznie 
czarne i białe”, a Polacy i Niemcy 
to nie tylko jednowymiarowi 
bohaterowie. Gdzie po jednej stronie 
można spotkać wyłącznie patriotów, 
nieskalanych bohaterów, a po drugiej 
goszczą wyłącznie sami szubrawcy, 
mordercy i kanalie. Autorka uniknęła 
takiego schematycznego podejścia 
od prezentacji historii. Pokazała 
bardzo umiejętnie i zgrabnie różne 
odcienie zachowań ludzkich po obu 
stronach walczących nacji. 
Metoda, którą przyjęła, aby spisać 
te wspomnienia – jest daleka od 
jednostronności, cierpiętnictwa, 
obłędnej martyrologii czy wzniosłej 
hagiografi i – trafi a do każdego. 
Pozwala, aby spojrzeć na to, co 
wtedy się działo w „Dulagu” 

z dużym obiektywizmem i 
dystansem. Co nie jest takie łatwe 
i proste dla świadków ówczesnych 
wydarzeń. Nie wpada przy tym 
w sentymentalizm, nie epatuje 
okropieństwami wojny, pokazując 
sytuacje tak jak je bezpośrednio 
widziała i odczuwała z perspektywy 
23-letniej kobiety. Warto sięgnąć po 
to dzieło, aby na przeszłość spojrzeć 
z odpowiedniej perspektywy. 
Łatwiej wtedy zrozumieć co wtedy 
się działo m.in. na terenie „Dulagu 
121” i Pruszkowa.

 Mirosław Wawrzyński

   W „Dzienniku” artykuł o Kolejach Mazowieckich ukazał się w dodatku 
„The Wall Street Journal Polska”. Zwykle pisze się tam o wielkich sprawach 
o międzynarodowym znaczeniu. Ten właściwy „The Wall Street Journal” 
wydawany w Nowym Jorku jest najbardziej cenioną gazetą fi nansową na świecie. 
Czemu teraz – i to na pierwszej stronie - pojawił się artykuł o naszym regionie?
   Mediami rządzi zasada, że  „dobra wiadomość to nie wiadomość”.  Wielkie 
media zainteresowały się Mazowszem, bo wykryły wielki kryzys. Koleje 
Mazowieckie, które codziennie dowożą ponad sto tysięcy mieszkańców 
Mazowsza do pracy i szkoły, mają natychmiast wymagalny dług 42 miliony 
złotych – dwa razy wyższy od wartości swojego majątku. Całe zaplecze i 
działalność Kolei Mazowieckich może zostać przejęta. Wierzyciel może przejąć 
przewozy i urządzić je po swojemu – w jednym miejscu zwiększyć częstotliwość 
kursowania, w innym zamknąć połączenia. Będzie też mógł narzucić swoje ceny 
za bilety.
   Tym wierzycielem jest państwowa spółka PKP Przewozy Regionalne, która 
sama ma jeszcze większe kłopoty – jej długi sięgają 2 miliardów złotych. To 
jedna z największych czarnych dziur fi nansowych w Polsce. Mimo to kilka lat 
temu PKP Przewozy Regionalne zawarły z samorządem Mazowsza umowę, w 
wyniku której powstały Koleje Mazowieckie. PKP miały przekazać im pociągi, 
natomiast województwo miało je unowocześnić i dokupić nowe. Planowano 
zgodną współpracę dla dobra Mazowsza, jednak rzeczywistość okazała się 
bardzo odległa od założeń. Przewozy Regionalne nic do Kolei Mazowieckich nie 
wniosły. Zabraniało tego prawo. Spółka zadłużona po czubek głowy nie może 
oddawać swojego majątku. PKP Przewozy Regionalne wpadły na nowy pomysł. 
Zaproponowały, że zamiast przekazania pociągów Kolejom Mazowieckim, 
będzie je pożyczać za pieniądze. Tak też się stało. Tyle że pieniądze, które miały 
dostawać PKP istniały wyłącznie na papierze. 
    Koleje Mazowieckie jeździły i woziły ludzi dzięki temu, że pożyczały pociągi, 
ale za nie nie płaciły. Nie płacił też współwłaściciel, czyli samorząd Mazowsza. 
Była to typowa jazda na gapę. Gdyby spółka, lub Mazowsze zaczęło pokrywać 
koszty wynajmu pociągów, na jaw wyszłaby skrajna nieopłacalność całego 
układu. Tę nieopłacalność spowodowała także złamana obietnica Przewozów 
Regionalnych. Państwo miało zapewniony pociąg pierwszej klasy, a podstawiono 
drezynę z dziurawym dnem. Złudzenia sukcesu mogły trwać tak długo, jak długo 
prawda była trzymana w tajemnicy.

   Prawda została ujawniona przez radnych Sejmiku Województwa. Komisja 
Strategii Rozwoju i Komisja Gospodarki i Infrastruktury na wspólnym posiedzeniu 
dotyczącym transportu szynowego wypytali o kondycję Kolei Mazowieckich i 
współpracę z PKP. Było to na miesiąc przed artykułami w gazetach. Tak działa 
demokratyczna kontrola. Teraz władze wykonawcze Mazowsza muszą bardzo 
szybko znaleźć rozwiązanie. Inaczej Mazowsze straci zainwestowane w spółkę 
publiczne pieniądze i co najgorsze może stracić swoje koleje.

Grzegorz Kostrzewa-Zorbas

J a z d a  n a  g a p ę
Największe opiniotwórcze krajowe dzienniki wreszcie zaintere-
sowały się Mazowszem. Powodem jest kondycja fi nansowa Kolei 
Mazowieckich.

   Problem, który doskwiera wielu 
polskim gminom (w tym Piastowowi) 
to nieefektywna pomoc społeczna. W 
zbyt wielkim stopniu polega ona na 
fi nansowaniu z pieniędzy podatnika 
zjawisk patologicznych. Są nimi 
uczynienie z pobieranych zasiłków 
sposobu na życie na koszt bliźniego.
   Dlatego też szukać należy metod 
ograniczenia powyższych patologii. 
Jedno z narzędzi działania daje ustawa 
o pomocy społecznej z 12 marca 
2004 r. Pozwala ona na zawieranie 
z benefi cjentami pomocy społecznej 
kontraktów socjalnych. Kontrakt jest 
zawierany w formie pisemnej między 
pracownikiem socjalnym a osobą 
ubiegającą się o środki. W kontrakcie 
określa się prawa i obowiązki stron. 
Służyć ma on poprawie warunków 
życia osoby i nauczeniu jej 
samodzielności życiowej. Tym samym 
kontrakt socjalny ma mobilizować 
do wzięcia odpowiedzialności za los 
swój i rodziny. Chodzi o ograniczenie 
nadużywania alkoholu, podjęcie 
pracy, zachowanie zasad współżycia 
społecznego i innych zachowań 
dających sposobność odzyskania 
szacunku do siebie i bliźniego. 
Kontrakt socjalny uzmysławia osobie 
pobierającej środki publiczne, że jeżeli 

Piastów czeka na kontrakt socjalny
nadal chce je brać, to musi podjąć 
określone działania. Musi zmienić 
tryb życia. W przeciwnym razie 
środki przestaną jej przysługiwać.
   W kontrakcie socjalnym ustala się, 
na czym polegają problemy osoby 
pobierającej pieniądze publiczne, 
jak można je rozwiązać. Określa 
się zakładane cele umowy, środki 
i czas ich osiągnięcia, sankcje za 
nie wywiązanie się z umowy. Co 
do zasady sankcją powinna być 
utrata prawa do pomocy społecznej. 
W świetle obowiązującego prawa 
funkcją pomocy społecznej jest 
pomagać ludziom w ich życiowym 
nieszczęściu, a nie fi nansowanie 
alkoholików i miłośników życia na 
cudzy koszt.
Można na przykład zawrzeć kontrakt 
z osobami uzależnionymi od alkoholu 
na podjęcie leczenia odwykowego i 
utrzymanie abstynencji; z osobami 
bez kwalifi kacji – na ukończenie 
kursu zawodowego; z niepracującymi 
– na poszukanie pracy; z 
zajmującymi zaniedbane mieszkanie 
– na uporządkowanie mieszkania. 
Możliwości jest wiele. Każda z nich 
zależy od sytuacji zainteresowanego. 
A zarazem każda ma służyć temu 
samemu: życiowemu i fi nansowemu 

usamodzielnieniu się człowieka.
   Zadaniem pracownika pomocy 
społecznej jest uświadomienie 
osobie, na czym polega jej trudna 
sytuacja, co do niej doprowadziło i 
w jaki sposób można z niej wyjść i 
rozpocząć życie w zgodzie ze światem 
i bliźnimi. Ze swej strony pracownik 
pomocy społecznej – w zależności od 
potrzeb benefi cjenta – zobowiązuje 
się do pomocy mu w załatwianiu 
spraw administracyjnych, pomocy 
w dostępie do służby zdrowia, w 
poszukaniu informacji o pracy, 
ułatwieniu kontaktów osobowych 
(np. z klubem anonimowych 
alkoholików, grupami wsparcia), czy 
też zobowiązuje się do pomocy w 
oddłużeniu mieszkania.
   W części polskich gmin kontrakt 
socjalny już z powodzeniem 
funkcjonuje. O jego uruchomienie 
w Piastowie zabiegają natomiast 
radni Klubu Prawo i Sprawiedliwość. 
Kontrakt socjalny jest tym bardziej 
możliwy do wdrożenia, że środki na 
ten cel są dostępne z Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Dlaczego 
więc nie pomóc ludziom naprawdę 
potrzebującym, a jednocześnie nie 
ograniczyć transferów socjalnych?

Jacek Zaleśny

Konkurs Wyspiański - Inspiracje
   W  związku  z  obchodami   Roku  Stanisława  Wyspiańskiego trwa konkurs plastyczny zorganizowany 
przez  Stowarzyszenie Kultury Mazowsza pt.”Wyspiański -  Inspiracje”. 
   Konkurs adresowany jest do dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz osób dorosłych 
i obejmuje całe województwo mazowieckie. Na konkurs można było zgłaszać prace wykonane w 
technice pasteli i witrażu. Dzieła nadesłane na konkurs oceniane będą przez profesjonalne jury w 
poszczególnych kategoriach wiekowych. Jedną z nagród ma być publikacja prac nagrodzonych autorów 
w formie kart pocztowych. W konkursie bierze udział grupa młodych entuzjastów malarstwa skupiona 
w Młodzieżowym Domu Kultury „Pałacyk” w Pruszkowie. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie 
wyników przewidziane jest na połowę września br. Najlepsze prace opublikujemy na łamach naszego 
czasopisma a także  obiecujemy porozmawiać z  p. Bożeną  Żelezowską, pomysłodawczynią projektu.                                                                                           
                                                                                                                                                                   abc



   Do lat sześćdziesiątych XX wieku 
informacje na temat funkcjonowania 
ludzkiego mózgu czerpane były 
z badań na zmarłych żołnierzach. 
Ponieważ badania przeprowadzane 
były na samych mężczyznach 
naukowcy założyli, że nie ma 
różnicy w działaniu mózgu kobiety 
i mężczyzny. Jednak nowoczesne 
urządzenia wykorzystywane dziś 
w pracy, przez neurobiologów 
(tomograf komputerowy, rezonans 
magnetyczny oraz pozytywny 
emisyjny tomograf) obaliły ten mit. 
Pierwsze badania na temat różnic 
między mózgiem kobiecym a 
męskim, wykonał w 1882r Francis 
Gatton z South Kensington Museum 
w Londynie. Gatton odkrył, że 
mężczyźni są bardziej czuli na ostre, 
świszczące dźwięki, mają bardziej 
sprawne ręce oraz łatwiej im jest 
pracować w stresujących sytuacjach. 
Kobiety zaś są mniej odporne na ból, 
lepiej słyszą, mają bardziej formalne 
słownictwo i wolą zadania bardziej 
konkretne niż abstrakcyjne. 
  Z współczesnych badań profesor 
Doreen Kimur, psycholog zajmu-
jącą się zachowaniem płci wynika, 
że lewa półkula mózgu jest inaczej 
zbudowana u kobiet niż u mężczyzn. 
U mężczyzn funkcje mózgu odpo-
wiadające za opanowanie gramatyki, 
ortografi i i fonetyki są umieszczone z 
przodu i z tyłu lewej półkuli mózgu, 
u kobiet zaś skupiają się w przedniej 
jej części. Mężczyźni emocje oraz 
kontrolę nad nimi mają umiejsco-
wioną w prawej półkuli, a zdolność 
ich pokazywania w lewej. Włók-
na nerwowe u mężczyzn są o 12% 
mniejsze niż u kobiet, stąd wynika-
jące trudności z ich okazywaniem. 
Badania wykazały też, że różnice w 
płci mózgu kobiet i mężczyzn od-
noszą się przede wszystkim do cia-
ła modzelowatego, pasma włókien, 
które łączy ze sobą obie półkule. Są 
to połączenia nerwowe, dzięki któ-
rym następuje wymiana informacji 
między nimi. Obszar ciała modzelo-
watego jest grubszy u kobiet. Waga 
tych połączeń w stosunku do wagi 
całego mózgu jest znacznie wyższa u 
kobiet niż u mężczyzn. Wymiana in-
formacji jest dla kobiet dużo szybsza 
i bardziej szczegółowa. Im większa 
liczba połączeń między półkulami u 
kobiet, tym lepsza i płynniejsza staje 
się mowa
  Te wszystkie odmienności mają 
wpływ na różnice wynikające ze 
sposobu myślenia kobiet i mężczyzn. 
Umiejętności i predyspozycje w 
danej dziedzinie są uwarunkowane 
tym, w jakim stopniu właściwy 
obszar mózgu jest przeznaczony do 
pełnienia określonej funkcji.
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   Mężczyzna i kobieta to dwie różne istoty przynależne do tego samego gatunku. Egzystujące na dwóch przeciwległych 
biegunach. Ani lepsi ani gorsi, po prostu inni. Proces ewolucji ukształtował ich inaczej, bo tak być musiało. Ich ciała i mózgi 
zmieniały się w kompletnie inny sposób, by przystosować się do wypełniania odrębnych zadań. Mężczyźni byli wyżsi i silniejsi, 
polowali i bronili. Kobiety niższe i słabsze fi zycznie, zbierały i karmiły. Przez miliony lat budowa mózgów obu płci stale się 
zmieniała. Dlatego też nikogo nie powinien dziwić fakt, odmiennego zachowania i sposobu myślenia u kobiet i mężczyzn.

Płeć mózgu
   Dr Gunther Dorner, niemiecki 
uczony, znawca nauk społecznych 
jako pierwszy wysnuł hipotezę, że 
nasza tożsamość płciowa tworzy 
się między 6. a 8. tygodniem od 
poczęcia, i potrzebuje tak jak i mózg 
trochę czasu na rozwinięcie się. 
Naturalną formą ludzkiego ciała i 
mózgu jest postać żeńska. Jeżeli 
płód jest genetycznie żeński to nie 
zachodzą w nim żadne radykalne 
zmiany, inaczej dzieje się, gdy płód 
ma być jednostką męską. Struktura 
żeńska  poddawana jest działaniu 
ogromnej ilości hormonów męskich i 
w rezultacie zmienia się w męską.
  Można twierdzić, że różnice między 
płciami są znikome albo nieistotne, 
ale fakty nie usprawiedliwiają tego 
poglądu. Badania potwierdzają, że 
u dziewczynek szybciej rozwija 
się lewa półkula mózgu, która 
jest odpowiedzialna za mowę, 
czytanie, naukę języków obcych, 
a u chłopców szybciej rozwija się 
prawa półkula, która odpowiada za 
logiczne myślenie i postrzeganie. 
Już od najmłodszych lat chłopcy 
są lepsi od swoich rówieśniczek w 
matematyce. Jeżeli dziewczynka jest 
wybitnie uzdolniona w przedmiotach 
ścisłych, to nigdy nie będzie na tym 
samym poziomie, co chłopiec. Na 
każdą utalentowaną matematycznie 
dziewczynkę przypada 13. równie 
utalentowanych chłopców. Chłopcy 
lepiej grają w piłkę, budują domy z 
klocków, mają bardziej rozwiniętą 
wyobraźnię przestrzenną, są lepszymi 
taktykami. Dziewczynki, gorzej 
grają w szachy, źle widzą w jasnym 
świetle, nie potrafi ą dowodzić armią 
ani opracowywać planów bitew. 
  Psychiatra i specjalistka od 
obrazowania mózgu z wydziału 
medycyny Uniwersytetu Stanowego 
Iowa doktor Nancy C. Andersen
uważa, że: –Jeśli w mózgu istnieją 
jakieś wymierne różnice, wykorzystuje 
je się do ciemiężenia i uciskania kobiet. 
To typowe podejście dla zwolenników 
politycznej poprawności, których 
zadaniem jest podkopać pozycję 
kobiet i wzmocnić stare patriarchalne 
stereotypy. Dlatego zajmowanie 
się biologicznymi różnicami 
nie ma sensu, bo i tak kluczowy 
wpływ na zachowanie człowieka 
ma wychowanie. Innego zdania 
natomiast jest była genetyk oraz 
współautorka książki „Płeć mózgu” 
Anne Moir, w której przekonuje, 
że mózgi kobiet i mężczyzn 
zupełnie się od siebie różnią, a co 
za tym idzie ich właściciele mają 
zupełnie inne uzdolnienia. Ann Moir 
przedstawiła badania na mózgu, z 
których wynikało, że nie wszyscy 
jesteśmy tacy sami i że różnice te 
wcale nie wynikają z wychowania, a 
spowodowane są biologią. –Kobiety 

są genetycznie skazane, by być 
gorszymi matematykami. Powiedziała 
Moir na jednym ze swoich wykładów 
na uniwersytecie w Oksfordzie. 
Kobiety i mężczyźni różnią się od 
siebie każdą komórką swojego ciała. 
O tym, kto jest mężczyzną a kto 
kobietą decydują geny oraz odmienny 
układ chromosomów. I stąd właśnie 
wynikające różnice w płci mózgu. 
Świat kobiecy jest światem uczuć, 
świat męski jest światem rzeczy.

Płciowe IQ
   Pod koniec XIX. i na początku 
XX. wieku naukowcy zaczęli 
poszukiwać intelektualnego detalu, 
który byłby neutralny płciowo. Testy 
IQ wykazały, bowiem stałe różnice w 
niektórych sferach, na korzyść jednej 
z płci. Autor testów na inteligencję D. 
Weschler udowodnił, że co najmniej 
30 testów różni się rezultatami u 
obojga płci. Testy wykazały ważkie 
rozbieżności między mózgiem kobiet 
i mężczyzn. Naukowcy nie mogli 
pogodzić się z tym faktem, toteż 
wprowadzili do testów pytania, w 
których mówi się o cechach męskich i 
kobiecych. Odpowiedzi na nie dawały 
możliwość uzyskania wyniku, który 
świadczył o neutralności płciowej. 
Różnice zostały sprowadzone do 
wytworu uwarunkowań społecz-
nych. Różnorodne testy IQ wykazały, 
że różnice pomiędzy płciami sięgały 
30.%, a już odrębność 5% ma istotny 
wpływ na to, w jakich zawodach 
odnajdują się mężczyźni, a w jakich 
kobiety. 

   Jakie wnioski można wysnuć z 
tych badań? Proste prace badawcze 
nad mózgiem wykazały, że kobietom 
brak jest niezbędnego wyposażenia 
umysłowego, które dałoby im prawo 
do jednakowości intelektualnej. Z 
biegiem czasu okazało się to zupełną 
nieprawdą. W 1962. r Roger Spery 
otrzymał Nagrodę Nobla za odkrycie, 
że dwie półkule kory mózgowej są 
odpowiedzialne za różne funkcje 
intelektualne. Prawa półkula będąca 
częścią twórczą odpowiedzialna 
jest za lewą stronę ciała, lewa zaś 
kontroluje prawą stronę, zajmuje się 
logicznym myśleniem oraz mową. Z 
badań tych wynikło również, że im 
bardziej mózg męski zbliżony jest do 
kobiecego, tym mocniej rozproszone 
są jego funkcje. 
  W tej dziedzinie nauki nie 
można generalizować i tworzyć 
uproszczeń. Mózg kobiety i 
mężczyzny jest inaczej zbudowany 
i inaczej przetwarza informacje. 
Dlatego nikogo nie powinno dziwić 
odmienne postrzeganie i zachowa-
nie reprezentantów obu płci. 
Świadomość faktu, iż mężczyźni 
są lepsi w pewnych dyscyplinach, 
w których kobiety czują się z 
pewnością mniej komfortowo, może 
nie tylko w pracy zawodowej, ale 
także w relacjach międzyludzkich 
zapoczątkować lepsze stosunki 
między obiema płciami. Stereotypowy 
model wychowywania i postrzegania 
chłopców i dziewczynek jest skrajnie 
od siebie różny. Dziewczynki mają 
prawo do publicznego okazywania 

uczuć i emocji, są wrażliwe i 
empatyczne. Chłopcy zaś mają 
się charakteryzować surowością, 
powstrzymywać swoje emocje. 
Społeczeństwo oczekuje od kobiet 
wysokiej reaktywności i niskiej od 
mężczyzn, co jak najbardziej jest 
zgodne z biologicznymi różnicami w 
budowie mózgu tych obu płci. 
   Z dnia na dzień nasza wiedza 
na temat mózgu się powiększa, 
natomiast pojawiają się różne 
interpretacje wyników badań. 
Jednak istnieje kilka punktów, co, 
do których naukowcy się zgadzają. 
Z przeprowadzonych analiz przez 
uczonych z USA wynika, że kobiety 
mają lepszy słuch niż mężczyźni, 
wolą kolor niebieski od czerwonego, 
mężczyźni zaś odwrotnie preferują 
bardziej kolor czerwony, kobiety 
wybierają konkretne zadania i 
praktyczne problemy, mężczyźni 
natomiast przedkładają myślenie 
ogólne nad konkretnym i wolą 
problemy bardziej abstrakcyjne. 
Dlaczego mężczyźni myślą inaczej 
niż kobiety? Co rządzi ich emocjami? 
Jakie są zachowania obojga płci? 
Na te i wiele innych pytań próbują 
odpowiedzieć badacze neurofi zjologii 
człowieka. Na przełomie wieków 
powstało wiele hipotez, lecz nie każdą 
udało się potwierdzić. I jeśli nawet 
płeć mózgu jest nadal przyczyną 
wielu sporów wśród naukowców, to 
jej istnienie zostało uznane za rzecz 
niezbitą.

POGLĄDY

Izabela Kok
i.kok@wpr.com.pl

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

 I r e n a  B a r b i e r - 
Szczecinianka, słowiańska 
dusza z wileńskimi 
nutkami po przodkach, 
od ponad trzydziestu 
lat mieszka w Paryżu, 
gdzie założyła rodzinę, 
wychowała dwóch synów 
i zapuściła korzenie. 
Pisze od 5 lat dla siebie, 
po polsku i po francusku. 
Dopiero od niedawna 
próbuje sił w tłumaczeniu  
polskich  poetów na język 
francuski (współpraca 
z Panią Izabelle Macor-
Filarską). Związana jest z 
portalami internetowymi 
(min. Articity) na których 
publikuje swoje wiersze 
i doskonali warsztat 
poetycki. 
  Pisze pod pseudonimem 
poetyckim Irena Solweig. 

CZY MÓZG MA PŁEĆ?

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

I
nagle nogi są niczyje
nieposłuszeństwo drażni bielą
zapamiętanym szmerem
na marmurowym stopniu
piętra defi niują cierpienia
mniejszego zła

zawieszamy kotarę niewidzących 
oczu
za nią wiosenna obfi tość z tętnem
zwalnia myśli
niepewnie ociera pot

szukamy się na moment
zwarciem losu zewem krwi
wózek terkocze
powrót na kwadrans
na nigdy

II
zbieram ze stołu stygnięcie
książka futerał na okulary 
niedopalony nawyk
przed fotelem suchy ekran uśmiech 
donny carmen
dopalamy się własnym rytmem

tak niewiele mieści się w kartonie
wiatr wymiótł z balkonu zimę
osuszył szyby wolnym krokiem
codziennie ktoś odchodzi do 
martiniere
najwięcej jesienią
jak do łazienki na rentgena
lub tylko piętro niżej
_____
*martiniere (franc.) - dom 
szczęśliwej starości 

I r e n a  B a r b i e r 
P i ę t r o  n i ż e j
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Pruszków jest sexi

Jak długo grasz?

Z tą formacją trzy lata. Zżyliśmy 
się, w trasie jak wozisz wiosło po 
różnych miasteczkach, dalekich 
krajach, ważne jest z kim się gra. 
Jesteśmy zgraną paczką. To ważne 
dla mnie – bo za żadne pieniądze 
nie zaciągnąłbym się do grupy w 
której byłyby kwasy. I dla was, 
dla widowni to rzecz istotna – 
kiedy wychodzimy, kiedy dajemy 
występ czujecie przecież, że gra 
jeden band, jak jeden organizm 
jak... jak fortepian.

Wiesz, że ta rzeczka, która wije 
się tam, 500 metrów od estrady, 
wiedzie do Żelazowej Woli, 
gdzie urodził się Chopin?

Z Jose Martnezem, gitarzystą zespołu Gipsy Kings rozmawia Manuel Ferreras-Tascón
foto: archiwum Domu Kultury - Dom Środowisk Twórczych w Łomży

W skwarny wieczór zapadający po Dniu Pruszkowa, zgromadzonych licznie na festynie 
mieszkańców rozgrzały gorące rytmy fl amenco. Do naszego miasta zawitała legendarna grupa 
Gipsy Kings. Dała jeden, niezapomniany koncert – dla Pruszkowian, oczywiście. Udzieliła 
jednego eksluzywnego wywiadu – no komu, komu jak nie WPR?!

Kurczę, słyszałem, że to Polak, 
ale nigdy nie przypuszczałem, 
że będę grał nad jego kołyską 
(śmiech). Ty wiesz i ja wiem 
– naprawdę wielki, wielki 
kompozytor. Szczerze. Nie będę 
rozwijał, bo nie umiem o tym 
uczenie nawijać. Ale powiem Ci: 
nieprzemijalne i kołyszące duszę 
są jego nokturny. Jest w nich magia 
Księżyca, magia andaluzyjskiej 
nocy, czuję zapach jaśminu i pereł 
potu na dekolcie kobiety... Wiesz, 
właściwie to [Federico Garcia] 
Lorca mógłby napisać do nich 
słowa. Tak, napisał! „Romancero 
Gitano” można potraktować jako 
teksty do nokturnów Chopina.

Czytasz Lorcę z miłości do poezji, 

czy tematyki cygańskiej?
Jak gram na gitarze, to myślisz ze 
co – progów nie umiem zliczyć?!

A kiedy zacząłeś grać?

A mały byłem, ja wiem ... jako 
pięcio- może siedmioletni szkrab 
zacząłem coś brzdąkać. A tak na 
serio to jak skończyłem 16-17 
lat.

W Twojej rodzinie byli śpiewacy, 
tancerze, gitarzyści fl amenco?

A... tacy słynni?

Tak.

A skąd. I w ich rodzinach też nie 
(ze śmiechem wskazuje kolegów). 
Ale ci powiem: fl amenco to 
rodzinne muzykowanie, to 
nasza codzienność. W tym 
sensie pochodzę z namiętnie 
muzykującej rodziny. Flamenco 

to radość spotkania bliskich, 
wspólna zabawa. Czasem ogłasza 
się festiwale, ktoś nagra płytę. 
Jednak to tylko fajerwerki. Puls 
fl amenco tętni w naszych żyłach, 
jak siądziemy w patio wieczorem, 
jak sobie pogramy. Wiesz to 
jest zwyczajniejsze niż się Wam 
wydaje. I ciepłe. Dlatego kocham 
fl amenco.

Wciąga Cię rytm i melodia 
przodków, czy oddajesz własne 
przeżycia?

A umiesz to rozróżnić? Macie 
pewnie własny folklor – i 
podejrzewam, że u Polaków 
jest tak samo. Te dwie sfery się 
zacierają. Wchodzą w jedną 
muzykę. Flamenco uwielbiam, bo 
wypływa mi z głębi duszy, oddaje 
wszystko co czuję. Czasem żal i 
rozgoryczenie wobec świata.

Nigdy nie chciałeś grać modnych 

amerykańskich kawałków?

Mam długie pióra, ale nie o to 
chodzi (śmiech). Owszem w 
młodości podziwiałem Rolling 
Stonesów. Ale nigdy nie miałem 
serca, powołania, by grać to co 
oni. To nie jest moja muzyka. 
Nie tętni mi w żyłach. Moje jest 
fl amenco.

Jak ci się podoba Pruszków?

Jestem wyrobnikiem gitary. 
Przywieźli mnie prosto do 
garderoby i zaraz wypchną na 
scenę. Cygańskie życie... Ale 
powiem Ci, że przed estradą 
wypatrzyłem kilka niezłych 
kobitek. Te wasze blondynki 
są pewnie naturalne... Ładnie, 
naprawdę ładnie w Pruszkowie! 
Bardzo sexi to wasze miasteczko.

Dziękuję za rozmowę

Pojezierze Brodnickie

 Niewiele jest w Polsce tak 
atrakcyjnych turystycznie terenów 
jak Pojezierze Brodnickie. O jego 
walorach decydują malownicze 
jeziora, bujne, wielogatunkowe 
lasy, urozmaicona rzeźba terenu, 
bogate walory dóbr kultury oraz 
zagospodarowanie turystyczne. 
Pojezierze Brodnickie położone 
jest w północno-wschodniej 
części województwa kujawsko-
pomorskiego. Granice regionu 
określają rzeki: Lutryna, Drwęca, 
Osa i Gać. 
  Nazwa Pojezierza pochodzi od 
miasta Brodnicy.  
     Atrakcyjnym i charakterystycz-
nym elementem krajobrazu są 
jeziora rynnowe. Znajduje się tu 
ponad 100 jezior o powierzchni 
ponad 1 ha. 
   Do największych jezior 
Pojezierza Brodnickiego należą: 

Wielkie Partęczyny (324 ha), 
Skarlińskie (294 ha), Bachotek 
(211 ha), Sosno (188 ha), Płowęż 
(174 ha), Wądzyńskie (170 ha), 
Łąkorz (162 ha), Głowińskie 
(131 ha), Zbiczno (129 ha), 
Ciche (110 ha), Wysokie Brodno 
(91 ha), Niskie Brodno (87 ha), 
Mieliwo (81 ha), Strażym (73 ha), 
Dębno (60 ha), Robotno (50 ha), 
Strzemiuszczek (26 ha), Retno 
(24 ha). Najgłębszymi są jeziora: 
Zbiczno (41,6 m), Wądzyńskie 
(34,6 m) i Łąkorz (30,3 m). 
   Jeziora są w większości otoczone  
lasami. Nad brzegami kilku jezior 
znajdują się obiekty turystyczno-
wypoczynkowe. Najbardziej 
znane z nich to ośrodki: PTTK 
w Bachotku, “Longinówka” 
nad jez. Niskie Brodno, “Pod 
Sosnami” i “Rytebłota” nad jez. 
Zbiczno. Na terenie pojezierza 

znajduje się sporo gospodarstw 
agroturystycznych, w których 
można przenocować i zjeść za 
symboliczne grosze. Restauracja 
“Jezioranka” w Zbicznie słynie 
z najlepszych w Polsce fl aków z 
serem (!!!)  Warto spróbować tego 
smakołyku.
   Bardzo malownicza jest rzeka 
Drwęca.  Drwęca jest największym 
w Polsce ichtiologicznym 
rezerwatem przyrody, a zarazem 
uznanym szlakiem kajakowym. 
Rzeka płynie w głębokiej na 50 m 
dolinie. Odcinek doliny powyżej 
Brodnicy uznany jest za ostoję 
ptaków tzw. Bagienna Dolina 
Drwęcy. 
   Jeziora Pojezierza obfi tują w ryby. 
Do najczęściej występujących 
należą: szczupak, lin, węgorz, 
leszcz, okoń, płoć i karaś, ale są 
także karpie, sandacze, sieje i 
sielawy. 

  O atrakcyjności Brodnickiego 
Parku Krajobrazowego decydują 
malownicze i czyste jeziora, 
urozmaicona rzeźba terenu, bujne, 
wielogatunkowe lasy, bogate 
walory dóbr kultury a także baza 
turystyczna. Lasy tworzą jeden 
zwarty i rozległy kompleks 
(dawna Puszcza Toborska) 
poprzecinany jedynie siecią rzek 
i jezior, enklawami podmokłości 
i terenów rolnych. Ciekawe 
krajobrazowo są polany wsi 
Ciche, Ładnówko, Koń i Zarośle. 
 Dominują postacie borów 
mieszanych i sosnowych. 
Znaczne powierzchnie zajmują 
też lasy liściaste. Przez Pojezierze 
przebiegają granice zasięgu 
klonu polnego, jawora, buka 
zwyczajne-go i jarząbu 
brekini. Znamienną cechą 
roślinności jest występowanie 
tutaj naturalnych zbiorowisk 

torfowiskowych, szuwarowych 
i wodnych. Flora Pojezierza 
charakteryzuje się różnorodnością 
i bogactwem gatunków. Wiele 
z nich podlega ochronie. 
   Spotykane są tu relikty glacjalne, 
gatunki arktyczne, stepowe i 
górskie. O wysokiej randze 
przyrodniczej obszaru świadczy 
występowanie 9 rezerwatów 
przyrody. W szczególności 
bogata jest awifauna pojezierza. 
Największymi osobliwościami są: 
orlik krzykliwy, bocian czarny 
i bielik, a także kania rdzawa, 
żuraw, kormoran czarny, czapla 
siwa, bąk i zimorodek. Spośród 
rzadkich gatunków ssaków żyją 
tu: łosie, daniele, wydry, a nawet 
bobry, których ślady żerowania 
spotkać można nad Skarlanką 
k/Grzmięcy nad Drwęcą (Ławy 
Drwęczne) i nad jez. Małe i 
Wielkie Partęczyny. Od kilku 
lat w lasach Pojezierza prowadzi 
się udanie reintrodukcję sokoła 
wędrownego. Pomniki przyrody: 
lipy drobnolistne, jawor, 
wejmutka, żywotnik zachodni, 
dąb szypułkowy, topola 
kanadyjska. 

                   
 Gienek Berrowski

przydatne maile:

www.zbiczno.brodnica.net 
www.bpk.brodnica.pl 
www.gleboczek.pl
www.ciche.eu, www.jeziora.ciche.pl
www.wakacje.agro.pl
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 Jeszcze niecały rok temu 
pisaliśmy o największym 
sukcesie pruszkowskiego Znicza. 
A tu proszę... możemy napisać o 
jeszcze większym. Na początku 
sezonu piłkarze tego klubu doszli 
do 1/16 Pucharu Polski, gdzie 
dzielnie walczyli z Groclinem 
Grodzisk Wlkp. Teraz już wiemy, 
że sezon, który dobiega końca 
jest najlepszy w historii Znicza 
Pruszków.

   W meczu decydującym o 
awansie pruszkowscy piłkarze 
pokonali bezpośredniego rywala 
w walce o zwycięstwo III ligi 
– Concordię 4:0. Na dodatek 
miało to miejsce na stadionie 
w Piotrkowie Trybunalskim. 
Po ostatnim gwizdku sędziego 
radości nie było końca. Jak 
relacjonuje ofi cjalna strona klubu, 
szampan lał się strumieniami. 
Znicz na dwie kolejki przed 
końcem rozgrywek mógł być 
pewien zwycięstwa w lidze.

 Znicz przed sezonem był 

B ę d z i e  d r u g o l i g o w a 
p i ł k a  w  P r u s z k o w i e !

zaliczany do grona faworytów, 
ale chyba nikt nie przypuszczał, 
że sukces przyjdzie tak łatwo. 
Może słowo „łatwo” nie jest 
do końca na miejscu, ponieważ 
zespół musiał zostawić serce na 
boiskach III ligi. Jednak fakt, że 
przez większość sezonu Znicz 
znajdował się w czubie tabeli, 
ba – był przez wiele kolejek jej 
liderem, mówi sam za siebie. 

 Niepewność mogła się wkraść 
po ostatniej kolejce rundy 
jesiennej, gdy przy Bohaterów 
Warszawy pruszkowianie ulegli 
Radomiakowi 0:1 i nie zostali 
mistrzem jesieni. W zimie z 
zespołu odszedł trener Blacha, 
a także najlepszy zawodnik 
drużyny – Radosław Majewski. 
Przyszłość była niepewna. 
Wszyscy zastanawiali się, czy te 
zmiany nie pogrzebią kolejnej 
szansy na awans. Na szczęście dla 
Znicza nowy trener - Ojrzyński 
- bardzo dobrze uzupełnił i 
poukładał skład na wiosnę.
 Rundę rewanżową 

pruszkowianie zaczęli od 
porażki 0:1 ze Świtem. Jednak 
to były złe miłego początki. 
Jak się ostatecznie okazało, 
w dotychczas rozegranych 
meczach wiosennych była to 
jedyna porażka Znicza! W 
20. kolejce dwa punkty urwał 
pruszkowianom Ruch Wysokie 
Mazowieckie. Jednak w 
następnych pięciu spotkaniach 
nasi piłkarze strzelili 16 bramek, 
nie tracąc ani jednej. To robi 
wrażenie! Potem przydarzył się 
jeszcze jeden remis, jednak jest 
to bez znaczenia. Mamy II ligę i 
to jest najważniejsze!

W tym sezonie jeszcze czeka 
nas walka o Puchar Polski 
na szczeblu mazowieckim. 
Jednak już warto myśleć o 
kolejnym sezonie. W końcu 
na pruszkowskim stadionie 
zagrają takie fi rmy, jak Pogoń 
Szczecin, czy Wisła Płock. 
Poziom drużyny musi jeszcze się 
podnieść.

Mariusz Markowski

Naszym czytelnikom należy 
się jeszcze informacja na temat 
pruszkowskiej koszykówki. W 
przyszłym sezonie znów oba 
zespoły koszykarskie będziemy 
oglądać na zapleczach najwyższych 
klas rozgrywkowych. I Znicz, i 
Lider spisały się w tym sezonie 
nieźle, ale to nie wystarczyło do 
pełnego sukcesu.

Na 5. miejscu zakończyli 
rozgrywki koszykarze pier-
wszoligowego Znicza Basket 
Pruszków. Przedsezonowym 
założeniem był awans do play-off 
i scalenie zespołu przed kolejnym 
sezonem. To się udało. Młodzi 
zawodnicy mięli okazję pokazać 
się pruszkowskiej widowni, pograć 
ze starszymi kolegami. Również 
wywalczenie miejsca w pierwszej 
ósemce udało się zrealizować.

W fazie zasadniczej sezonu Znicz 
zajął 5. miejsce. W ostatniej serii 
spotkań przegrał z Kwidzynem. 
Właśnie ten zespół był rywalem 
pruszkowian w 1. rundzie play-
off. Na wyjeździe Znicz Pruszków 
oba mecze przegrał. W rywalizacji 
do trzech zwycięstw wydawało 
się, że nie mamy szans, że nie ma 
po co walczyć. Nasi koszykarze 
pokazali jednak charakter i w hali 
przy ul. Bohaterów Warszawy 
dwukrotnie wygrali. Szkoda, że 
w decydującym o awansie meczu 
nie udało się zwyciężyć, przez co 
Znicz Basket Pruszków odpadł z 
dalszej rywalizacji.

Miejmy nadzieję, że plan 
trzyletni budowania zespołu, o 
którym często wspomina trener 

Oby w przyszłym 
sezonie

Gembal, będzie działał i w 
przyszłym sezonie pruszkowscy 
koszykarze zajdą jeszcze wyżej.

Przy okazji warto dodać, że 
kwidzyński zespół wywalczył 
awans do Ekstraklasy. Także 
Górnik Wałbrzych w przyszłym 
sezonie będziemy oglądać wśród 
najlepszych.

Podobnie jak panowie, 
zaprezentowały się w tym 
sezonie koszykarki Lidera 
Pruszków, którym udało się 
zająć drugie miejsce w pierwszej 
fazie rozgrywek. W ten sposób 
wywalczyły awans do turnieju 
półfi nałowego. W Bydgoszczy 
rywalizowały z drużynami z 
całej Polski. Tam już nie było 
tak pięknie. Zawodniczki Lidera 
przegrały wszystkie mecze i na 
tej fazie zakończyły sezon. Awans 
do elity żeńskiego kosza w Polsce 
wywalczyły zawodniczki RKMS 
Utex Rybnik i MUKS Poznań.

Mariusz Markowski

Wyniki Znicza w play-off:

Basket – Znicz 109:69
Basket – Znicz 99:67
Znicz – Basket 95:79
Znicz – Basket 86:84
Basket – Znicz 92:85

Wyniki Lidera w turnieju 
półfi nałowym:

Kadus Bydgoszcz – Lider 78:74
Korona Kraków – Lider 78:66
Lider – MUKS Poznań 66:91

Znicz awans do II ligi wywalczył 
w ubiegłym tygodniu. Pokonał na 
wyjeździe swojego największego 
rywala Concordię Piotrków Tryb. 
4:0. Wczorajszy mecz z Olimpią 
Elbląg - zakończony wygraną 
4:1 - miał już tylko prestiżowe 
znaczenie. Dla piłkarzy i kibiców 
było okazją do świętowania 
największego sukcesu w 
84-letniej historii klubu.

Do trzech razy sztuka. 
Pruszkowianie wywalczyli awans 
za trzecim podejściem. Dwa lata 
temu zupełnie niespodziewanie 
zagrali w barażach o II ligę. Do 
jego wygrania dzielił ich krok. W 
Pruszkowie w pierwszym meczu 
z 14-krotnym mistrzem Polski 
Ruchem Chorzów przegrali 2:4, 
ale w rewanżu wygrali 2:0. Ulegli 
więc gorszą różnicą bramek. 
Rok później było gorzej, tylko 
piąte miejsce, ale od początku 
tego sezonu klub z Pruszkowa 
parł do awansu. W rozgrywkach 
ligowych utrzymywał stałe 
miejsce w czołówce, świetnie 
spisywał się w Pucharze Polski. 
Wyeliminował ówczesnego 
lidera II ligi Zawiszę Bydgoszcz, 
a z późniejszym zwycięzcą 
Groclinem Grodzisk Wlkp. 

10. czerwca w stołecznej gazecie wyborczej ukazał się artykół o awansie pruszkowskiego Znicza

Znicz Pruszków po awansie
Od jutra zaczynamy przygotowania do II ligi. Będziemy mieli budżet 
odpowiadający tym rozgrywkom. Spełnimy każdy warunek licencyjny - 
zapowiada wiceprezes Znicza Pruszków Witold Makowski

stoczył wyrównany pojedynek, 
tracąc decydującego gola 
w ostatniej minucie meczu.

To po tym spotkaniu Znicz 
opuścił najlepszy piłkarz - 
pomocnik Radosław Majewski. 
Został sprzedany właśnie do 
Groclinu, w którym coraz częściej 
grywa w pierwszym składzie, 
a w fi nałowym meczu Pucharu 
Polski strzelił gola. - To nasz 
wychowanek z krwi i kości. Jest 
wzorem dla obecnie grających 
u nas chłopaków. Nawet w II 
lidze będziemy bazować na 
takich właśnie zawodnikach. Nie 
chcemy sprowadzać „zagranych” 
już piłkarzy. Zamierzamy 
stworzyć młodą ambitną 
drużynę, taką jaką mieliśmy w III 
lidze. Zostanie też trener (Leszek 
Ojrzyński). Bronią go wyniki, 
to jak piłkarze, ambitny, młody 
człowiek - mówi Makowski.

Zespół ma mieć zapewniony 
budżet na solidnym drugoligowym 
poziomie. Już wcześniej w 
przypadku awansu obietnicę 
pomocy klubowi złożyli lokalni 
sponsorzy, właściciele fi rm: Hoop 
- znanej kiedyś ze sponsorowania 
pruszkowskich koszykarzy i 

piłkarzy Polonii Warszawa oraz 
Blachy-Pruszyński. - Zależy im 
na transmisjach telewizyjnych, 
a II liga jest pokazywana w TVP 
3. Myślę więc, że nie wycofają 
się z wcześniejszych deklaracji. 
Mamy też obietnicę innych 
fi rm - zapewnia Makowski.

O ile kwestie fi nansowe są 
jeszcze w powijakach, o tyle na 
stadion w Pruszkowie nie ma 
co narzekać. W zeszłym roku 
oddano do użytku nowoczesną, 
zadaszoną trybunę na 4 tys. miejsc 
siedzących. Za pół roku powinien 
być gotowy nowy budynek 
administracyjny. W przyszłym 
roku rozpocznie się budowa nowej 
trybuny. Oprócz tego miasto 
ma sfi nansować budowę boisk 
treningowych. - Chcielibyśmy w 
przyszłości gościć reprezentacje 
młodzieżowe. Zależy nam też 
bardzo na szkoleniu młodzieży. 
Już teraz trenuje u nas 300 
chłopców. Wywodzi się z nich 
siedmiu reprezentantów Polski 
- mówi wiceprezes nowego 
drugoligowca. 

Ci piłkarze mają w niedalekiej 
przyszłości stanowić fundament 
drużyny. W Zniczu nie chcą 

popełnić błędów innych zespołów 
spod Warszawy grających w 
ostatniej dekadzie w II lidze 
(FC Piaseczno, Świt Nowy 
Dwór Maz., Dolcan Ząbki), 
które opierały się na piłkarzach 
sprowadzonych z zewnątrz. Gdy 
zabrakło u działaczy entuzjazmu, 
kluby uległy rozpadowi bądź 
sportowej degeneracji. Zdaniem 
Makowskiego pierwszy sezon 
w nowej rzeczywistości nie 
przerośnie Znicza, tak jak to 
było w przypadku Drwęcy Nowe 
Miasto Lubawskie i ŁKS-u 
Łomża, dwóch klubów, które 
awansowały z tej samej grupy 
mazowieckiej w minionych 
dwóch latach. Drwęca praktycznie 
bez walki po roku opuściła II ligę, 
a Łomża utrzymała się w niej bez 
baraży głównie dzięki karom dla 
innych drużyn biorących udział 
w aferze korupcyjnej. - Byliśmy 
przygotowani na awans już 
wcześniej. Jesteśmy spokojni 
o nowy sezon - zapewnia 
Makowski.

Znicz jest czwartym klubem 
z okolic Warszawy, który 
wywalczył w ostatniej dekadzie 
awans do II ligi. Tylko jednemu 
z nich - Świtowi, udało się potem 
awansować jeszcze wyżej. 
Pierwszym drugoligowcem spod 
stolicy był Dominet Piaseczno w 
1994 roku, który w drugoligowym 
sezonie przekształcił się w FC 
Piaseczno. Klub zajął wysokie 
trzecie miejsce, ale wycofał się z 
rozgrywek (po stracie sponsora) 
w kolejnym sezonie. Dziś KP 
Piaseczno występuje w V lidze. 
Największy sukces odniósł Świt 
Nowy Dwór. W 2003 roku znalazł 
się w I lidze, wystąpił też dwa 
lata wcześniej w ćwierćfi nale 
Pucharu Polski. W II lidze spędził 
sześć sezonów. Dwa razy grał w 
tej klasie Dolcan Ząbki, który w 
tym roku wraca do III ligi.

źródło:
       Gazeta Wyborcza Stołeczna

Przedtem było Piaseczno, 
Świt i Dolcan 
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Nagrodą jest książka laureata nagrody Nobla 2006
Orhana Pamuka pt. “Nazywam się czerwień”

Nagrodę ufundowała 
Księgarnia 

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

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

Księgowa (własna działalność) 
ZUS, Płace, PIT,V AT. Doradztwo 
przy wyborze opodatkowania dla 
rozpoczynających działalność. Dojazd. 
tel: 0-501 103 etat. 
Godziny do ustalenia 
tel: 510-276-903

Kobieta 29 lat z Komorowa pilnie 
poszukuje pracy chałupniczej
tel: 662 503 122

Mężczyzna 34l. pilnie poszukuje 
pracy dorywczej jako kierowca kat B. 
Posiadam własny samochód VW Golf. 
Jestem dyspozycyjny
tel: 511 523 728, 622 503 122

Młoda dziewczyna podejmie się pracy 
jako opiekunka lub pomoc domowa 
(bez gotowania) lub każdej innej 
pracy.
tel: 505 576 030

Młoda utalentowana organistka 
zagra na organach podczas ceremonii 
ślubnej. Gwarantuję piękną oprawę 
mszy oraz poruszającą grę i ładny 
śpiew. Serdecznie zapraszam.
tel: 668 82 32 12

Przyjmę do pracy w sklepie z 
prasą i artykułami spożywczymi w 
Pruszkowie osobę (najchętniej do 25 
lat) uczciwą, sumienną, sympatyczną 
ze znajomością komputera! Mile 
widziani studenci zaoczni.
tel: 0-600 067 086

Poszukują opiekunki do 4-letniego 
chłopca w niepełnym wymiarze 
godzin. Praca od września.
tel: 0-606 132 191

Kierowcę z kategorią B i C do 40 lat, 
dystrybucja. Warszawa i okolice. Praca 
w rejonie Ożarowa Mazowieckiego.
tel: 0-22 752 57 22 wew. 101

Wynajmę na okres letni mieszkanie 
w centrum Gdyni. Mieszkanie jest 
całkowicie urządzone, kuchnia, 
łazienka, dwa pokoje. 15 minut od 
plaży, 5 min od kolejki SKM. Polecam. 
150 zł/doba.
tel: 602 772 688

Grzybowo (3 km od Kołobrzegu) do 
wynajęcia pokoje z łazienkami, 300 m 
do pięknej szerokiej plaży.
tel: 607 866 977 lub 0-91 4525 325

GARAŻE BLASZANE 
BRAMY GARAŻOWE

WIATY
Transport i montaż gratis producent

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

Sprzedam dom w stanie surowym pow. 
174 m2, plus garaż dwustanowiskowy 
33m2. Prąd, woda, możliwość 
podłączenia gazu, szambo. 4 km od 
stacji PKP Milanówek/3 km od stacji 
PKP Grodzisk Maz. Działka 1550 m2. 
Chrzanów Mały  tel: 787 597 298

Sprzedam dom wolnostojący o pow 
170m/działka 1480, zadrzewiona, 
wszystkie media. tel: 663 545 220

Cesja umowy przedwstępnej, 2 
pokoje 50 m, 1 pietro. Cene 287 000 + 
odstępne. Osiedle Przy Pałacu, centrum 
Pruszkowa. Okna na wewnętrzny 
dziedziniec.
mail: mieszkanie.pruszkow@wp.pl
tel: 693 72 73 33

Sprzedam mieszkanie w Pruszkowie 40 
m2 z ogródkiem 400 m2 w kamienicy 
- 250 tys (jeden pokój, kuchnia i 
łazienka, nowe okna, centralne)
tel: 606 66 86 11

Mieszkanie 2 pokojowe, Wa-wa ul. 
Reymonta, 1 pietro, po gruntownej 
modernizacji, blok po kapitalnym 
remoncie, wspaniała infrastruktura i 
komunikacja, blisko metra.
tel: 0-668 028 573

Mieszkanie w bloku - cegła - na 
Oś. B. Prusa 47,2 m2 Pruszków ul. 
Emancypantek, 2 pokoje (20 i 10) 
oddzielna kuchnia, łazienka, 1 piętro.
tel: 501 078 318 po 17- tej.

Likwiduję księgozbiór książek religijnych 
ok. 700 szt. Jest trochę historycznych, 
literatury i psychologii. Wyprzedaż w 
cenie 5-20 pln. Zainteresowanych proszę 
o kontakt: 0509-298-117,  0509-298-117

Kupię garaż blaszany 6/3 m,może być 
uszkodzony. Pilne!
Tel: 0-509 853-479

Sprzedam zamrażarkę prod. niemieckiej, 
otwierana od góry. Wymiary komory: 
70x50x68cmm.  za symboliczną kwotę. 
Pilnie. 
tel:  792 22 55 02                                           

S P R Z E D A MP R A C A

R Ó ŻN E

Sprzedam Peugeota 306 Kombi
1.4KAT, rok 1998

TANIO! PILNE!
tel: 0-792 22 55 02

O G ŁO S Z E N I A  D R O B N E   O G ŁO S Z E N I A  D R O B N E

Zatrudnię pilnie instruktorów 
nauki jazdy

t e l :  6 0 1  2 6 6  8 0 6

S P R Z E D A M 
d z i a ł k ę  6 3 0 0  m 2 , 

M i ń s k  M a z o w i e c k i 
d z w o n i ć  p o  1 9 . 0 0

0 2 2 - 7 8  3 7  7 8 3

P O S Z U K U J Ę
Wynajmę mieszkanie dwupokojowe 
w Pruszkowie do 1000 ZŁ.
tel: 504 531 613

Młoda niekonfl iktowa (pracująca) 
dziewczyna pilnie wynajmie pokój 
w Pruszkowie w rozsądnej cenie 
(możliwa rekomendacja). 
tel: 607 728 671 - Monika

Młoda para wynajmie nieduże 
mieszkanie w Pruszkowie. Od 25.07.
tel: 503 481 618

Młode małżeństwo poszukuje 
mieszkania do wynajęcia, najchętniej 
2 pokojowego w cenie do 900 zł.
tel: 692 899 979

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

Hydraulika w różnych technologiach
0-603 410 032

Z A M I E N I Ę

U S ŁU G I

W Y N A J M Ę

Zamienię mieszkanie 72 m2 spółdzielcze  
na 4 piętrze (zadłużone) na dwa mniejsze: 
jednopokojowe i dwupokojowe z kuchnią 
w Pruszkowie
mail: maniek7787@wp.pl
tel: 0-22 728 30 55

VW T2 Transporter 1,6 D 1983 w super 
stanie technicznym, po remoncie silika, 
do małych poprawek lakierniczych. Cene 
do uzgodnienia.
tel: 504 166 074

Ogródek dzałkowy w Pruszkowie 
(Żbików) przy Mostowej może być z 
domkiem do remontu
tel: 602 597 707

Rover 214 sli z 1996 roku, ciemny, full 
opcja, z ciemniejącymi szybami, ABS, 
elektryczny szyberdach i szyby, SRS, 
przebieg 93 tys km
tel: 603 518 707

M O T O R Y Z A C J A

K U P I Ę

N A U K A
Język angielski, egzaminator nowej 
matury, każdy zakres, nauka, 
tłumaczenia, przygotowanie do 
matury.
tel: 0-600 39 20 30

S P R Z E D A M
Sprzedam tanio prasę balansową 
YBO 6 ton. Zakonserwowana, stan b. 
dobry, bez luzów. Wykorzystywana 
do precyzyjnych prac jubilerskich. 
Przelot ramion 260 mm, Odległość 
suwaka od płyty - 150 mm, waga ok 
120 kg
tel: 792 22 55 02
604 931 453

SKLEP 
MIX-POL

Pruszków
ul. Kościuszki 2/4

tel:  22 759 80 86

Polecamy:
artykuły budowlane,farby, lakiery
rozpuszczalniki, kleje, pianki i wiele
innych z branży 
remontowo-budowlanej
Mieszalnia farb i lakierów Śnieżka
zapraszamy
pon-piąt 8-18, soboty 8-14



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

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

L

PSS SPOŁEM PRUSZKÓW
letnia  promoc ja

Wszystkie osoby spełniające nasze oczekiwania prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego wyłącznie e-
mailem na adres: praca@eos-ksi.pl , z dopiskiem „biuro”

Renomowana firma z sektora usług finansowych 
EOS KSI Polska Sp. z o. o., w związku

z dynamicznym rozwojem poszukuje kandydatów na stanowisko:

Od idealnych kandydatów oczekujemy:
- wykształcenia min średniego;
- pewności siebie;
- odporności na stres i presję czasu;
- umiejętności pracy w zespole;
- skrupulatności i dokładności w działaniu;
- znajomości narzędzi informatycznych: Microsoft Excel, Word;
- znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego mile widziane.

(Praca przy telefonie)

Kandydatom oferujemy:
- zatrudnienie w ramach umowy o pracę;
- pakiet szkoleń i przygotowanie zawodowe;
- odpowiedzialną i ciekawą pracę w młodym, dynamicznym zespole;
- możliwość rozwoju i kariery zawodowej;
- wynagrodzenie stałe oraz premiowe w zależności od osiąganych wyników;
- dogodny dojazd (praca w Centrum Warszawy)

P r a c o w n i k  B i u r a

zapraszamy
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