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  Wieści znad Raszynki - str. 7

D i a b e ł  n i e  śp i -  s t r.  3

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

WPR i  RADIO BOGORIA ZPRASZ A DO SWOJEJ NOWEGJ SIEDZIBY

JAK SIĘ SPALIĆ 
TO W  DAWIDACH
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N a s z y j n i k  p r z e z n a c z e n i a -  s t r. 9

Od lipca zorganizowaliśmy nową siedzibę 
naszych obu redakcji - miesięcznika WPR 
i Radia Bogoria. Mieści się ona na parterze 
Domu Towarowego SDH przy ul. Kościuszki 
52.  Wejście od ulicy Sobieskiego. 
W nowym punkcie można zamówić reklamę 
prasową lub radiową, ogłoszenie albo po 
prostu podzielić się z nami wszystkim tym, 
co Państwa bulwersuje lub drażni, albo po 
prostu porozmawiać z nami.

Serdecznie zapraszamy !!! 

J o h n  C o l t r a n e -  s t r.  8

Tajemnicą poliszynela 
jest dzisiaj to, że mistrz 
wielokrotnie uzależniał się 
od alkoholu i heroiny. Ale i 
w tej materii zadziwiał. Gdy 
koledzy ze sceny musieli 
korzystać z fachowej pomocy,  
on po prostu zaszywał się 
gdzieś daleko...

   W czasie zawodów wiele ciepłych komentarzy dało się słyszeć na temat atrakcyjności 
drużyny żeńskiej z Dawid. Jak powiedział jeden z obecnych na zawodach gości, 
gdyby prowadzona była klasyfi kacja miss w kategorii drużynowej, Dawidy nie 
dałyby nikomu szans. Zresztą, popatrzcie Państwo sami.

 Dzięki „Zniczowi” trafiłem do I ligi  - str 15

Natomiast sam proces 
zniszczenia miał przebieg, 
jakiego nie widziałem nigdy 
dotąd. Coś puknęło, dymek 
lekki się uniósł a podążający 
za panią piesek zaczął 
zlizywać z powierzchni danie 
z jaj sadzonych... 

Problem tkwi w tym, 
że niektóre wypowiedzi 
wprawiają nas w tak duże 
zakłopotanie, iż nie wiadomo, 
czy się śmiać, czy też płakać. 
Najgorsze, że całej tej scenie 
przygląda się zagranica. I nie 
dziwmy się opiniom...

Okazuje się, że zdarzały się 
również i w przeszłości. I to 
w jakim stylu. Jakże blado 
wypadają przekręty naszych 
współczesnych w porównaniu 
z prawdziwym kunsztem a 
wręcz wirtuozerią dawnych 
mistrzów manipulacji... 

Na jednej z sesji, radni 
upoważnili wójta do ustalania 
cen za bilety wstępu na basen, 
siłownię i do solarium w 
Gminnym Ośrodku Sportu. 
Już wówczas, w czasie debaty 
nad uchwałą, słychać było 
głosy z sali: „Ciekawe...

WPR - Zostałeś bohaterem fi nału Pucharu Polski. Jak się czułeś, strzelając 
tak ważną bramkę, na dodatek pierwszą w Groclinie?
- Pierwszą i do tej pory ofi cjalną ostatnią. Cieszyłem się strasznie, nawet 
nie wiedziałem, jak się po bramce zachować. Do tej pory niektórzy się 
śmieją, że powinienem się z bramkarzem podzielić pieniędzmi za Puchar 
Polski, ale to już jest nie moja sprawa. Ja się cieszyłem strasznie po takim 
trofeum, bo to Puchar Polski, a jeszcze pół roku wcześniej w III lidze nie 
miałem takich możliwości. To znaczy w sumie miałem, ale przegraliśmy 
mecz 1:2 z Groclinem. Nie miałem możliwości grać o taką stawkę, a w 
Grodzisku się udało, jeszcze trener mi zaufał w fi nale.
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  Chyba ktoś podrzucił ostatni 
numer WPR na Wiejską, bo nasi 
polityczni guru zwijają manatki i 
gremialnie udają się na zasłużone 
wakacje. Tu i ówdzie dają się 
usłyszeć jeszcze echa jakichś 
parlamentarnych (a właściwie 
małoparlamentarnych) sporów 
i zadym. Ale jakieś takie jakby 
nieco mniej natarczywe i bardziej 
stonowane. I nie ma się co dziwić, 
bo biorąc rzecz z drugiej strony, 
kto ma siłę wrzeszczeć, kiedy za 
oknem trzydzieści pięć w cieniu.  
Pielęgniarki nie bez ociągania, 
ale w końcu też zwinęły majdan 
i rozjechały się każda w swoją 
stronę. Lekarze również. Podobno 
wobec argumentu, że jak nie 
odpuszczą, to się im policzy straty 
poniesione przez służbę zdrowia 
na skutek wystawiania lipnych 
zwolnień, podupadającym na 
zdrowiu chłopakom, zrzeszonym w 
pewnym stowarzyszeniu o nazwie 
identycznej jak nasz szacowny 
gród. Sam Jarosław S. były 
członek zarządu fi rmy, obecnie w 
stanie spoczynku, był łaskaw fakt 
ten potwierdzić dziennikarzom 
„Wprost”. 
  Jak to się wszystko wkoło 
naszego Pruszkowa kręci... Ale 
to już wymyślił Galileusz. Co 
prawda zmuszony był zaprzeczyć 
temu twierdzeniu, ale wyłącznie w 
obliczu wyższej konieczności.  A i 
tak po latach wyszedł na swoje. 
  Czego nie można powiedzieć o 
byłym wicepremierze, który w 
podobnych okolicznościach nie dał 
sobie w odpowiednim momencie 
na luz.
 No i ma za swoje. Ciszej 
jediesz dalsze budiesz, jak 
mówi staroirlandzkie przysłowie. 
Perorowanie i werbalne połajanki 
pomocne okazać się mogą 
jedynie w realizacji jakiejś 
nowej koncepcji Ministerstwa 
Edukacji na znalezienie panaceum 
w kwestii patriotycznego wy-
chowania młodzieży szkolnej, 
ale w przypadku wizjonerskich 
pomysłów obliczonych na 
osłabienie koalicyjnej czujności 
raczej już nie koniecznie.   Choć takie 
samobójcze próby podejmowane 
były. Ale nie zamartwiajmy sie 
dolą exwicepremiera. Da sobie 
radę. I bardzo dobrze. I on i inni 
parlamentarzyści wypoczną sobie 
od podstępnych knowań i co 
ważniejsze od siebie. Nabiorą sił. 
Może nawet czegoś się nauczą, 
podpatrując tu i ówdzie jak to się 
robi gdzie indziej. Zakładając, 
oczywiście, że udadzą się w 
czasie swoich letnich peregrynacji 
w jakieś mniej lub bardziej 

egzotyczne zakątki świata, a 
choćby i nawet tylko Zjednoczonej 
Europy.  Wrócą opaleni z nowym 
pomysłami i zapałem do dalszej, 
jeszcze intensywniejszej pracy 
tak potrzebnej w budowie na-
szego wspólnego, solidarnego 
i obywatelskiego państwa. Bez 
strajków, niesłusznych protestów, 
czy nikomu nie potrzebnych 
głodówek. Może to za dużo 
powiedziane, bo znam kilka 
osób, którym akurat taki sposób 
odżywiania się z grubsza by nie 
zaszkodził, a wręcz odwrotnie. 
Kogo mam na myśli na wszelki 
wypadek przemilczę. Nie to, 
żebym zaraz pękał. Zlustrowany 
jestem. O koncesję na rozgłośnię 
się nie staram. Działek na 
Mazurach nie odrolniam. 
Programów w redakcji używam 
wyłącznie licencyjnych, pirackich 
podróbek nie kupuję. Nawet żonie. 
A już w szczególności jeśli chodzi 
o Diora. Podatki i haracz na ZUS 
staram się płacić w terminie. Ale 
żeby nie było, że jestem taki do 
bólu przyzwoity, to przyznam się, 
że czasem lubię coś zdegustować. 
Ale wtedy nie prowadzę, wolę jak 
mnie wożą. Więc nikt na mnie nic 
mieć nie może i ogólnie, można mi 
po prostu skoczyć. Przemilczam 
zatem z wrodzonego taktu i 
umiaru. Taki jestem. Stara szkoła.
   I podobnej postawy życzę 
większości naszych politycznych 
idoli. Mniej uporu więcej roz-
sądku. Jak by to było miło np. 
gdyby, powiedzmy, że na próbę Ci, 
którzy rządzą nie traktowali tych, 
którymi rządzą jak stada ostatnich 
baranów, nieuków i nieudaczników. 
Owi zaś, którzy wymyślają i 
stanowią prawo nie udawali, 
że akurat ich ono w ogóle nie 
musi dotyczyć. Parlamentarzyści 
nie zachowywali się w sposób 
nie licujący z ich statusem, nie 
gwałcili, nie kradli, nie używali 
słów powszechnie uznawanych za 
nieparlamentarne. Reprezentanci 
jedynie słusznych poglądów 
nie obrażali inaczej myślących, 
żydów i cyklistów. Solidaruchy 
nie posądzały liberałów o 
moralne bezeceństwa. Mohery nie 
poniewierały wykształciuchów i 
vice versa.  Ksiądz nie opowiadał 
studentom głupot i niegodziwości, 
za które każdy przeciętny zjadacz 
chleba byłby pociągnięty do 
odpowiedzialności karnej i 
najpewniej srodze ukarany.  Biskup 
nie donosił na swoich kolegów 
z branży, po fachu i powołaniu. 
Ale może za dużo chciałbym? 
Może przegrzały mi się w tym 
niespodziewanym upale resztki 
szarych komórek? 
   Pojadę lepiej na ryby.

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

   Zdarzyło mi sie w dniu, 
kiedy piszę ten felieton ujrzeć 
przed naszym tworkowskim 
supermarketem z rozpędu 
nazywanym REMA a 
tak naprawdę FJ TWOJE 
DELIKATESY  (to FJ nie 
znaczy wcale, że jestem ich 
właścicielem) scenę następującą. 
Pewnej pani w sile wieku, 
wychodzącej ze sklepu z 
przeładowanej siatki wypadło 
opakowanie, zawierające 
zgodnie z napisem „10 świeżych 
kurzych jaj”. Wypadło więc i 
część „świeżych kurzych jaj” 
uległa zniszczeniu, jak to one 
mają w zwyczaju. Natomiast 
sam proces zniszczenia miał 
przebieg, jakiego nie widziałem 
nigdy dotąd. Coś puknęło, dymek 
lekki się uniósł a podążający za 
panią piesek zaczął zlizywać z 
powierzchni parkingu pyszne 
danie z jaj sadzonych lub może 
raczej jajecznicy. Skorupki 
wcale mu nie przeszkadzały. Już 
myślałem, że bliskość szpitala 
dla psychicznie i nerwowo 
chorych zaczęła i na moje 
zmysły oddziaływać, dotknąłem 
jednak nawierzchni. O ile 
normalny zdrowy człowiek to 
piecyk o temperaturze około 37 
stopni Celsjusza, to dotknięta 
kostka Bauma wyraźnie 
parzyła. Gwałtownie zacząłem 
przypominać sobie szkolną 
mądrość, przy jakiej mianowicie 
temperaturze ścina się białko. 
Nie przypomniałem sobie, ale ile 
by to nie było, to tam tyle właśnie 
było. I jeszcze sobie pomyślałem 
niezbyt sympatycznie o 
Naczelnym Bolu Skoczylasie, 
który w taki upał każe mi pisać 
felietony.
   W ostatnim numerze Bolowego 
Organu zobowiązałem się, że o 
wielkiej polityce jeśli w ogóle do 
nowego numeru napiszę, to tylko 
jako tło do tego, jak wyglądają 
Tworki z Tworek widziane. 
Przeliczyłem się jednak i nie 
doceniłem obfi tości tego, co 
opisać by należało, bo wszak 
to rozległa i zacna dzielnica 
pruszkowskiej metropolii. Na 
jednym felietonie na pewno się nie 
skończy, więc od czegoś muszę 
zacząć. A ponieważ zgodnie 
ze staropolskim przysłowiem 
„bliższa podkoszulka ciału niż 
koszula”, choć w taki upał jak 
dziś to i podkoszulka za blisko, 
więc egoistycznie zacznę od 
okolic, które od jakiegoś czasu 
osobiście zamieszkuję. Sklep 

„FJ TWOJE DELIKATESY” 
już wcześniej zaistniał, więc 
pozostańmy przy nim jeszcze 
chwilę. Dopóki jeszcze 
jest! Ładnych parę lat temu 
wybudował prywatny właściciel 
estetyczny budynek z myślą o 
tym, że pomieści się w nim sklep 
średniej wielkości, praktycznie 
ze wszystkim, czego na co 
dzień mieszkańcom potrzeba. 
Nie tylko tym najbliższym, 
bo z uwagi na usytuowanie 
przy ruchliwych Alejach 
Jerozolimskich, odwiedzany jest 
także przez powracających z 
pracy w Warszawie mieszkańców  
południowych miast i osiedli. W 
tym samym budynku znalazł dla 
siebie miejsce oddział Kredyt 
Banku. Więc wygoda absolutna. 
W jednych drzwiach człowiek 
brał pieniądze, aby w drugich 
je wydać. W ten sposób i bank 
był suty i REMA (bo tak sie 
początkowo sklep nazywał) cała. 
Było miło, sympatycznie i dobrze 
chyba dla wszystkich. Nawet 
swoich bankierów polubiliśmy. 
No, ale jak to u nas. Jak jest za 
dobrze, to się w głowach ludziom 
przewraca. Prywatny właściciel 
obiektu zgodnie ze swoim 
świętym prawem własności 
budynek sprzedał. Wraz z 
zawartością. Wieść gminna 
niesie, że słynnej BIEDRONCE, 
ogólnie znanej z mediów. 
Sensacyjnych zwłaszcza. 
Osobiście nie mam nic przeciw 
biedronkom. Sympatyczny 
owadek. Kolorowy. Byle nie w 
nadmiernych ilościach, bo wtedy 
staje się agresywny. Któregoś 
roku nadmorskie wakacje 
zepsuły wczasowiczom, właśnie 
masowo wyrojone biedronki. 
Gryzły jak komary albo jeszcze 
gorzej. A tyle ich było, ze po 
nadmorskim deptaku chodziło 
się po biedronkach. 
Na razie Biedronka pokazała 
swój charakter wyrzucając 
z budynku Kredyt Bank. 
Delikatesy jeszcze zipią. Jak 
długo? Podobno do końca lata. 
Słychać także o tym, że dwa 
kilometry dalej na skrzyżowaniu 

z Alejami ulicy Powstańców 
czyli też na Tworkach również 
ma stanąć  BIEDRONKA. Jeśli 
więc naprawdę tak się u nas 
wyroiły mamy powód dlaczego 
tak idą do przodu.
   Dość jednak entymologicznych 
rozważań nad życiem biedronek. 
Pozostawmy problem 
p r o f e s o r o w i - s e n a t o r o w i 
Stefanowi Niesiołowskiemu.
Patrzę na to, co napisałem i 
potwierdzam, że o Tworkach 
można nieskończenie. A moja 
kolumna się kończy. Więc jeszcze 
tylko jedna , także bliska mi 
sprawa. Ulica Miejska. Jeszcze 
parę lat temu przypominała 
poligon, na którym ćwiczą 
ciężkie czołgi, ale teraz jest 
taka śliczna. Wykostkowana. 
Z przepisowymi garbami 
przeciw szybkiej jeździe, które 
okazały się potrzebne psu na 
budę. Bowiem ulica Miejska w 
godzinach szczytu staje się co 
popołudnie rodzajem bypassa 
dla strumienia samochodów 
małych, dużych i największych, 
poruszających się zapchanymi 
Alejami Jerozolimskimi do 
Pruszkowa. Pędzą na złamanie 
karku, a zwalniacze powodują 
tylko huk ładunków latających po 
pakach ciężarówek. Były nawet 
postulaty części mieszkańców, 
aby uczynić ją jednokierunkową. 
Pod prąd wtedy byłaby nadzieja, 
że dłużej potrwa, zanim na 
nowo czołgowiskiem się stanie, 
ale druga część, ta co prowadzi 
fi rmy usługowo-handlowe jest 
przeciw. Bo klienci nadkładaliby 
jakieś 200-300 metrów. Dotąd 
myślałem, że jak fi rma jest dobra, 
to taka różnica większej roli nie 
odgrywa ale pewnie jako człowiek 
pozbawiony jakichkolwiek 
zdolności handlowych racji nie 
mam. Więc pewnie niebawem 
jak za dobrych, wydawać by 
się mogło słusznie zniesionych 
czasów, Miejska znów będzie 
mogła nazywać się Koniotopska. 
A może Samochodotopska?
 A wszystkim czytelnikom 
miłych wakacji prosto z Tworek 
życzę.

Jerzy Fijałkowski.
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Lot nad kukułczym gniazdem
  Witold Aleksander Łuniecki  pierwszy polski dyrektor Tworek (1919-1940) Był wykładowcą kilku 
wyżsyzych warszawskich uczelni, od 1927 roku  doradcą Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa 
Sprawiedliwości ds. psychiatrii, od 1932 roku docent, autor wielu publikacji, w tym podręcznika 
psychiatrii sądowej.

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  o d c .  2

Kroniki dyrektora...
   15 maja 1919 roku Witold 
Łuniewski zostaje powołany na 
stanowisko dyrektora szpiatala w 
Tworkach.
Od 1920  do 1941 r. Łuniewski 
systematycznie spisuje, szcze-
gółową kronikę Tworek.
Nazywa ją sprawozdaniami. 
Pierwsze trzy egzemplarze pisane 
są na staroświeckiej maszynie 
(częściowo ręcznie). Od 1924 
r. kronika jest drukowana w 
tworkowskiej drukarni.
Ostatni rocznik, 1941 r. wychodzi 
już w języku niemieckim 
(w drugim roku okupacji 
hitlerowskiej).
Kronika jest niezwykła. 
Dyrektor omawia w niej ruch 
chorych, statystykę  jednostek 
chorobowych, zczególne 
przypadki pacjentów, budżet. i 
inwestycje szpitala, a także tematy 
posiedzeń naukowych i publikacji 
pisanych przez lekarzy Tworek. 
Kreśli sylwetki niektórych 
kolegów, nawet ich rozrywki 
jak np. wieczory poetyckie i 
insenizacje sztuk teatralnych. 
Poniższe dane pochodzą z kronik 
Łuniewskiego:

 Pierwsze lata (1919-1921) 
są bardzo ciężkie. Polska 

odzyskała niepodległość po 
stu latach niewoli, kraj jest 
zniszczony wojną. Tworki są 
zdewastowane, brakuje pieniędzy, 
leków, sprzętów, pościeli. 
   W szpitalu wybucha strajk 
niższego personelu, którego 
przyczyną są niskie płace.
Łuniewski notuje w Kronice z 1921 
r.: „...zakład został pozbawiony 
wody, światła, wszelkiej 
obsługi. To że zakład niewiele 
ucierpiał, należy zawdzięczać 
przede wszystkim ofi arnej pracy 
kilkunastu osób personelu – 
lekarzom, wyższemu personelowi 
pielęgniarskiemu i świeckiemu, 
Siostrom Miłosierdzia... 
Strajkujących sanitariuszy 
zastąpili sprowadzeni saperzy 
oraz Siostry Czerwonego Krzyża. 
Strajkujących zwolniono...”
 

Zakonnice na 
magazyny 

   Około 1922 r. sytuacja w 
kraju i w szpitalu powoli się 
stabilizuje. Zakład otrzymuje 
dotację państwową. Jest w 
dalszym ciągu - jak za czasów 
rosyjskich - szpitalem odpłatnym. 
I to - jeśli chodzi o pierwszą klasę 
pacjentów - bardzo drogim. Za 
pacjentów ubogich płaci gmina z 
której pochodzą.  

   Przez pewien okres Tworki dość 
często odwiedza pisarz - Stefan  
Żeromski (prywatnie szwagier 
dr Rafała Radziwiłłowicza) 
Podobno Żeromski był 
zachwycony urokiem parkowych 
alei szpitala, a Utrata stała się 
„wierną rzeką” w jednej z jego 
powieści. 
 Tymczasem szpital powoli 
unowocześnia laboratorium. 
Wspólne badania doktorów 
Zbigniewa Mesinga i Józefa 
Handelsmana  wnoszą poważny 
wkład w wiedzę o organicznych 
zmianach tkanek nerwowych. 
Tworki zakupują liczne aparaty do 
promieniolecznictwa i pierwsze 
aparaty rentgenowskie. W 1939 
roku pojawiają się 2 konwulsatory 
tj. aparaty do elektrowstrząsów...

   Zespołowi lekarskiemu  towa-
rzyszy nieustannie szkolony zespół 
pielęgniarski, którego liczeb-
ność stopniowo wzrasta.  Cechą 
charakterystyczną tego zespołu 
jest to, iż wiele osób zdobywa 
pod okiem dyrektora coraz 
wyższe kwalifi kacje. Zatrudniani 
początkowo do prostych prac, po 
kilku czy kilkunastu latach pełnią 
w szpitalu funkcję naczelnych 
pielęgniarzy. Obok personelu 
świeckiego (do 1949 r.) pracują 
siostry zakonne, ich liczba 
waha się w granicach od 11. do 

17. Jednakże o ile za czasów 
rosyjskich szpitala zajmowały 
się one pacjentami, o tyle teraz 
prowadzą aptekę oraz
działy gospodarcze: kuchnię, 
magazyny, pracownie odzieży. 
Dyrektor zwierza się w jednej ze 
swych prac iż „nikt nie zastąpi 
sióstr zakonnych w skrzętności 
i zapobiegliwości w sprawach 
gospodarczych”...

Tragiczna pogoń...
   W okresie Łuniewskiego 
powstaje w Tworkach rzetelna 
szkoła opiniowania podsądnych.   
Psychiatria sądowa była 
mocną dziedziną naukową 
międzywojennych Tworek. To 
właśnie ze szkoły Łuniewskiego, 
następny dyrektor szpitala - Feliks 
Kaczanowski wyniesie podstawy 
tej wiedzy. 
   Pewnego razu z podsądnego 
uciekł kryminalista oskarżony o 
potrójne zabójstwo: ojca, żony 
i córki. Dziwnym zbiegiem 
okoliczności po kilku tygodniach 
uciekinier pojawił się w Mali-
chach. Tam napadł na dom, grożąc 
jego mieszkańcom. Usłyszał to 
przechodzący obok pracownik 
szpitala o nazwisku Wencki i 
wbiegł do domu z pomocą. Od 
razu poznał podsądnego który 
zaczął uciekać. Biegli przez 
Malichy a potem wzdłuż muru, 
wyznaczającego zachodnią 
granicę szpitala (równolegle 
do torów). Za kościołem przed 

mostem na Utracie, Wencki już 
prawie doganiał przestępcę, gdy 
ten nagle wyjął pistolet i strzelił 
mu w serce. Wencki zmarł na 
miejscu, a zabójcę zatrzymano 
następnego dnia. Historia ta 
wstrząsnęła Szpitalem tym 
bardziej, że Wencki był jeszcze 
bardzo młodym człowiekiem.
   Co ciekawe starsi pracownicy 
ostrożnie wspominają, iż 
w Tworkach odbywały się 
potajemne,  nocne zjazdy. 
Rzeczywiście, w szpitalu w 
tymże okresie mieściła się loża 
wolnomularzy. Ale zostawmy 
masonom ich tajemnice, skoro 
tak bardzo je chronili i wróćmy 
do spraw jawnych...
   Na 260. pacjentów przypadało 
2. lekarzy i to na najcięższym 
oddziale, dawnej setce. Na 
oddziale lżejszym, dawnej 
czterdziestce – 2. lekarzy na 
140 chorych. Są to dane samego 
Łuniewskiego.
   W Tworkach lat trzydziestych 
kwitnie życie kulturalne i 
towarzyskie. Obok surowych i 
obowiązkowych szkoleń personel 
tworzy jedną rodzinę. Spotyka 
się na zabawach i wieczorach 
poetycko-dramatycznych pod 
gołym niebem. Po otwarciu Domu 
Rozrywki działalność ta przenosi 
się do nowych, obszernych 
sal, gdzie jest również kino. 
Wszystko to jednak przewróci 
do góry nogami nieuchronnie 
zbliżająca się  wojna...

cdn.

  Premier RP, Jarosław Kaczyński 
głęboko wierzy, iż „szatani są 
czynni, żeby zaszkodzić naszemu 
krajowi”. Wypowiedział on 
wojnę całemu złu III RP. Siły 
dobra, na czele których stoją 
prawi i sprawiedliwi, zamierzają 

Diabeł nie śpi
Gdy brakuje argumentów, politycy wymyślają byle głupstwa, którymi „karmią” społeczeństwo. 
Problem tkwi w tym, że niektóre wypowiedzi wprawiają w tak duże zakłopotanie, iż nie 
wiadomo, czy się śmiać, czy też płakać. Najgorsze, że całej tej scenie przygląda się zagranica. I 
nie dziwmy się potem opiniom na nasz temat - jak nas widzą, tak nas piszą.

pokonać szatanów. Czort wie, 
w jaki sposób chcą to zrobić, 
bo na razie padają tylko puste 
słowa. Prezes Rady Ministrów 
rozszerzył swą myśl słowami: 
„chcę walczyć ze złem i 
niesprawiedliwością (…) nie 
uda się go łatwo wykorzenić. 
Nie wystarczy umocnić CBA 
czy naprawić inne służby”. 
Następnie zapewnił, iż „nie ma 
afer”, a PiS z koalicjantami jest 
pierwszą władzą, która „afer nie 
organizuje”.
   Poseł PiS, Tadeusz Cymański 
także przyznał, że „w Polsce 
są potężne siły zła”, wrogowie 
„wartości narodowych i 
chrześcijańskich”. Doszło nawet 
do tego, że premier widzi diabły 
na własne oczy: „szatanów 
łatwo zidentyfi kować, widać te 
buzie także w mediach”. Racja, 

przecież pan Rokita za sprawą 
swoich oryginalnych pomysłów 
coraz częściej gości w telewizji. 
Ale i wśród protestujących 
pielęgniarek znalazłyby się 
zapewne diablice chowające swe 
rogi za służbowymi czepkami.
   Wypowiedzi naszych władz na 
tyle „podobają się” za granicą, 
że w Kolonii wywieszono 
plakat łańcucha ewolucji teorii 
Darwina, gdzie pierwsze ogniwo 
zajmuje Lech Kaczyński o 
sylwetce małpy człekokształtnej, 
trzymając w ręku maczugę. Pal 
licho ten jeden przytoczony 
przykład, ale obaj bracia są 
nieustannie krytykowani za 
całokształt swych dokonań, nie 
tylko w Europie, ale i na całym 
świecie.
   Najgorsze jednak, że posłu-
giwanie się terminem „szatan” 

i „diabeł” wobec opozycji staje 
się coraz bardziej naturalne i 
zaczyna wchodzić w codzienne 
użycie. Brakło już niestety 
argumentów obwiniających 
o wszystko czasy PRL-u. 
Poza tym hasła atakujące 
komunistów, nadmiernie 
używane, spowszedniały i 
straciły jakiekolwiek znaczenie. 
Użycie symbolu szatana w 
chwili, gdy katolicyzm w Polsce 
zdaje się przeżywać renesans, 
jest chwytliwe i łatwe do 
zapamiętania.
   Zbigniew Religa, komentując 
strajki pielęgniarek, bez 
większego zastanowienia 
powiedział dziennikarzowi: 
„Szatan może i ma w tym 
swój udział, ale nie ulega dla 
mnie żadnej wątpliwości, że 
zasadniczą przyczyną jest brak 
kilkudziesięciu miliardów 
złotych”, po czym dodał: 
„Żyjemy w państwie katolickim 
- Szatan jest wszędzie”.
   Polowanie na szatanów z 
opozycji zdaje się być coraz 
modniejsze. A zła dopatrzyć 
można się każdym. Ja, jako 
obrońca „diabłów polskich” 
sam z pewnością zostałbym 
posądzony o bycie jednym z 

nich. Obok dwóch najbardziej 
znanych: Boruty i Rokity, jest 
także trzeci w hierarchii - diabeł 
Rogaliński, grasujący ponoć w 
okolicach Łodzi. Ciekawe, iż 
nazwisko to oznacza po prostu 
szatana, a ludność używała je 
zamiennie, by nie kusić licha. 
Macałem się po głowie, rogi 
jeszcze mi nie wyrosły, ale kto 
wie, może kiedyś…

Czort z piekła rodem, łodzianin 
Paweł Rogaliński
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KULTURA

Młodzi muzycy koncertowali
21 czerwca br odbył się doroczny 
koncert Pruszkowskiego To-
warzystwa   Muzycznego w 
Pruszkowie. Zapraszali uczniowie 
Ogniska Muzycznego Pałac 
Ślubów w Pruszkowie.

30. czerwca br. odbyło się 
doroczne spotkanie fi rmy Blachy 
Pruszyński. Na część grilową, 
część biesiadną oraz na zabawę 
zapraszał prezes fi rmy do jej 
siedziby w Sokołowie k/Janek

SPORT
Strażacy na sportowo
24 czerwca br. na stadionie 
sportowym w Nowej Wsi 
odbyły się  Powiatowe Zawody 
Sportowo-Pożarnicze Jednostek 
OSP powiatu pruszkowskiego.  
Zapraszał Komendant Powiatowy 
PSP w Pruszkowie.

Szanowny Pan Kazimierz Konstanty Stachurski 
Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki

  Z powodu niemożności uczestniczenia osobiście w 
uroczystościach związanych z obchodami 40-lecia nadania 
praw miejskich Ożarowowi Mazowieckiemu pozwalam 
sobie tą drogą złożyć z tej okazji serdeczne gratulacje Panu 
Burmistrzowi, Radnym oraz Wszystkim Mieszkańcom. 
40. rocznica, to dobra okazja nie tylko do świętowania, ale i 
podsumowań. A bilans w tym wypadku może być wyłącznie 
dodatni. 
   Gołym okiem widać, że w ciągu ostatnich 40 lat miasto 
uczyniło ogromny skok cywilizacyjny i wciąż rozwija się 

i pięknieje.

Z ogromną przyjemnością raz jeszcze gratuluję. 
(-) Elżbieta Smolińska, Starosta Pruszkowski

lp. Nazwa szkoły/zespołu szkół Liczba uczniów, 
którzy przystąpili 

do matury

Liczba uczniów, 
którzy 

zdali maturę

%

1 Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki 157 157 100

2 Zespół  Szkół Ogólnokształcących
- Liceum Ogólnokształcące im. T. Zana

91 91 100

3 Zespół Szkół Technicznych  i Ogólnokształcących
- Liceum Ogólnokształcące
- Liceum Profi lowane

104
58
46

85
53
32

81,73
91,38
69,56

4 Zespół Szkół Nr 1 im. S. Staszica
- Liceum Ogólnokształcące
- Liceum Profi lowane

71
25
46

67
24
43

94,37
96,0
93,48

5 Zespół Szkół im. F. Nansena
- Liceum Ogólnokształcące
- Liceum Profi lowane

70
31
39

64
28
36

91,43
90,32
92,31

6 LO  im. A. Mickiewicza 65 63 96,92

7 LO  im. J. Iwaszkiewicza 68 62 91,18

8 LO  im. M. Dąbrowskiej 99 99 100

9 Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne Nr 28 19 18 94,74

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO 2007
Wg danych uzyskanych z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie, maturzyści z powiatu 
pruszkowskiego uzyskali najlepszy wynik w województwie mazowieckim – 94,45 % (wynik ogółem dla 
powiatów – 90,82 %, wynik ogółem dla Warszawy – 93,69 %).23 czerwca br. w  Sali Kongresowej Hotelu Mazurkas w 

Ożarowie odbył się Wieczór Galowy z okazji jubileuszu 40-
lecia nadania praw miejskich dla Ożarowa Mazowieckiego. 
Zapraszał Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki. 

Ożarów Mazowiecki świętuje
40-lecie nadania praw miejskich

Zazwyczaj dość tłumnie i 
bardzo chętnie uczestniczą 
oni w rozmaitych imprezach 
towarzyszących dożynkom 
– zarówno w części uroczystej 
w udziałem miejscowych 
notabli oraz zaproszonych gości, 
jak i w części artystycznej z 
występami gwiazd estrady, czy 
wreszcie w plenerowej części 
rozrywkowej, gdzie organizowane 
są kiermasze oraz różnorakie 
atrakcje i każdy - od małego 
dziecka do staruszka - znajdzie 
dla siebie coś interesującego. 
Gospodarzem powiatowych 
dożynek w Pruszkowie jest 
starosta Elżbieta Smolińska. 
Ona to właśnie, jak każdego roku, 
także i tym razem podziękuje 
rolnikom za ich pracę oraz 
podzieli się wypieczonym z 
mąki ze świeżo zebranego 

ZAPOWIEDZI

Plon niesiemy, plon…
W tym roku powiatowe dożynki w Pruszkowie obchodzone 
będą po raz trzeci i odbędą się 2 września. To doroczne święto 
plonów na trwałe już wpisało się w kalendarz jesiennych 
wydarzeń samorządowych i cieszy się dużym zainteresowaniem 
mieszkańców.

ziarna chlebem z nimi oraz  
przedstawicielami  pozostałych 
grup zawodowych z terenu powiatu. 
Jak zwykle też, odbędzie się 
konkurs na najpiękniejszy wieniec 
dożynkowy. W ubiegłym roku 
zwyciężyła w tej konkurencji 
gmina Raszyn, druga była gmina 
Brwinów a trzecia – Michałowice. 
Uroczystość uświetni wys-
tęp zespołu Mazowsze.           
Wprawdzie powiat pruszkowski 
nie jest powiatem rolniczym 
i nie ma tu wielohektarowych 
gospodarstw rolnych, ale rozwija 
się dynamicznie ekologiczna 
produkcja zdrowej żywności oraz 
przetwórstwo warzyw i owoców. 
Szczególnie widać to w najbardziej 
rolniczych gminach powiatu - w 
Nadarzynie, Michałowicach i 
Raszynie. 

Firma biesiadnie 
zintegrowana

ROZMAITOŚCI
Uczniowski koncert



 Chciałabym zapytać o moż-
liwość zlikwidowania czy 
też zdjęcia przez specjalne 
jednostki ptasiego gniazda. 
gniazdo zostało zrobione 
w domu, który właśnie jest 
budowany. potrzebujemy 
zdjąć to gniazdo, ponieważ 
za chwilę będziemy 
montować okna i nie wiemy 
co w tej sytuacji uczynić. nie 
chcielibyśmy sami niszczyć 
tego gniazda ze względu na 
nasze podejście do ochrony 
środowiska. bardzo proszę 
powiedzieć jak powinniśmy 
postąpić i do kogo się z tym 
zwrócić, jakie są koszty 
i procedury. Dziękuję 
serdecznie.  (21.05.2007 r.)
 
  Kontaktowaliśmy się z 
Instytutem Zoologii PAN i 
otrzymaliśmy następujące 
wyjaśnienia. Procedura 
postępowania zależy od 
gatunku ptaków i od tego czy 
są już złożone jaja lub są już 
pisklęta, jakiego rodzaju jest 
to gniazdo i gdzie zostało 
usadowione. W Pani mailu 
brakuje tych informacji. 
Szczegółowe informacje oraz 
ewentualną pomoc przy zdjęciu 
gniazda może Pani uzyskać u 
doświadczonego ornitologa 
dr Wiesława Nowickiego, 
do którego kontakt można 
uzyskać w Instytucie 
Zoologii PAN tel. 0-22 629 
32 22 w. 49, lub w starostwie 
powiatowym pod nr tel: 0-22 
738 14 46 

Ile wynosi dieta 
radnego powiatu? 

   Wysokość diet przysługujących 
radnemu powiatu określa 
Uchwała Nr XXI/ 145/ 2000 
Rady Powiatu Pruszkowskiego 
z dnia 22 sierpnia 2000 r. 
Obecnie miesięczna dieta 
radnego powiatu nie pełniącego 
żadnej funkcji w Radzie wynosi 
1.100 zł.

Komun ika t  po  V I I  ses j i 
Rady Powiatu Pruszkowskiego
  Zgodnie z przyjętym porządkiem 
obrad, radni w pierwszej kolejności 
wysłuchali sprawozdania z 
realizacji Powiatowego Planu Gos-
podarki Odpadami dla Powiatu 
Pruszkowskiego za lata 2004-2006. 
W podsumowaniu powiedziano, iż 
dalszego udoskonalenia wymaga 
selektywna zbiórka odpadów 
komunalnych z uwzględnieniem 
odpadów niebezpiecznych. 
Należałoby też ujednolicić system 
monitoringu gminnych planów z 
planem powiatowym. Konieczna 
jest przy tym aktualizacja tychże 
planów gminnych.
   W dyskusji na ten temat pojawiły 
się wątpliwości, jak długo 
jeszcze można będzie korzystać z 
miejscowego wysypiska śmieci. 
Z danych szacunkowych wynika, 
że zapełniono je już mniej więcej 
w 80 proc. i zmieści się tam 
jeszcze nieco ponad milion ton 

odpadów. Później trzeba będzie 
korzystać odpłatnie z wysypisk 
innych powiatów, lub postarać 
się stworzyć nowe na własnym 
terenie. Ten drugi wariant wydaje 
się mało prawdopodobny przede 
wszystkim z powodu braku miejsca 
na zlokalizowanie wysypiska. 
Przy okazji podnoszono też 
kwestie dzikich wysypisk oraz 
notorycznego zaśmiecania lasów 
i łąk. Ostatecznie zgodzono się, 
że prawo obowiązujące w tym 
zakresie oraz ciągłe mówienie 
na ten temat przynosi jednak 
rezultaty, ponieważ śmieci tych jest 
zdecydowanie mniej. Świadczy to 
na pewno o tym, że mieszkańcy 
stosują się do obowiązku zawierania 
umów na wywóz śmieci, ale 
też o wzrastającej świadomości 
ekologicznej społeczeństwa. 
  Rada wysłuchała też informacji 
na temat perspektyw rozwoju 

edukacji w powiecie pruszkowskim 
z uwzględnieniem funduszy 
zewnętrznych. Z danych wynika, 
że w tym roku placówki oświatowe 
w powiecie pruszkowskim dostały 
na bieżącą działalność około 
800 tys. zł więcej niż w roku 
ubiegłym. Radni zadeklarowali 
też, że chcą utrzymywać wszystkie, 
funkcjonujące w powiecie szkoły 
i żadnej z nich nie zamierzają 
likwidować. Oczywiście istnieją 
różnice zdań w kwestii podziału 
środków na poszczególne 
placówki i widoczne one były 
w dyskusji na ten temat. Jednak 
co do idei wszyscy byli zgodni 
– w edukację trzeba inwestować i 
powiat chce to robić. Zgodnie z tą 
deklaracją, powiat – w zależności 
od ilości pieniędzy dostępnych 
na ten cel – organizować będzie 
remonty i termomodernizację 
budynków, a także realizować 

EDUKACJA 

   Projektowanie i zachodzące zmiany w szkolnictwie zawodowym zakładają tworzenie zintegrowanego systemu kształcenia zawodowego, 
nawiązującego do standardów unii europejskiej umożliwiającego nabywanie i potwierdzanie kwalifi kacji zawodowych na jednakowych 
zasadach w systemie szkolnym i pozaszkolnym. Działania te maja na celu zwiększenie mobilności zawodowej. Do realizacji tego celu 
z całą pewnością potrzebny jest dobrze zorganizowany system kształcenia zawodowego.
   Szczególne znaczenie ma tu system 
poradnictwa zawodowego oraz 
dostępność różnych form kształcenia, 
a także zapewnienie wysokiego 
poziomu kształcenia zawodowego. 
Ważnym elementem w edukacji 
zawodowej są centra kształcenia 
ustawicznego i praktycznego, które - 
poprzez rozwiniętą ofertę edukacyjną 
dostosowaną do różnych poziomów 
kształcenia, potrzeb rynku pracy, 
planowaną sieć szkół i kierunków 
kształcenia - powinny przyczyniać 
się do oczekiwanej zmiany. Wobec 
powyższego, przewiduje się skupienie 
kształcenia zawodowego wszystkich 
typów (zasadnicze zawodowe, 
techniczne, policealne, kursy 
dokształcające) w jednym zespole 
szkół – Zespole Szkół nr 1 im. St. 
Staszica w Pruszkowie. 
   Utworzenie takiej placówki na terenie 
Zespołu Szkól nr 1 im. St. Staszica jest 
uzasadnione ze względu na tradycje 

Jak usunąć ptasie 
gniazdo?

nr 1 - 12 lipca 2007r.

będzie projekt rozbudowy boisk 
szkolnych. Poparto też projekt, 
aby Liceum Ogólnokształcące 
im. Zana przekształcić w szkołę 
integracyjną, a w Zespole Szkół 
im. Staszica przy ul. Promyka 
postawić na kształcenie zawodowe 
i ustawiczne we wszystkich 
możliwych kierunkach, natomiast 
w Zespole Szkół Technicznych 
i Ogólnokształcących przy ul. 
Gomulickiego utworzyć kierunek 
sportowy. 
  Rada Powiatu podjęła szereg 
uchwał. Zdecydowano m.in. 
o wprowadzeniu zmian w 
budżecie powiatu na rok 2007 
oraz zatwierdzono sprawozdanie 
fi nansowe Samodzielnego Pub-
licznego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Pruszkowie za 2006 
rok i wyrażono zgodę na udzielenie 
poręczenia kredytu zaciągniętego 
przez SP ZOZ. Zwrócono też uwagę 
na fakt, że w ciągu ostatnich dwóch 
miesięcy bilans fi nansowy szpitala 
był dodatni i po raz pierwszy od 
kilku lat, nie odnotowano straty, 
lecz zysk.

                   K o n c e p c j a  r o z w o j u  s z ko l n i c t w a 
zawodowego na terenie  powiatu pruszkowskiego

kształcenia zawodowego w tej szkole, 
jak również posiadanie odpowiedniej 
kadry i bazy dydaktycznej. 
Stworzenie takiego ośrodka powoduje 
możliwość odbywania praktyk 
zawodowych lub zajęć praktycznych 
w ponadgimnazjalnych szkołach 
zawodowych.
  Reasumując powyższe należy 
stwierdzić, że w naszym rejonie nie 
ma takiego centrum. Stworzenie go 
pozwoliłoby na zapełnienie luki, jaka 
w chwili obecnej powstała w obszarze 
kształcenia zawodowego – na 
początku przynajmniej w zawodach 
budowlanych, a w dalszej kolejności 
innych wynikających z analizy rynku 
pracy. Przy ustalaniu kierunków 
kształcenia zawodowego należy 
oczywiście korzystać z różnych źródeł 
informacji na temat zapotrzebowania 
rynku pracy na określone zawody np. 
GUS,  PUP, WUP, JST. Do realizacji 
tego celu wskazana jest:

- współpraca z pracodawcami w 
zakresie rozwoju i podnoszenia 
kwalifi kacji nauczycieli
- doposażenie bazy dydaktycznej
- racjonalne wykorzystanie środków 
UE przez szkołę i JST
- współpraca z Krajowym Ośrodkiem 
Wspierania Edukacji Zawodowej i 
Ustawicznej 
( realizacja innowacyjnych progra-
mów nauczania we współpracy z 
pracodawcami)
- włączenie pracodawców w procesy 
dydaktyczne poprzez np. konsultowanie 
projektów stanowisk  czy pracowni 
do praktycznej nauki zawodu, a tym 
samym przywrócenie wysokiej rangi 
szkolnictwu zawodowemu w regionie
- system stypendiów ukierunkowany 
na rozwój określonego kształcenia 
zawodowego jako forma motywująca
- doradztwo zawodowe w gimnazjach 
i liceach, koordynowane przez jeden 
ośrodek (wprowadzenie aktywnych 

metod wspierania ucznia w wyborze 
ścieżki edukacyjnej)
- objęcie nauczycieli ze szkół 
zawodowych nowoczesnymi formami 
doskonalenia – tu widzę szczególnie 
pomoc dla szkół w pozyskiwaniu 
środków z programów unijnych
- upowszechnienie w regionie 
informacji dotyczących perspektyw 
zawodowych jakie oferuje dana 
placówka i podejmowanie spójnych 
działań z samorządami gminnymi 
i powiatowym, zmierzających do 
dostosowania oferty kształcenia do 
strategii rozwoju regionu.
  Powyższe działania byłyby 
wsparciem w tworzeniu nowoczesnego 
ośrodka aktywnie reagującego na 
potrzeby rynku pracy poprzez szybkie 
dostosowywanie oferty edukacyjnej.

Joanna Łyżwińska
dyrektorZespołu Szkół nr 1

im St. Staszica w Pruszkowie

Będzie muzeum  „Dulag 121”
 Rada Powiatu  Pruszkowskiego wyraziła zgodę  na nabycie 
przez powiat pruszkowski nieruchomości, położonej w 
Pruszkowie przy ul. 3 Maja z przeznaczeniem pod budowę 
muzeum „Dulag 121”

Powiat Pruszkowski planuje 
budowę muzeum „Dulag 121” 
na terenie dawnego zakładu 
ZNTK. Obecnie nieruchomość 
jest w użytkowaniu wieczystym 
fi rmy Bel Properties Sp. z o.o. W 
związku z powyższym zostały 
podjęte prace zmierzające 
do wydzielenia części 
nieruchomości oznaczonej w 
ewidencji jako działka nr 121 obr. 
12 o pow. około 300 m2. Firma 

W Y D A R Z E N I A  - Biuletyn Informacyjny Starostwa 
Powiatu Pruszkowskiego - dwutygodnik

Redakcja: Alicja Wejner (redaktor naczelna) a.wejner@zpp.pl oraz Zespół

Wydarzenia

Mieszkańcy pytają
starosta dpowiada

Szanowna Pani Grażyna Brzezińska młodszy kapitan 
Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej

Składam Pani serdeczne podziękowania za współpracę w 
okresie pełnienia przez Panią służby w Państwowej Powiatowej 

Straży Pożarnej. Pani zaangażowanie w pracę oraz ogromna 
wiedza, doświadczenie i kompetencje były, są i będą wzorem 
dla wielu. Pani stosunek do ludzi i ciągła gotowość niesienia 
pomocy uczyły nas, jak należy reagować na problemy innych. 

Taka postawa zasługuje na szacunek i naśladowanie.
Z serdecznymi podziękowaniami i serdecznymi życzeniami 

wszelkiej pomyślności. 
(-) Elżbieta Smolińska, Starosta Pruszkowski

Bel Properties zobowiązała się 
do notarialnej sprzedaży prawa 
użytkowania wieczystego na 
rzecz Powiatu Pruszkowskiego 
za symboliczną złotówkę. 
Podjęcie uchwały umożliwi 
rozpoczęcie procedury 
zmierzającej do nabycia prawa 
użytkowania wieczystego od 
fi rmy Bel Properties a tym 
samym do wybudowania 
muzeum „Dulag l21”.
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  Odwiedziny w Nałęczowie, 
rodzinnym miejscu mojej żony, 
zawsze przepełnione są nostalgią. 
Usytuowany w pięknym parku 
pałac Małachowskich, staw, 
łabędzie, kapliczka na Armatniej 
Górze... Wszystko przez lata 
niezmienne, takie same, dające 
poczucie bezpieczeństwa, spokoju.
  Jakże to odmienne od zgiełkliwych 
zmian wielkiego miasta, gdzie po 
kilku latach nieobecności trudno 
rozpoznać własną ulicę. Tyle 
nowych szyldów, sklepów, ścian 
domów oblepionych reklamami 
przyciągającymi wzrok hałasem 
barw i krzykliwością formy. 
Wprawdzie pod tą kolorową zasłoną 
skrywają się często niegdysiejsze 
odrapaństwa i porządkowe ubytki, 
ale połysk ma sprawiać wrażenie, 
że i pod pokrywką kolorowo.
  Pstrokata szarość.
  W Nałęczowie jest inaczej. Uliczki 
wciąż jednakowe, drewniane 
budynki starzeją się wprawdzie, ale 
jakoś zgodnie z naturą, nie rażąc 
obsypywanym tynkiem; księgarnia 
jest tam, gdzie była zawsze, kiosk z 
rybami na tym samym rogu, stacja 
benzynowa, choć zmieniwszy 
nazwę, zachowała niegdysiejszy 
charakter barakowego kiosku z 
niewielkim okienkiem. Nawet 
przedszkole, w którym pierwsze 
szlify edukacyjne pobiera już 
czwarte pokolenie, stoi właściwie 
nie zmienione prócz otaczających 
je drzew.
  Niestety tu i ówdzie zawitało 
nowe w formie kanciastych brył 
architektury minionego okresu 
pokrytych szaroburą elewacją.
  No cóż: jakie czasy, takie 
budowle.
  Na jednej z takich właśnie 
posesji niedaleko wspomnianego 
przedszkola, za skorodowaną 
siatką z ogrodzeniowego drutu 
pyszni się nieskromnie konstrukcja 
z umocowanych poprzecznie, 
zespawanych ze sobą dwu rur. 
W miejscu złączenia dłuższego i 
krótszego kawałka przytwierdzono 
wykonane w metalu wyobrażenie 
konającego Chrystusa. Wszystko 
podobnie do siatki nadwerężone 
działaniem rdzy.
  Poniżej stóp Umęczonego półka 
okaleczona zdekompletowaną, 

TEMPORA MUTANTUR
plastykową falbanką, na niej zaś 
bukiet wypłowiałego odpustowego 
kwiecia. Chabry i stokrotki pokryte 
zbłotniałym kurzem, zmarniałe, 
zwiędłe, sponiewierane czasem 
i gustem instalującego je tam 
dekoratora.
  Nad rozłożonymi ramionami 
Zbawiciela blaszana wstęga 
z trzema ciężkimi od powagi 
słowami: bóg honor ojczyzna.
  Staliśmy jakiś czas wpatrzeni w ów 
symbol Wiekuistego dźwigającego 
na omdlałych ramionach honor 
naszej Ojczyzny widziany oczyma 
rodaków, którzy urządzili przed 
swoim domem to przyuliczne 
miejsce kultu. Oczekując 
podobnego od przechodniów, 
sami zapewne pochylają przed 
nim pokornie obnażone z nakrycia 
głowy, czyniąc znak identyfi kacji 
z przekonaniem, które owa 
konstrukcja ma symbolizować.
  Wiedziałem, że nie zapomnę 
przejmującego obrazu, ale - 
bardziej odruchowo niż z potrzeby 
- postanowiłem zanotować 
spostrzeżenie. Długopis miałem 
przy sobie, brakowało kawałka 
papieru.
  Kilka kroków dalej zauważyłem 
tablicę ogłoszeniową z afi szem 
granego w jedynym tutejszym 
kinie amerykańskiego fi lmu. 
Udarłem kawałek dolnego rogu 
starczającego na zapisanie kilku 
słów.
  Przechodzący akurat mężczyzna, 
w wydawać by się mogło 
nieodpowiednich nieco na 
bezdeszczowy dzień wywiniętych 
pod kolanami gumowcach i 
utrzymujący pozycję we względnym 
pionie głównie dzięki oparciu o 
zdezelowany i pozbawiony tylnego 
błotnika rower, spojrzał na mnie 
z wyraźnym odcieniem pogardy, 
splunął ciężko i syknął pod nosem: 
„Z miasta, kurwa, a chamstwo”. 
Po czym, ryzykując upadek, zdjął 
beret, skłonił się pobożnie przed 
posesją i odzyskując równowagę, 
poszedł dalej w swoją stronę.
  Rzeczywiście, odarty z 
prostokątnej symetrii afi sz nie 
wyglądał szczęśliwie.
  Tempora mutantur. Czasy się 
zmieniają. My widać mniej.   

  Zatelefonował do mnie redaktor 
zacnego pisma z Norwegii w dość 
nietypowej sprawie: chodziło o 
wywiad dla Radia Maryja na temat 
sytuacji społecznej w Szwecji.
  Z ciężkim sercem odmówiłem 
udziału, motywując decyzję 
słabą znajomością realiów. Po 
trzydziestu pięciu latach trudno 
mówić o bezstronnym stosunku 
do dookolnej rzeczywistości. 
Zwłaszcza kiedy jest się w nią 
niebezstronie uwikłany.
  Na pozór wydaje się, że 
ograniczenia w dostępie do 
przychodni lekarskich, absurdalnie 
długie kolejki do medycznych 
specjalistów, obniżenie standardu 
tu, pogorszenie się poziomu tam 
jest jednoznaczne, oczywiste i 
utwierdzające w przekonaniu, że w 
unijnej Szwecji biedniejszym żyje 
się biedniej, a bogatym bogaciej. 
Czy średnim średniej nie wiem, ale 
tak z owego stopniowania biedy i 
bogactwa powinno by wynikać.
  Poruszający się swobodnie 
w doczesnych problemach 
współczesności rdzenny i światły 
mieszkaniec z akademickim 
wyposażeniem w wiedzę 
o społeczeństwie zapytany 
wprost, co przeciętny Szwed 
zyskał na Unii, odpowiedział 
bez zastanowienia: Trzydzieści 
kanałów telewizyjnyjnych i 
Eurovision Song Contest.
  Zawsze coś. Ale nie o tym.
  Redaktor sympatyczny, drukuje 
od czasu do czasu moje felietony, 
odmówić głupio, nie odmawiać 
dopiero mało obyczajnie.
  Od czego jednak kompromisy? 
Sam nie mogę, podpowiem 
innemu. Odwrotnie do wziętej z 
psiego porzekadła suki ogrodnika, 
co to sama nie da i drugiej 
odradzi, ja rozdzwoniłem się po 
znajomych.
  W związkach działaczy znaleźli 
pretekst na nie, w szwedzkim 
polskim radio w żaden sposób nie 
umieli znaleźć pretekstu na tak, 
sąsiad pan Zenek wymówił się 
koniecznością strzyżenia trawnika, 
inny znajomy zapytał mnie wprost, 
czy mam jakieś mniej krępujące 
pytania.

PALEC BOŻY
  Czegóż się nie robi dla znajomych? 
Przyjmę propozycję i udzielę 
wywiadu sam. Trudno. Rydzyk-
fi dzyk, że się tak wyrażę, choć 
sam wymyśliłem hasło wyborcze 
„Maryjanie nie rydzykujcie!” z 
którego jednak Krzaklewski nie 
zechciał skorzystać.
  Jak zwykle przed podjęciem 
ważnych decyzji życiowych 
wspomagam się głosem Głosu 
Wewnętrznego oraz żony.
  Niestety w obu przypadkach 
pomysł mój zaopiniowany został 
negatywnie.
  Doświadczenie zdążyło mnie 
boleśnie nauczyć, że za każdym 
razem, kiedy sprzeciwiałem się 
obu wspomnianym opiniom, 
powodzenie kategorycznie 
sprzeciwiało się towarzyszyć 
memu losowi, narażając humor na 
spadek, a kłopoty na wzrost.
  Znalazłszy się pod bramką 
stojącą tyłem do ślepego muru, 
trzeba się było poddać. Więcej 
- mimo szczerych chęci i nieco 
mniej szczerych zabiegów - zrobić 
nie umiałem.
  Zrezygnowany zatelefonowałem 
do oczekującego pozytywnej 
odpowiedzi redaktora z 
meldunkiem o porażce. Niestety, 
nie znalazłem chętnego, kto 
zechciałby publicznie zabrać głos 
na antenie Radia Maryja, a sam, 
rozumie Pan... tego... no... bardzo 
lubię i poważam, ale, jak mówiłem, 
mieszkam w Szwecji dopiero od 
trzydziestu pięciu lat i... no 
co tam gadać, na wszystkim 
się człowiek znać nie może.
  Redaktor zdziwił się moim 
stosunkiem do rozgłośni w 
której - jednej z niewielu 
w kraju, jeśli w ogóle są 
podobne - można powiedzieć 
wszystko, bez ograniczeń (z 
czym się zgodziłem), użalił 
nieco nade mną, że opieram 
swój osąd o fi rmie ojca 
Rydzyka z zeznań innych 
mediów, zamiast samemu 
poznać prawdę z pierwsze 
ręki (w czym znów musiałem 
mu przyznać rację), obiecał 
pomóc w nawiązaniu 
poznawczego kontaktu i 

życzył powodzenia na przyszłość. 
Domyślam się nie uwzględniającą 
już publikacji w jego zacnym 
periodyku moich skromnych 
felietonów.
  Tak się składało, że tego 
dnia miałem interes w pewnej 
japońskiej fi rmie produkującej 
sprzęt fotografi czny. Trzeba było 
oddać nowokupiony aparat do 
gwarancyjnej naprawy. Akurat 
kiedy rozmawiałem z technikiem, 
na telefon komórkowy zadzwoniła 
pani z redakcji Radia Maryja. 
Jednak.
  - Bardzo przepraszam, ale jestem 
akurat w niezręcznej sytuacji, 
czy mogłaby pani zatelefonować 
ponownie na kilka minut?
  - O! Pan mówi po polsku! Ja też 
jestem Polakiem.
  - Od dawna tutaj?
  - Od marca 68.
  - Zna pan może Radio Maryja?
  - Oczywiście. Słucham regularnie 
przez Internet.
  - A nie zechciałby pan udzielić 
wywiadu na temat obecnej 
sytuacji społeczno-ekonomiczej w 
Szwecji?
  - Oczywiście. Z przyjemnością. 
Przyznam nawet, że są to sprawy, 
które dość intensywnie pochłaniają 
moją uwagę i znam się na tym 
zupełnie nieźle.

  Minęło już kilka godzin, a ja nadal 
zastanawiam się skąd właśnie o 
tej porze... Polak w japońskiej 
fi rmie... interesujący się społeczną 
ekonomią Szwecji... internetowy 
słuchacz Radia Maryja....?

  Palec boży?  

Urodzony w 1945 w Częstochowie, w 
roku 1968 jako muzyk wyjechał na 
kontrakt pagartowski do Finlandii. 
Po przeniesieniu się do Szwecji mieszka 
tam do dziś. Dziennikarz, felietonista,
autor wydawanych w Polsce przekładów z 
języka angielskiego, szwedzkiego i duńskiego. 
Współpracuje z wieloma wydawnictwami 
krajowymi oraz polonijnymi w 
Europie, Ameryce i Australii. 
Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy 
Rzeczpospolitej Polskiej. Laureat Światowego 
Forum Mediów Polonijnych w dwóch 
prestiżowych konkursach dla najlepszych piór 
dziennikarzy.

Andrzej Niewinny Dobrowolski
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  Ledwo przed miesiącem 
dowiedzieliśmy się o skandalicznej 
podwyżce cen wody i kanalizacji w 
gminie Raszyn, którą zafundowali 
mieszkańcom radni wspierający 
wójta Janusza Rajkowskiego, a już 
powiało kolejnym skandalem. Po 
wodzie i kanalizacji, przyszła kolej 
na basen. Przypomnijmy, woda od 
2008 roku kosztować będzie o 41 
procent więcej, a kanalizacja 37 
procent więcej za metr sześcienny! 
A co z basenem?
   Na jednej z sesji, radni upoważnili 
wójta do ustalania cen za bilety 
wstępu na basen, siłownię i do 
solarium w Gminnym Ośrodku 
Sportu. Już wówczas w czasie 
debaty nad uchwałą, słychać 
było głosy z sali: „Ciekawe co 
Rajkowski nam zgotuje”. Dzisiaj 
już wiadomo. O ok. 25 procent 
wzrosła cena godzinnego pobytu na 
siłowni. Podwyższona też została 
znacznie cena wejścia dziecka 
w tzw. grupie zorganizowanej. 
Tym co jednak budzi prawdziwy 
niesmak, jest podniesienie ceny 
jednej godziny pobytu na basenie 
dla dzieci w czasie wakacji (tzw. 
bilet wakacyjny) z 1,80 złotych na 
3 złote! W poprzedniej kadencji 
właśnie niską ceną zachęcano 
dzieci do pobytu na basenie, co 
miało być jedną z atrakcji dla 
naszych pociech. Podniesienie 
ceny o 66 procent (!) stanie się dla 
wielu rodziców poważną barierą, 
czymś co zniechęci do wysyłania 
dzieci na basen! Jak widać nasza 
pływalnia staje się atrakcją dla 
bogaczy. Propagowanie sportu 
wśród dzieci, jako alternatywy 
do pokus – fi kcją! Świecąca 
pustkami pływalnia, na pewno na 
tym nie zyska. Jednak na koniec 
ciekawostka. Wójt wymyślił tzw. 
bilet dla VIP-ów. Otwiera on 
drogę do wszystkich atrakcji rzez 
cały rok. Jest tylko małe „ale” 
kosztuje 2500 złotych! Tak, dwa 
i pół tysiąca! Co to dla wójta 
Rajkowskiego! Przy pensji grubo 
ponad 10 tysięcy miesięcznie, wójt 
Rajkowski zarabia „na urzędzie” 
tyle mniej więcej w tydzień. 
Dla większości mieszkańców ta 
kwota to abstrakcja! Pytanie rodzi 
się samo: po co ludziom władza 
oderwana od rzeczywistości? 
Decyzje uderzające w 
mieszkańców, zwłaszcza w dzieci, 
budzą sprzeciw. Ile to będziemy 
jeszcze musieli znosić. 

Krzysztof Kowal

Kolejna podwyżka

W ogródku pustki
W wakacje 2006 roku, ogródek 
jordanowski na tyłach basenu 
w soboty i niedziele wypełniał 
radosny śmiech dzieci, które 
tłumnie przychodziły na zajęcia 
prowadzone przez instruktorów 
z GOK-u. Malowały, wycinały, 
kleiły… Z wypiekami na twarzy 
słuchały czytanych bajek, brały 
udział w konkursach. Pociechy 
mogły – za darmo – pojeździć 
na kucyku, zabawiał je też 
profesjonalny clown. W tym roku 
tak już nie jest. Nowa władza 
zrezygnowała z takiej formy zabaw 
dla dzieci. - Taka władza nam 
nastała – mówią bywalcy ogródka 
nie kryjąc niezadowolenia. 

Krzysztof Derda

Tłumaczą się 
i tłumaczą…

W lokalnym „Kurierze 
Raszyńskim” często nazywanym 
„Kurierem Rajkowskiego” 
(kiedyś „Raszynieczkiem”), 
władza postanowiła wytłumaczyć 
się z horrendalnych podwyżek 
wody i kanalizacji, które 
zafundowała mieszkańcom. 
Niestety, zapomniała o jednym, 
poinformowaniu, że opłaty te w 
gminie Raszyn, należą do jednych 
z najwyższych. Ale teraz będziemy 
mieć w gminie spółkę komunalną 
EKO Raszyn! Przecież trzeba na 
to brać skądś pieniądze. Skąd? 
Oczywiście z naszych kieszeni! 

piw  

To nie był błąd!
W jednym z tekstów „Wieści znad 
Raszynki” podaliśmy, że obecny 
wójt gminy Raszyn, Janusz 
Rajkowski nie jest mieszkańcem 
gminy Raszyn. Po artykule w 
redakcji rozdzwoniły się telefony, 
przyszły e-maile, zawsze pytano 
czy aby to nie błąd? Informujemy, 
to nie był błąd. Naprawdę, wójt 
Raszyna nie mieszka w gminie 
którą zarządza. Przyjeżdża tutaj do 
pracy, a po „fajrancie” wraca do 
gminy Lesznowola, konkretnie do 
swojej rezydencji w Magdalence. 

red

Przepadną miliony?

Choć dla gminy Raszyn, co 
ujawniliśmy przed miesiącem,  
zarezerwowano w tzw. programie 
spójności 22,77 miliona euro, 
czyli prawie 90 milionów złotych, 
w jednym z artykułów w lokalnej 
raszyńskiej prasie przedstawiciel 
władz oznajmił, że liczy na trochę 
ponad 53 miliony dofi nansowania 
z tego źródła, do budowy 
kanalizacji. Czy z góry założono, 
że reszta pieniędzy pójdzie w 
błoto i nie zostanie zaabsorbowana 
przez raszyński samorząd? Jeśli 
tak, to zgroza! Trzy lata pracy 
poprzedniej władzy, zabiegi 

wójtów Iwickiego i Kwiecińskiego, 
trud kilku pracowników Urzędu, 
może zostać w ogromnej części 
zmarnotrawiony. Czy czterdzieści 
– bez mała – milionów gmina 
straci? Zobaczymy.

 piw 

Gdzie te pieniądze?
Miały być sześciocyfrowe liczby, 
będzie tylko 30 tysięcy złotych 
dofi nansowania zewnętrznego 
do budowy boiska. Jak widać, 
nowe władze Raszyna potrafi ą 
obiecywać. Przypomnijmy, że 
na samą inscenizację Bitwy 
pod Raszynem w 2006 roku, 
poprzednie władze zdobyły ponad 
100 tysięcy złotych, czyli ponad 
trzy razy więcej niż na boisko 
zdobyły władze aktualne. Cóż, 
nawet śmiać się nie chce. Pytanie: 
po co nam taka władza jak ta 
teraz? 

Zara

Blog robi furorę

Codzienne informacje na robiącym 
coraz większą furorę wśród 
mieszkańców gminy Raszyn 
blogu www.raszyn.blox.pl 
cieszą się rosnącą popularnością. 
W opinii wielu internautów, to 
obok miesięcznika WPR, jedyne 
źródło informacji przedstawiające 
raszyńską rzeczywistość taką, jaką 
jest. 

Powołując się na wyrok sądu, wójt 
Janusz Rajkowski odwołał ze 
stanowiska dyrektorki gimnazjum 
im. Prymasa Tysiąclecia, panią 
Teresę Wojtasiewicz. Jak wynika 
z naszych informacji, wójtowi 
sytuacja wymknęła się z rąk i 
może mieć poważne problemy z 
prawem. Do prokuratury trafi ło 
doniesienie, zarzucające mu 
złamanie trzech artykułów kodeksu 
karnego. Najpoważniejszy z nich 
przewiduje karę do dziesięciu lat 
więzienia! Jak udało się ustalić 
redakcji u świadków incydentu, 
wójt miał się dopuścić zastraszania 
i innych czynów karalnych. 
Sprawą zajmuje się również 
Minister Edukacji Narodowej 
i Wojewoda Mazowiecki. Na 
wokandę pruszkowskiego sądu 
pracy, już  trafi ły dwie sprawy 
będące efektem działania Jagny 
Ratyńskiej – Guzek. To ona znowu 
rządzi gimnazjum. Przypomnijmy, 
o Ratyńskiej – Guzek głośno było 
ubiegłej jesieni, kiedy lokalna 
prasa pisała o prowizjach, które 
ta pobierała będąc dyrektorką 
od ubezpieczenia dzieci (NW). 
Pieniądze – jak podano - trafi ały 
na jej konto. A była to suma 
niebagatelna prawie 18 tysięcy 
złotych!

Czarne chmury 
Cała sprawa budzi w Raszynie 
niesmak, traktowana jest jako 
bezprecedensowy przykład 
upolitycznienia oświaty. Choć 
nikogo tan fakt nie dziwi, bowiem w 
czasie ostatnich wyborów na posesji 
przywróconej na kierownicze 
stanowisko Jagny Ratyńskiej 
Guzek wisiały ostentacyjnie dwa 
wielkie podświetlane plakaty 
obecnego wójta. Dyrektorka 
została przywrócona -  jak twierdzi 
wójt - na mocy prawomocnego 
orzeczenia sądu, wg. naszych 
informacji wyrok dopiero się 
uprawomocnia w połowie 
lipca, a mecenas reprezentujący 
gimnazjum został zobowiązany 
przez p. Wojtasiewicz do złożenia 
kasacji. W lokalnej gazecie wójt 
Rajkowski przemilczał kolejny 
istotny fakt, a mianowicie to, że nie 
kto inny jak on sam, osobiście na 
rozprawie apelacyjnej wniósł o… 
oddalenie apelacji Urzędu Gminy!!! 
Tym samym – upraszczając – sam 
rękoma sądu przywrócił Guzkową! 
To nie wszystko! W czasie 
spotkania z radą pedagogiczną p. 
Guzek miała poinformować, jakoby 
p. Wojtasiewicz zrezygnowała z 
funkcji, co jak się udało ustalić, 
również nie jest prawdą! Czy 
zatem w tej sprawie kłamstwo 
zaczęło być normą informowania 
osób zainteresowanych? 

Są już efekty
Zatrważający jest też - być może 
– prawdopodobny efekt ostatnich 
wydarzeń. Do raszyńskiego 
gimnazjum zgłosiło się znacznie 
mniej uczniów niż wynikałoby 
to z liczby absolwentów szkół 
podstawowych. Czy zatem zaczęła 
się ucieczka do szkół warszawskich w 
obliczu upolitycznienia raszyńskiej 
placówki? Warto przypomnieć, że 

Co się stało w Raszynie?
właśnie w tym roku gimnazjum 
osiągnęło najlepszy wynik 
egzaminów gimnazjalnych klas III 
w całej historii istnienia placówki. 
W czasach gdy na jego czele 
stała ponownie powołana Jagna 
Ratyńska Guzek, gimnazjum 
osiągało tak niezadowalające 
wyniki, że sami nauczyciele podjęli 
uchwałę o wprowadzenie programu 
naprawczego. Jak na ironię, po 
jego wprowadzeniu… wyniki były 
najgorsze! Czasy p. Wojtasiewicz, 
to czas podnoszenia poziomu 
nauczania i wyników egzaminów. 
Jak widać, chyba komuś to 
przeszkadzało, bo w sytuacji w 
której gimnazjum plasuje się ponad 
średnią powiatową, wojewódzką 
i krajową, należałby nie robić 
nic tylko pielęgnować taki efekt 
pracy dyrekcji. Postąpiono inaczej. 
Sprawa nabiera tempa. Zaczyna 
być o niej głośno.  Będziemy ją 
śledzić i relacjonować. W związku 
z doniesieniem do prokuratury, 
dotyczącym zarówno wójta jak 
i nowej dyrektorki, nie możemy 
ujawniać zbyt wielu szczegółów. 
Zaręczamy jednak, że są 
porażające! A na razie w gimnazjum 
formalnie panuje dwuwładza. Pani 
Wojtasiewicz jest zgodnie z prawem 
wybraną w drodze konkursu 
dyrektorką, natomiast kurator nie 
wydał pozytywnej opinii w kwestii 
jej odwołania. Bardzo poważany 
mecenas stwierdził: To prawdziwy 
raszyński pasztet. Jedno jest pewne 
- aparat ścigania i sądy powszechne 
będą miały ręce pełne roboty.

PIW

  Raszyńskie gimnazjum 
ma wielkiego patrona! Nosi 
zaszczytne imię Prymasa 
Tysiąclecia – Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego. Nadanie imienia 
poprzedziło ogólnoszkolne 
referendum, akceptację – już po 
wyborze - wyraził Prymas Polski 
– Józef Kardynał Glemp. Nad 
procedurami oraz uroczystościami 
czuwały – pod nieobecność chorej 
dyrektorki, Teresy Wojtasiewicz, 
dwie jej zastępczynie: panie 
Elżbieta Kuczara i Marzena 
Lechańska. Uroczystości nadania 
imienia Prymasa Tysiąclecia 
zbiegły się z informacją, że wyniki 
egzaminu klas III gimnazjum 
w tym roku były najlepsze w 
historii tej placówki oświatowej! 
Raszyńscy gimnazjaliści wypadli 
lepiej od średniej wojewódzkiej, 
powiatowej i ogólnopolskiej. W 
imieniu wszystkich sympatyków 
naszego gimnazjum, składam 
wszystkim gimnazjalistom, 
kadrze pedagogicznej, 
pracownikom pionu technicznego, 
zaś w szczególności paniom 
dyrektorkom, serdeczne 
gratulacje. A gimnazjalistom 
niech przyświecają w życiu - jako 
maksyma i wskazówka, słowa 
Prymasa Tysiąclecia: 
„Do drzwi zapukał strach. 
Otworzyła mu odwaga, i nikogo 
za drzwiami nie było.”

Piotr Iwicki

Gimnazjum i jego 
Wielki Patron

Jak zwykle na początku lata, 
odbyły się powiatowe zawody 
sportowo-pożarnicze jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
Powiatu Pruszkowskiego. W 
Nowej Wsi, 26 czerwca o prymat 
walczyli ochotnicy, tradycyjnie 
w konkurencjach męskich i 
kobiecych. Wyrównana walka na 
torze przeszkód w tzw. sztafecie 
oraz prawdziwy sprawdzian w 
„bojówce”, która najbardziej 
przypomina typowe działania 
strażackie, zmusiły zawodników i 
zawodniczki do pokazania swoich 
możliwości. O tym jak było 
nerwowo świadczą liczne punkty 
karne „łapane” przez doborowe 
zespoły w sztafecie, czy błędy, 
których nikt nigdy nie spodziewałby 
się, w „bojówce”. Po pierwszej 
konkurencji rywali deklasowali 
ochotnicy z Falent, niestety, błąd 
w „bojówce” przekreślił ich 
szanse na podium. Tym samym 
wzrosły szanse ochotników z 
Brwinowa, którzy pewnie dowieźli 
zwycięstwo do końca. Ostatecznie 
drugie miejsce zajął Raszyn trzecie 
Dawidy. Warto dodać, że po wielu 
latach puchar zwycięzcy i tytuł 
najlepszych w powiecie, opuścił 
gminę Raszyn. Prymatu w Nowej 
Wsi bronił bowiem Raszyn, we 
wcześniejszych latach, długo 
bezkonkurencyjne były Dawidy. W 
zawodach drużyn żeńskich Raszyn 

Strażacy na start!

wyprzedził Dawidy. Gratulujemy! 
W czasie zawodów wiele ciepłych 
komentarzy dało się słyszeć na 
temat wizualnej atrakcyjności 
drużyny żeńskiej z Dawid. Jak 
powiedział jeden z obecnych na 
zawodach gości, gdyby prowadzona 
była klasyfi kacja miss w kategorii 
drużynowej, Dawidy nie dałyby 
nikomu szans. Zresztą, spójrzcie 
Państwo na okładkę.

ed-osp
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Osiemdziesiątka Trane’a

 W tym roku mija czterdziesta 
rocznica śmierci Johna 
Coltrane’a. Geniusza 
saksofonu, mistrza jazzowej 
kompozycji, autora 
kilkudziesięciu znakomitych 
tematów z których większość 
stała się standardami jazzu.
Choć nie ma go z nami od 
czterech dekad, to John 
Coltrane nadal dla jazzfanów 
jest otwartą księgą. Choćby 
dlatego, że jest podmiotem 
niekończących się dyskusji 
o wyższości „Trane’a” nad 
Milesem Davisem (i vice 
versa), a na rynek trafi ają co 
rusz nowe, niepublikowane 
dotąd płyty. Odkrywane w 
archiwach stare taśmy, często 
prawdziwe rarytasy, jak choćby 
wspólne rejestracje słynnego 
saksofonisty tenorowego 
z Picassem fortepianu, 
Theloniousem Monkiem 
dokonane w czasie koncertów 
w Carnegie Hall czy dotąd nie 
publikowane tematy nagrane 
w 1958 roku w klubie The Five 
Spot, nigdy nie zamieszczone 
na płytach. Paradoksalnie, do 
lat 90. o współpracy Trane’a 
z Monkiem zaświadczało 
raptem kilka studyjnych 
utworów. I jak to zwykle bywa, 
jazzfanom pomógł przypadek. 
W Bibliotece Kongersu 
Satnów Zjednoczonych, 

17. lipca 40. rocznica śmierci Johna Coltrane’a

Larry Appelbaum odkrył 
taśmę z koncertem kwartetu 
Monka z 29 listopada 1957 
roku. Wydana przed rokiem 
przez Blue Note album została 
obsypana licznym nagrodami. 
Teraz do sklepów trafi a kolejny 
rarytas, uzupełniona wersja 
wspomnianego koncertu w The 
Five Spot. Miiał on miejsce, 
gdy Coltrane już nie grał na 
stałe z Monkiem, a nawiązał 
ponownie naznaczoną 
licznymi płytami – kamieniami 
milowymi jazzu, współpracę 
z Milesem Davisem. „Trane” 
zastąpił na tydzień Johnny’ego 
Griffi na, a efekt poraża 
nawet dzisiaj świeżością 
i dalekowzrocznością 
wspólnego muzykowania, 
często uznawanego za 
prekursorskie dla freejazzu. 
Swoboda harmoniczna, 
odlotowe solówki 
nieodżałowanego jubilata, 
potęga brzmienia i to coś, co 
określa się „męskim” graniem, 
wolnym od sztampowych 
zagrywek. Charyzmatyczne, 
wręcz demoniczne, to po 
prostu zachwyca. Szkoda, że ta 
współpraca nie trwała dłużej.
- Dla mnie – mówi Ravi 
Coltrane, syn legendarnego 
jazzmana, również 
saksofonista –  nagrania z 
Five Spot, zarejestrowane na 
amatorskim sprzęcie, gdzie 
słychać gadających ludzi mają 

większą wartość od innych 
koncertowych. Ukazują do 
czego zdolna jest grupa, gdy 
będąc w bojowym nastroju, 
na wielkim luzie, głęboko 
zanurza się w muzyce tworząc 
niepowtarzalną atmosferę 
– kwituje.
Na scenie „Trane” był 
demonem, choć niezwykle 
statyczny. Do dzisiaj 
saksofoniści dziwią się 
skąd czerpał tyle energii, 
a karkołomne kaskady 
dźwięku wypuszczał z czary 
saksofonu tenorowego nie 
wykonując nawet ruchu, 
trzymając instrument niemal 
na wyprostowanych rękach, 
wbrew ogólnie przyjętym 
wzorcom techniki gry na 
tenorze. Tajemnicą poliszynela 
jest dzisiaj to, że mistrz 
wielokrotnie uzależniał się 
od alkoholu i heroiny. Ale i 
w tej materii zadziwiał. Gdy 
jego koledzy ze sceny musieli 
korzystać z fachowej pomocy, 
niknąć na długie miesiące bądź 
lata w klinikach, on po prostu 
zaszywał się gdzieś daleko 
od wielkomiejskiego zgiełku 
showbiznesu i wracał po 
kilku miesiącach jakby nowy. 
Historycy i znawcy Coltranea 
przypuszczają, że słabość do 
używek to efekt trudnych lat 
młodzieńczych (ciężka ręka 
ojca i jeszcze cięższa praca w 
fabryce) oraz bardzo późne 

zaistnienie na jazzowej scenie. 
Gdy jego koledzy doświadczali 
sławy porównywalnej do 
tej, która spływa dzisiaj na 
gwiazdy popu i rocka jako 
dwudziestolatkowie, Coltrane 
trafi ł na top dopiero po 
trzydziestce. Przełomem było 
spotkanie z Davisem, u którego 
pierwszy raz na stałe zaczął 
grać parę dni po 29. urodzinach. 
Po kilkuletniej absencji Milesa 
(ach te  narkotyki!) w 1954 roku 
ponownie zaczęli grać razem. 
Ta współpraca to dzisiaj jedna 
z najważniejszych rzeczy jak 
wydarzyła się w jazzie.
- Zacząłem starać się 
wzbogacać to, co grałem, ze 
względu na grupę Milesa. 
Będąc z nimi nie mogłem już 
po prostu być zadowolonym z 
tego, co robiłem. Uważałem, 
że wszystko to, co robiłem 
w 1955 roku, kiedy do niego 
dołączyłem, powinienem był 
robić dziesięć lat temu – mówił 
we wspomnieniach.
Wielki Miles nie był mu 
dłużnikiem:
- To chyba najgroźniejszy kot z 
jakim grałem, poważny gość i 
wiedział czego chce. Kochałem 
słuchać jego solówek. Skąd on 
brał te dźwięki?! – mówił w 
jednym z wywiadów.
Dzisiaj fani mają powód 
do dywagacji, kto był z 
tego tandemu najsilniejszą 
osobowością. W pojawiających 

co rusz ankietach na płytę 
wszechczasów, prymatem 
zwykle wymieniają się 
davisowskie „Kind Of Blue” i 
„A Love Supreme” Coltran’a. 
Ale jeśli ten remis wymagał by 
zwycięzcy „przez wskazanie”, 
to warto pamiętać, że na 
arcydziele Milesa Davisa, w 
jego sekstecie gra na tenorze...
John Coltrane. Dzisiaj 
pozostały tylko nagrania 
i pojawiające co rusz 
sensacyjnie odkryte perełki. 
Ale jest też coś szczególnego, 
znakomita strona internetowa:
w w w. j o h n c o l t r a n e . c o m
Nie trzeba mieć płyt, aby 
posłuchać największych 
arcydzieł mistrza: od „A Love 
Supreme” przez „Ginat 
Steps”, „Impressions” i 
„ Naimę” po „Moment’s 
Notice”. Jest też kultowa 
interpretacja „My Favorite 
Things” Rodgersa i 
Hammerstine’a, tak 
porywająca, że nawet dzisiaj 
wielu jazzmanów sądzi, że 
ten słynny temat to dzieło 
Coltrane’a. Nam pozostaje 
tylko zasłuchawszy się album 
„Ballads” podumać, co by grał 
mistrz, gdy by nie zmarł jako 
czterdziestolatek. Jego gwiazda 
świeciła jasno tylko dekadę, 
jednak muzyki pozostawił po 
sobie tyle, ile artyści tworzący 
przez pół wieku.

Piotr Iwicki
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Naszyjnik przeznaczenia

Bohaterka skandalu księżna 
Jeanne de la Motte

i kardynał Louis de Rohan

   Böhmer zakupił ponad 600 
diamentów i wykonał z nich 
naszyjnik wart zapierającą 
dech w piersiach sumę 1 
600 000 liwrów. (ok 3 mln 
dzisiejszych funtów). Niestety 
naszyjnik nie został odebrany, 
ponieważ tak się akurat fatalnie 
zdarzyło, że król padł ofi arą 
epidemii ospy, rozchorował 
się i wkrótce zmarł. Jubilerowi 
groziło bankructwo. W 
kamienie zainwestował cały 
swój majątek, zamówienie 
zrealizował a szans na 
wycofanie kapitału widać nie 
było… Ani nowy król Ludwik 
XVI, ani jego 20 letnia 
królowa Maria Antonina 
nie widzieli przeznaczenia 
dla kosztownego klejnotu, a 
starania jubilera by naszyjnik 
przeznaczyć jako prezent na 
chrzest królewskich dzieci 
spełzły na niczym.

Rozwiązły kardynał 
i awanturnica

  Niechęć Marii Antoniny 
do kosztownego naszyjnika 
przewyższała jedynie odraza 
do kardynała Louisa  de 
Rohan. Pamiętała go jeszcze 
z czasów swojej młodości, 
gdy przebywał na dworze 
jej matki, cesarzowej 
Austrii, gdzie pełnił funkcję 
ambasadora Francji.     
Ciemne interesy i skandale 
z udziałem rozrywkowego 
kardynała słynne były w całej 
Europie.  Książę kościoła nie 
gardził podobno łapówkami 
a zgromadzone krociowe 
dochody wydawał na liczne 
kochanki i ladacznice. 
Podobno w podróże zabierał 
ze sobą cały fraucymer 
rozrywkowych panienek dla 
niepoznaki poprzebieranych 
za kleryków. Miało to 
być tematem złośliwych 
opowiastek, że we Francji 
kobiety mogą pełnić posługi 

   Sezon mamy ogórkowy. Jesteśmy więc niejako usprawiedliwieni lżejszym kalibrem charak-
teru publikacji. Bo ileż można czytać czy słuchać o genialnych pomysłach naszych politycznych 
elit, samorozwiązaniu sejmu, kroju szkolnych mundurków czy okazyjnym zakupie podróbki 
torebki Diora? Afery, manipulacje, polityczne skandale…   Nie są bynajmniej charakterystyc-
znym znakiem naszych czasów. Okazuje się, że zdarzały się również i w przeszłości. I to w sty-
lu godnym kronikarskiego odnotowania. Jakże blado wypadają dzisiejsze przekręty naszych 
współczesnych w porównaniu z prawdziwym kunsztem a wręcz wirtuozerią dawnych mistrzów 
manipulacji. Kochane nasze elity, czytajcie i uczcie się… 

klejnot, który obalił monarchię
   Historia tego naszyjnika to prawdziwy ciąg oszustw, manipulacji i dziwnych zbiegów okoliczności.  
Wszystko zaczęło sie w roku 1772. Starzejący się Ludwik XV zlecił swemu nadwornemu jubilerowi 
Böhmerowi wyszukanie najpiękniejszych w Europie diamentów i wykonanie z nich  naszyjnika dla swojej 
ukochanej metressy Madame du Berry. 

kapłańskie. Kardynał zdawał 
sobie sprawę z niechęci i 
pogardy królowej do swojej 
osoby i fakt ten mobilizował 
go do czynienia intensywnych 
zabiegów by zyskać jej 
przychylność.
 W tym momencie pojawia 
się postać samozwańczej 
hrabiny Jeanne de la Motte, 
wcześniej Saint Remy, 
pochodzącej podobno z 
królewskiego rodu de Valois. 
Jej mąż Antoine de la Motte 
był ofi cerem żandarmerii 
królewskiej.  Oboje byli bez 
grosza przy duszy, ale potrafi li 
tak sugestywnie oczarować 
otoczenie, że ludzie wierzyli 
we wszystko co mówili. 
Szczególnie sugestywnie 
zapewniała hrabina o swojej 
przyjaźni i zażyłości z młodą 
monarchinią i jak utrzymywała 
była powiernicą sekretów 
królowej. Kardynał postano-
wił wykorzystać ten fakt do 
odzyskania przychylności 
monarchini. Hrabina 
skwapliwie zapewniała 
go o swoim wpływie na 
królową i podjęła się misji 
przywrócenia kardynała do 
łask. Jej łagodne perswazje 
trwały kilka miesięcy. Aby 
uwiarygodnić swoje zażyłe 
i przyjacielskie stosunki 
z królową sprokurowała z 
pomocą fałszerza kilkanaście 
listów napisanych charakterem 
pisma królowej, w których 
ta zapewniała, że osoba 
kardynała nie jest jej obojętna. 

Intryga

Prawdziwym majstersztyki-
em manipulacji było 
zorganizowanie nocnej 
schadzki kardynała z 

ucharakteryzowaną na 
królową dziewczyną w 
ogrodach Wersalu. Sekretne 
spotkanie trwało kilka chwil, 
przerwane niespodziewanym 
pojawieniem się królewskiego 
brata. Wyprowadzony w pole 
kardynał nie zorientował się 
w wybiegu i przepełniony był 
radością i dumą.  Królowa 
nie tylko mu przebaczyła, 
ale najwidoczniej zapałała 
do niego gorącym uczuciem. 
Toteż kiedy otrzymał sekretny 
list napisany ręką królowej, 
w którym upoważniała go 
do zakupu w jej imieniu 
diamentowego naszyjnika 
nie przypuszczał, że jest 
to misternie zaplanowana 
pułapka. Pośrednikiem w 
przekazaniu klejnotu królowej 
miała być oczywiście hrabina 
de la Motte. Tak się też 
stało. 29. stycznia 1785 roku 
kardynał zawarł umowę z 
jubilerami, na mocy której, 
naszyjnik został sprzedany 
za sumę 1 600 000 liwrów 
płatnych w czterech ratach, 
w ciągu najbliższych dwóch 
lat. Klejnot przekazał 
hrabinie, by ta sekretnie 

dostarczyła go królowej. 
Oczywiście naszyjnik nigdy 
do rąk królowej nie trafi ł. 
Mąż Jeanne wywiózł go 
natychmiast do Londynu. Tam 
został pocięty na mniejsze 
części a kamienie sprzedane 
jubilerom z Bond Street. 
Hrabia rozważnie pozostał w 
Londynie, natomiast Jeanne 
mieszkała nadal w Paryżu, 
gdzie za pieniądze przekazane 
przez męża zakupiła okazały 
dom i powozy i prowadziła 
wystawne światowe życie.
 
Skandal i oburzenie

  Minęło pół roku. Jubilerzy 
nie otrzymawszy umówionej 
zapłaty postanowili upomnieć 
się o swoje i udali się na 
skargę do królowej, w imieniu 
której występował kardynał. 
Maria Antonina, zamiast 
wyciszyć sprawę jak radził jej 
mąż Ludwik XVI, zażądała 
by kardynał de Rohan stanął 
przed parlamentem czyli 
sądem paryskim i całą sprawę 
wyjaśnił. I wtedy wybuchł 
prawdziwy skandal. Proces 
trwał kilka miesięcy i choć 
w rezultacie zakończył się 
uniewinnieniem kardynała, to 
jednak postanowiono, że miał 
spłacać olbrzymie sumy za 
skradziony naszyjnik. Trwało 
to aż do wybuchu rewolucji. 
Całą winą obarczono hrabinę 
Jeanne de la Motte. Skazano 
ją na więzienie, chłostę 
i napiętnowanie poprzez 
wypalenie na ramieniu litery 
V (voleuse – złodziejka). 
Osadzona została w  
więzieniu, z którego jednak 
wydostała się w niejasnych 
okolicznościach (podobno z 
pomocą rewolucjonistów) i 
uciekła do Anglii. 

Lud Paryża uważał jednak, 
że całą winę ponosi królowa 
Maria Antonina, którą 
odsądzano od czci i wiary a 
hrabina miała być tylko kozł-
em ofi arnym, pionkiem w grze. 
W trudnych czasach kiedy lud 
głodował, królowa oddawała 
się rozrywkom i miłostkom, 
w tajemnicy zaspakajając 
swoje bajecznie kosztowne 
kaprysy. I praktycznie 
to właśnie królowa była 
najbardziej poszkodowaną 
w całej aferze. Dwór trząsł 
się od śmiechu. Paryż huczał 
od plotek. Lud był jednak 
oburzony skandalem. Już po 
wybuchu rewolucji w podczas 
procesu Marii Antoniny w 
1793 roku dopytywano ją o 
związki z fałszywą hrabiną. 
Mimo zapewnień, że nigdy 
się nie spotkały nie chciano 
dać wiary jej słowom. Straciła 
życie na szafocie.
Całej prawdy nie dało się 
ustalić, ponieważ Jeanne 
de la Motte zginęła dwa 
lata wcześniej, wypadając 
nieszczęśliwie z okna 
wynajętego mieszkania na 
Edgar Road w Londynie, 
próbując zmylić pogoń 
nękających ją wierzycieli.

Bolo Skoczylas
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Co warto wiedzieć, aby z wakacji 
pozostały same dobre wspomnienia?

   Na amatorów wypoczynku nad 
morzem czy jeziorem czyha cała 
masa niebezpieczeństw. Jednym 
z nich jest pojawienie się sinic w 
zbiornikach wodnych. Z powodu 
tych mikroskopijnych organizmów 
zamykane są kąpieliska, a ci, którzy 
mimo to decydują się na wejście 
do wody mogą ulec zatruciu.

Kilka słów o sinicach, czyli 
z kim mamy do czynienia.
  
   Zaliczane obecnie do bakterii, 
sinice należą do najprostszych 
i najstarszych organizmów 
na ziemi. Podobnie jak glony, 
zawierają chlorofi l i są zdolne 
do fotosyntezy, więc do życia 
potrzebują jedynie wody, światła 
i soli mineralnych. Inny barwnik, 
niebieska fi kocyjanina, nadaje im 
sinawy kolor, ale ich zabarwienie 
zależy także od pH środowiska 
i może np. przybierać odcień 
czerwieni. Okresowe pojawianie 
się ogromnych ilości tych 
organizmów prawdopodobnie 
leży u źródeł nazwy „Morze 
Czerwone”. Sinice mogą żyć 
w wyjątkowo niesprzyjających 
warunkach: w gorących źródłach, 
solankach, środowiskach o 
skrajnie niskim lub wysokim pH. 
To im zawdzięczamy wysoką 

Zagrożenia nad wodą.

zawartość tlenu w atmosferze, 
która umożliwiła rozwinięcie się 
życia na ziemi w obecnej postaci.
 
Dlaczego są niebezpieczne?
 
Nie atakują ludzi. W 
przeciwieństwie do 
chorobotwórczych bakterii czy 
wirusów, nie wnikają do naszego 
organizmu. Występują w każdym 
naturalnym zbiorniku wodnym 
(zarówno w morzach jak i jeziorach 
czy rzekach). Problem zaczyna 
się dopiero wtedy, gdy pojawiają 
się w ogromnych ilościach, czyli 
dochodzi do tzw. „zakwitu”. 
Uwalniane są wtedy do wody 
trujące substancje: neurotoksyny 
uszkadzające układ nerwowy oraz 
hepatotoksyny niszczące wątrobę. 
Odnotowano zatrucia zagrażające 
życiu wśród osób pijących wodę 
z dotkniętych zakwitem jezior. 
Czym natomiast grozi kąpiel w 
zatrutej wodzie? Częste są stany 
zapalne skóry: zaczerwienienie, 
pokrzywka, wypryski, pęcherze. 
Mogą pojawić się poważne 
zaburzenia oddychania, rzadziej 
występują dolegliwości ze strony 
układu pokarmowego. Jeśli 
toksyny dostaną się do oczu, 
wywołują zapalenie spojówek i 
gałki ocznej. Kontakt z sinicami 
szczególnie ciężko znoszą dzieci. 
Nie lekceważmy więc zakazów 
kąpieli spowodowanych ich 
pojawieniem się w wodzie.

„Zakwit wody”   

  Często pojawia się nagle, przez 
co jest trudny do przewidzenia. 
Szkodliwy nie tylko dla człowieka, 
ale także dla ryb, całej fauny i fl ory 
jeziora oraz zwierząt pijących 
zatrutą wodę. Masowy rozwój 
sinic dotyczy wód bogatych w azot 
i fosfor (pierwiastki te pochodzą 
głównie ze ścieków komunalnych 
i nawozów sztucznych). Niestety, 

grozi nam przez całe wakacje, 
ponieważ sprzyja mu wysoka 
temperatura i silne nasłonecznienie.
 
 Jak rozpoznać zagrożenie?

Zakwit można zobaczyć gołym 
okiem: woda przypomina mętną 
zupę, ma nieprzyjemny zapach, 
zmienioną barwę, a na brzegu 
może gromadzić się piana i 
zielony  kożuch. Jeśli zbiornik 
wodny wygląda na czysty, to nie 
ma powodów do strachu przed 
sinicami. Informacje na temat 
stanu wód większości polskich 
kąpielisk znajdują się na stronach 
internetowych: http://www.wsse.
gda.pl/ oraz http://www.pzh.
gov.pl/kapieliska/serwis.html
   Mimo wakacyjnej, beztroskiej 
atmosfery nie zapominajmy, że 
największym niebezpieczeństwem 
nadal pozostaje nasza 
nieodpowiedzialność, brawura i 
szeroko pojęty brak wyobraźni. 
Mimo wielu ostrzeżeń 
pojawiających się w mediach 
każdego lata, skaczących do jeziora 
„na główkę” nie brakuje. Ryzykują 
oni uraz kręgosłupa i uszkodzenie 
rdzenia kręgowego prowadzące 
do trwałego kalectwa lub śmierci. 
Jeśli trudno nam powstrzymać 
się od takich skoków, należy 
przynajmniej sprawdzić wcześniej 
dno. Sprawa jest poważna, bo 
jedno nierozsądne posunięcie może 
wpłynąć na całe nasze życie.     
   Kolejnym problemem jest picie 
alkoholu przez wypoczywających 
nad wodą. Pod jego wpływem 
traci się zdolność krytycznej 
oceny sytuacji, a zmniejszona 
sprawność układu nerwowego 
utrudnia poruszanie się w 
wodzie nawet doświadczonym 
pływakom. Znaczna większość 
przypadków utonięć dotyczy osób 
nietrzeźwych!!!

Bogusława Znajdek

W wielu atrakcyjnych miejscach 
działki budowlane pozostają puste. 
Dlaczego tak się dzieje, skoro nasz 
kraj przeżywa prawdziwy boom 
budowlany, zwłaszcza jeśli chodzi 
o lokale mieszkaniowe?
Główne przyczyny takiego stanu 
rzeczy to brak aktualnych planów 
zagospodarowania przestrzennego 
i często brak środków fi nansowych 
na przeprowadzenie inwestycji 
deweloperskiej. O ile pierwszy 
problem jest nie do przeskoczenie 
z punktu widzenia dewelopera, 
bo pozostaje czekać na decyzje 
urzędnicze, o tyle dugi nie jest 
zbyt poważny, jeśli przyjrzymy 
się dokładnie możliwością 
na rynku fi nansowym.

Dla kogo kredyty

Najprostszym sposobem na 
zdobycie potrzebnego kapitału 
jest zaciągnięcie kredytu 
bankowego. Kredyt hipoteczny 
to cały czas bardzo tani sposób 
zdobywania środków fi nansowych 
jest on jednak obwarowany 
licznymi wymaganiami ze 
strony banku. Podstawowym 
wymaganiem jest posiadanie 
wkładu własnego, minimum w 
postaci odpowiedniego gruntu ze 
wszystkim pozwoleniami, oraz 
projektu inwestycji, jednak to 
wszystko też kosztuje. 
Nie ma problemu jeśli o taki 
kredyt stara się doświadczony 
deweloper. Zazwyczaj dysponuje 
on odpowiednimi środkami 
fi nansowymi by spełnić wstępne 
wymagania banku. Ma tez jeszcze 
jeden atut – może udokumentować 
swoje dotychczasowe osiągnięcia 
co zdecydowanie zwiększa jego 
wiarygodność w oczach banku. 
Pamiętajmy jednak jeszcze o 
jednym, bank może nam przyznać 
kredyt jeśli spełnimy jego 
wymagania, tylko że wysokość 
środków nie koniecznie musi być 
taka jak tego sobie życzyliśmy.
Co w takiej sytuacji możemy 
zrobić? Warto pomyśleć 
o pozyskania kapitału od 
prywatnych inwestorów. 
Oczywiście nie ma mowy o 
klasycznej pożyczce, należy wziąć 
pod uwagę utworzenie wtedy 
spółki celowej, w której prywatny 
inwestor stanie się udziałowcem 
dostarczając środki na inwestycję. 

Mamy tylko ziemię…

Bywa jednak i tak, że jesteśmy 
tylko właścicielami atrakcyjnej 
działki i chętnie podnieślibyśmy 
jej wartość stawiając tam budynek 
mieszkalny lub  biurowy. Co jednak 
zrobić gdy bank odmówi nam 
udzielenia kredytu argumentując 
to mała wiarygodnością lub zbyt 
niskim wkładem własnym? 
 Najprostszym sposobem jest 
współpraca z doradcą fi nansowym. 

Masz ziemię  – zostań 
deweloperem

Firmy doradztwa fi nansowego są 
powiązane z bankami umowami 
o współpracy, co daje im znacznie 
większe możliwości negocjacyjne, 
ich pracownicy znają też wiele 
metod jak przekonać bank, by 
jednak udzielił kredytu.
Niestety często okazuje się, że 
nawet doradca fi nansowy nie 
zdoła przekonać banku, iż warto 
udzielić nam dofi nansowania, w 
najlepszym razie kredyt, który 
zostanie nam przyznany, jest zbyt 
niski. 
Nie rezygnujmy, istnieje 
bowiem możliwość częściowego 
fi nansowania inwestycji z kapitału 
prywatnego. Są inwestorzy, 
których możemy przekonać do 
opłacalności naszego projektu, a 
oni chętnie dołożą nam brakującą 
kwotę. Jeśli pojawi się problem 
wiarygodności związany z faktem, 
że jest to nasza pierwsza inwestycja 
deweloperska, istnieje możliwość, 
przy współpracy z biurem 
doradczym, zdobycia uznanego 
generalnego wykonawcy projektu, 
co dla banku też będzie istotnym 
argumentem przemawiającym na 
naszą korzyść. 
Istnieje też możliwość pozyskania 
inwestora z kapitałem prywatnym, 
który sfi nansuje praktycznie 
całe przedsięwzięcie, wystarczy 
że będziemy posiadali działkę 
w odpowiedniej lokalizacji.

Jeśli kapitał prywatny to…

Pamiętajmy, że każda sytuacja 
rozpatrywana jest indywidualnie, 
jednak podstawowy warunek 
jest jeden. Wystarczy posiadać 
ziemię w odpowiednio atrakcyjnej 
lokalizacji i chęć wykorzystania 
drzemiącego w niej potencjału 
fi nansowego. Biuro doradztwa 
fi nansowego jest w stanie pomóc 
nawet w przypadku, kiedy teren 
nie został jeszcze objęty planem 
zagospodarowania przestrzennego. 
Rozpatrując klasyczne sposoby 
fi nansowania takich inwestycji, 
pozyskanie środków na realizację 
bez planu zagospodarowania 
często jest utrudnione. 
Podstawowym kryterium 
jest opłacalność inwestycji. 
Inwestorzy fi nansowi którzy mają 
wyłożyć swój kapitał, muszą być 
przekonani, że planowana budowa 
rzeczywiście przyniesie znaczny 
dochód. Biorąc jednak pod uwagę 
dynamizm wzrostu cen mieszkań, 
a także lokali użytkowych, 
warunek ten nie jest trudny do 
spełnienia jeśli teren, na którym 
chcemy rozpocząć budowę, 
znajduje się w centrum dużego 
miasta, lub w okolicach wyjątkowo 
atrakcyjnych z punktu widzenia 
budownictwa mieszkaniowego. 
Pod uwagę należy też brać tereny 
w miejscowościach mających 
znaczny potencjał dla rozwoju 
turystyki i wypoczynku.

Dlaczego się opłaca

Jeśli posiadamy ziemię o 
wartości, na przykład, 4 milionów 
i chcemy ją potraktować jako 
źródło pozyskania kapitału, to 
najprostszą możliwością jest 
sprzedaż za kwotę równą jej 
wartości. 
Nie jest to oczywiście jedyna 
możliwość. Alternatywą jest 
współpraca z wyspecjalizowaną 
fi rmą w celu pozyskania 
potrzebnych środków na 
zrealizowanie projektu 
deweloperskiego. Wybudowane 
w ten sposób mieszkania znacznie 
zwiększą wartość nieruchomości. 
Przewidywany czas realizacji 
takiej inwestycji to 2 lata a 
oczekiwana stopa zwrotu może 
być bardzo wysoka. Oznacza to, 
że po dwóch latach sprzedamy 

ziemię, wraz z mieszkaniami, za 
kwotę nawet 2 razy większą od 
wartości samego gruntu.
Takie prognozy zysku, to 
poważny argument, który 
powinien być brany pod uwagę 
przez właścicieli gruntów w 
ciekawych lokalizacjach, nawet 
jeśli do tej pory nie zajmowali się 
działalnością deweloperską. 
 
Bez przeszkód 
Jak widać, brak środków na 
zrealizowanie inwestycji oraz 
brak doświadczenia z zakresu 
budownictwa, nie stanowią 
problemu, jeśli posiadamy 
grunt w atrakcyjnej lokalizacji. 
Biuro doradztwa fi nansowego, 
dzięki podjętej współpracy 
z wieloma bankami oraz 
renomowanymi inwestorami 
fi nansowymi jest w stanie 

zapewnić fi nansowanie również 
wtedy, kiedy brakuje środków 
własnych. Należy pamiętać że 
obecnie na rynku dostępnych 
jest wiele źródeł fi nansowania 
i najpopularniejszym z nich 
pozostaje kredyt hipoteczny, 
jednak inne rozwiązania, tak 
jak fi nansowanie z udziałem 
kapitału prywatnego, okazują się 
równie proste dając możliwość 
uzyskania wyższych dochodów z 
inwestycji. 

Autorem artykułu jest doradca 
fi nansowy BOF Private Finance 

Dariusz Kwiatkowski

Jeśli zainteresował państwa 
temat artykułu to zapraszam 
do zadawania pytań pocztą 
elektroniczną: 
           zadajpytanie@bof.com.pl
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Articity to forum poetyckie, na którym 
każdy może spróbować swoich możliwości. 
To doskonałe miejsce dla wszystkich, którzy 
pragną pochwalić się własną twórczością oraz 
zmierzyć krytyką z innymi.

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

zakląłeś mnie w zapomnieniu
polną gruszą
gdzie codzienność szelestem jutra
cienie zmarszczek
dzieli na dwa

nawet jeśli pod skórą
zapach nie twoich zwierzeń
półwytrawnym nie wiadomo
zabierze mnie w sen
trochę nieszczelny

może pofrunę letnią sukienką
w jedwabnych nitkach

przecież w prognozach wciąż upały

Lucyna Mamczur  

25 czerwca 2007 r.

 - z urodzenia 
i wychowania 
Bie l s zczanka .  
Kocha Beskidy 
i polskie morze.
Od 25 lat 
mieszka w 
Rzeszowie, gdzie 
założyła rodzinę,  
wchowała dwóch synów i zapuściła 
korzenie.  Od trzech lat pisze dla 
siebie i najbliższych przyjaciół. Jej 
wiersze to głównie delikatne erotyki, 
często z elementami zachwytu nad 
pięknem przyrody. Związana jest 
z portalami internetowymi (m.in. 
Articity), na których publikuje 
wiersze i doskonali swój warsztat 
poetycki. Tworzy pod pseudonimem 
poetyckim  Strawberry

zakląłeś mnie w zapomnieniu

CIEKAWOSTKI 
ZE STRON 

INTERNETOWYCH
 W marketingu obowiązuje 
zasada, że nie jest najlepiej być 
najlepszym. Najlepiej jest być 
jedynym. Zalew Zegrzyński 
jest jedynym dużym jeziorem w 
Metropolii Warszawskiej. Jest 
jedynym zbiornikiem wodnym 
w pobliżu stolicy, na którym 
można uprawiać sporty wodne – 
żeglarstwo, windsurfi ng itp. Jego 
podstawową zaletą jest położenie - 
30 kilometrów od centrum stolicy. 
Leży kilka razy bliżej niż mazurskie 
jeziora. Gdy powstaną lepsze drogi 
samochodowe i jeśli zostanie 
tam doprowadzona nowoczesna 
linia kolejowa, dojedziemy do 
niego z Warszawy publiczną 
komunikacją w pół godziny. 
   Metropolia może wiele 
skorzystać na bliskości zalewu. 
Niestety, istnieje wypróbowany 
sposób na zmarnowanie takiego 
skarbu. Wystarczy, że każdy z 
tysięcy właścicieli ziemi nad 
jeziorem będzie robić co chce. Tak 
już się dzieje. Kilka następnych lat 
chaosu i jezioro będzie stracone. 
Wokół jeziora Zegrzyńskiego 
najatrakcyjniejsze części linii 
brzegowej są rozparcelowane 
między właścicieli domków i 
zamknięte ośrodki wypoczynkowe. 
Niektóre są państwowe, inne 
sprywatyzowane, ale każdy dba 
tylko o interes swojego właściciela 
lub użytkownika. Nie leży w tym 
interesie budowanie czegokolwiek 
dostępnego dla wszystkich. Nie 
ma też środków, żeby stworzyć coś 
wielkiego jak marina czy molo. Nad 
Jeziorem Zegrzyńskim nie rozwija 
się infrastruktura turystyczna i 

MAZURY 30 KM OD WARSZAWY
Rozpoczęły się wakacje. Co weekend nad Zalew Zegrzyński ciągną tysiące Warszawiaków 
i mieszkańców podwarszawskich powiatów. Co zrobić, żeby bez potrzeby dalekich wojaży 
wypoczywać komfortowo i bezpiecznie?

sportowa. To szokujący kontrast w 
porównaniu z tym jak gospodaruje 
swoimi wodami na przykład 
Województwo Pomorskie. 
 Jako odpowiedź na ten stan 
rzeczy, powstają wielkie wizje 
„produktu turystycznego – Jezioro 
Zegrzyńskie”. Zamiast zupełnego 
chaosu ma być totalny porządek. 
Wizje te zakładają współpracę 
wszystkich ze wszystkimi - 
Samorządów, władz państwowych 
i prywatnego biznesu. Najpierw 
przez lata badane mają być warunki 
naturalne, potem opracowany, 
szczegółowy plan wykorzystania 
turystycznego i sportowego, potem 
wszyscy mają ten plan realizować. 
Taka wizja jest nierealistyczna. 
Biznes musi kierować się zyskiem. 
Firmom i przedsiębiorcom można 
zakazać budowy hotelu w danym 
miejscu, ale nie można takiej 
budowy nakazać. Prywatne 
inwestycje będą tam, gdzie będzie 
nadzieja zysku. Plany zakładają 
też wspólne występowanie o 
fundusze Unii Europejskiej. Jest 
szansa na wielkie środki, ale wizje 
te są tak złożone i obliczone na 
tak wiele lat przygotowań, że 
zrobiłoby się o lata za późno. 
Wnioski trzeba będzie składać 
w tym i najpóźniej w przyszłym 
roku. Po roku 2008 zostaną tylko 
resztki z ogromnych funduszy 
Unii Europejskiej. Wciąż duże na 
małe cele, ale za małe na wielkie. 
  Trzeba to zrobić inaczej. Po 
pierwsze - szybko. Nie ma czasu 
na wieloletnie studia i debaty. 
Trzeba działać błyskawicznie. 
Naturalnymi liderami  tych działań 

powinny być samorządy lokalne 
oraz samorząd regionalny. Mają 
realne narzędzia władzy i najlepszą 
pozycję do starania się o pieniądze 
z Unii. Jeśli znajdą inwestorów 
prywatnych do partnerstwa – tym 
lepiej. Tak jak na dobrze rządzonym 
i gospodarnym Pomorzu, 
samorząd powinien być liderem, 
szybko realizować inwestycje 
publiczne i przyciągać inwestorów 
prywatnych. Takie działania 
wyzwalają przedsiębiorczość 
– także u miejscowej ludności. 
Jeśli w gminie jest tylko brudna 
plaża z potłuczonymi butelkami i 
dresiarzami w krzakach – nikt na 
tym nie zarobi. Jeśli jest czysta 
plaża, marina, molo, park chronione 
przez policję i straż miejską, można 
otwierać kawiarnie, restauracje 
i sklepy – ale dopiero wtedy.
 Apeluję do samorządowców 
znad jeziora Zegrzyńskiego. 
Zamiast wizji wymagających 
tak wiele czasu, że na wszystko 
może być za późno, trzeba wziąć 
na siebie odpowiedzialność i 
zacząć działać. Wieje korzystny 
wiatr z zachodu, jeśli dobrze 
ustawimy nasze żagle, będziemy 
skazani na sukces. Skorzystają 
z niego także mieszkańcy 
Powiatu Pruszkowskiego, którzy 
zamiast dalekich i męczących 
wyjazdów nad mazurskie jeziora 
czy nad morze, będą korzystać 
z komfortowej infrastruktury 
turystycznej kilkadziesiąt 
kilometrów od swojego miejsca 
zamieszkania.

Grzegorz Kostrzewa-Zorbas

Jeśli wybierasz się na Białoruś.
Białorusini muszą zmagać się z wieloma nietypowymi problemami. 
Mińska telewizja ONT ułożyła listę kuriozalnych sytuacji, które w 
minionym tygodniu dotknęły dzwoniących do redakcji słuchaczy. 
Dziennikarzy układających swoistą „listę kuriozów” najbardziej zdziwiło 
miasteczko Wilejka na północy kraju. Lokalne władze postanowiły, że w 
całym rejonie może być sprzedawany chleb tylko z miejscowej piekarni. 
Ludzie narzekają jednak na jego jakość i chcą mieć prawo wyboru. Na 
drugim miejscu znalazło się miasteczko Nieśwież, uchodzące za mekkę 
białoruskiej turystyki. Miejscowe władze nakazały wyłączanie ciepłej 
wody w dni robocze, przez co mieszkańcy rozkoszują się ciepłą wodą 
w kranach tylko w weekendy. Władze tłumaczą decyzję względami 
oszczędnościowymi.

A może do Kolumbii?
Rekordowy ładunek kokainy - około 27 ton - przejęła kolumbijska policja 
- powiadomiły tamtejsze władze. Prawie tysiąc paczek z narkotykiem 
ukrytych było w piasku w okolicach miasta Pizarro, leżącego 400 km 
na zachód od stolicy Kolumbii, Bogoty. Kryjówka urządzona była na 
wybrzeżu Oceanu Spokojnego, w miejscu dostępnym wyłącznie od 
strony morza. To największy ładunek kokainy, jaki kiedykolwiek  wpadł 
w ręce policji kolumbijskiej. Jej rynkową wartość szacuje się na około 
500 mln USD. Policja zdołała przejąć narkotyki w wyniku trwającej 
osiem miesięcy akcji - wyjaśnił szef resortu obrony. Kolumbia jest 
największym wytwórcą kokainy na świecie, a większość produkcji tego 
narkotyku trafi a stąd na rynek północnoamerykański.

Jak to się robi w Głubczycach.
Wszystko zaczęło się od kradzieży telefonu komórkowego na weselnej 
imprezie. Później była jazda w bagażniku, kopanie dołu, aż wreszcie 
powrót do domu w samej bieliźnie. Wszystko to rozegrało się w 
powiecie głubczyckim. W jakiś czas temu do Komendy Powiatowej 
Policji w Głubczycach zgłosił się mężczyzna i poinformował, że w 
nocy był przemocą wciągnięty do bagażnika samochodu, grożono mu 
śmiercią oraz kazano kopać łopatą dół. Jak ustaliła policja 24-letni Piotr 
B. udał się na wesele swojego kolegi z pracy. Podczas biesiady weselnej 
doszło do kradzieży telefonu komórkowego na szkodę jednego z gości. 
Biesiadnicy podejrzenie rzucili właśnie na 24-latka. Goście weselni: 
46-letni Piotr S., 16-letni Tomasz S. oraz 31-letni Piotr Z. używając 
gróźb i przemocy zmusili go do wejścia do bagażnika samochodu. 
Autem kierowała panna młoda 24-letnia Agnieszka S. Wyjechali 
za miejscowość. Tam mężczyźnie kazano się rozebrać do bielizny i 
kontynuowano „przesłuchanie”.

Pij z umiarem.
Informacja policji indyjskiej. Młodszy brat z ochotą zastąpił pana 
młodego, który był zbyt pijany, by zawrzeć związek małżeński z 
nastoletnią pięknością w indyjskim stanie Bihar. Pan młody przybył 
na swój własny ślub kompletnie pijany. Zaczął się zachowywać 
agresywnie, obrażając weselnych gości, w tym rodzinę swej przyszłej 
żony. Gdy sytuacja stała się nie do zniesienia, krewni panny młodej 
wraz z mieszkańcami wsi przegnali pijanego, proponując dziewczynę 
jego młodszemu bratu. Ten bardzo chętnie zajął miejsce starszego. 
Już po ślubie niedoszły pan młody gorąco przepraszał oblubienicę i 
jej rodzinę za incydent. Rozpaczał przede wszystkim, że wieść o jego 
godnym pożałowania zachowaniu na ślubie sprawi, że już żadna rodzina 
w okolicy nie zgodzi się na oddanie mu swojej córki.

Głodny czy zapobiegliwy?
Ponad 200 kg szynki i golonki próbował wywieźć z Polski pewien 
Rosjanin, którego zatrzymali celnicy na polsko-rosyjskim przejściu 
granicznym w Gronowie. Mięso ukryte było w specjalnie przygotowanej 
skrytce za fotelem samochodu dostawczego. By się dostać do skrytki, 
trzeba było odkręcić oparcie fotela. Kiedy celnicy otworzyli skrytkę, 
znaleźli czarne worki foliowe z mięsem. W sumie było tam prawie 208 
kg szynki z golonką. O przemycie mięsa poinformowano powiatowego 
lekarza weterynarii i policję. Mięsozostało poddane utylizacji, ponieważ 
nie posiadało znaków jakości zdrowotnej. Celnicy mówią, że zakaz 
legalnego wywozu do Rosji polskiego mięsa i jego przetworów, 
spowodował zjawisko „prywatnego importu” tych towarów przez 
obywateli Rosji.
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Jezioro Gaładuś
 W poprzednim numerze WPR 
prezentowaliśmy region Pojezierza 
Brodnickiego. Dziś pojedziemy nieco 
dalej, bo na aż na nasze północno-
wschodnie rubieże. Oczywiście z 
racji sporej odległości nie może 
to być wyprawa jednodniowa, ale 
jeżeli możemy zaplanować wypad 
na trzydniowy weekend (jeszcze 
lepiej jeśli trafi  się nieco dłuższy) na 
pewno nie będziemy żałować.   
   Pragnę zaprezentować dziś jedno z 
najpiękniejszych jezior tego regionu. 
Położone na samej granicy Polski z 
Litwą (część jeziora jest już po stronie 
litewskiej) jezioro Gaładuś. Trafi łem 
tam po raz pierwszy kilka lat temu za 
namową kolegi, wytrawnego wędka-
rza, znawcy tematu. Przyjechałem, 
zobaczyłem i zakochałem się. Aby 
zaostrzyć apetyt, na przystawkę,  
kilka wpisów niezawodnych w takich 
przypadkach internautów (ranking na 
najpiękniejsze polskie jezioro)
- Tam jest super !!! Jeżdżę tam juz 
ponad 10 lat i nie mam zamiaru 
zamienić tego miejsca na inne, tylko 
szkoda, że do sklepu daleko 
                              2007-05-07 - Mała
- To najpiękniejsze jezioro jakie 
widziałam, a byłam nad kilkunastoma. 
I woda ma naprawdę I klasę czystości 
- sama sprawdziłam, a zresztą w 
czasie mojego pobytu, wodę badał 
instytut hydrologiczny z Gdańska, 
wiec uzyskałam od nich informacje z 
pierwszej ręki. 
             2002-08-23-Grażyna Wentrys
- Jezioro przejrzyste jak ocean, 
otoczone wspaniałymi widokami. Na 
samym środku jeziora przepiękna 
wysepka, na którą można bez 

 Gdzie wybrać się na ryby w bliższej lub nieco dalszej okolicy wiedzą wszyscy, którzy 
interesują się wędkarstwem. My pragniemy zaproponować miejsca nieco odleglejsze, ale 
ciekawe i od strony moczenia kija, i co równie ważne niesłychanie atrakcyjne  turystycznie. 

problemu dopłynąć. Cała miejscowość 
piękna, kościółek wybudowany 
przez mieszkańców Żegar, totalny 
odpoczynek od zgiełku codziennych 
dni w mieście. Gorąco polecam, 
chociaż im mniej ludzi tym spokojniej. 
Jeżdżę tam od dwudziestu lat i jeszcze 
mi się nie znudziło. Pojedzcie raz, a na 
pewno będziecie jeździć co roku. 
                          2005-02-09 - Magda 
- Piękne miejsce spędzam tam każde 
wakacje. Woda czysta, ale z rybami 
różnie z powodu intensywnych odłowów 
rybackich. Liczne gospodarstwa 
agroturystyczne z noclegami za 
niewielką cenę. Polecam.
                         2004-11-08 – Waldek
- W latach 50-60-tych gdy droga 
od Żegar do Krasnogrudy była tak 
piaszczysta, że od kolein ledwo można 
było przejechać koniem z wozem stan 
wody w Gaładusi od stanu obecnego 
różnił się o jakieś 10m. Na pusty haczyk 
można było złowić przez 30 minut całe 

wiadro ryb. Gdzie te czasy...
                     
Wystarczy? Mnie tak. Więc do rzeczy.
Położenie:  W gminie Sejny, dojazd: 
trasa Suwałki - Sejny, w Sejnach 
należy kierować się na miejscowość 
Żegary. Jezioro graniczne.
Charakterystyka:  powierzchnia 
lustra wody -560 ha – (niektóre źródła 
podają 592,1ha) największa głębokość 
-54,8 m, głębokość średnia-12,6 m, 
długość-10,6 km, szerokość do 1,5 
km, linia brzegowa liczy 26,9 km. 
Przez jego północną, wąską i długą 
część przebiega granica państwowa 
z Litwą dzieląca trzy leżące prawie 
na środku wysepki. Jezioro posiada 
słabo zarośnięte i wysokie brzegi, w 
niektórych miejscach wznoszące się 
prawie 40 m ponad poziom wody. 
Jezioro jest bardzo wydłużone, 
kształtem przypominające łagodnie 
skręcającą na północny-zachód wstęgę 
o silnie rozwiniętej linii brzegowej 

ze znaczną ilością półwyspów, zatok 
i wysp. Urozmaicone dno tworzy 
szereg głęboczków oraz wypłyceń. 
Największy dołek znajduje się w 
najszerszym  miejscu jeziora, w 
pobliżu wschodniego brzegu. Dno 
pokryte drobnymi kamieniami i 
piaskiem (z licznymi głazowiskami), 
charakterystyczne dla czystych jezior. 
Jest to zbiornik typu sielawowego. W 
jeziorze występuje cała gama różnych 
gatunków ryb: szczupak, okoń, węgorz, 
sieja, sielawa, miętus, płoć, leszcz, 
sandacz, ukleja, wzdręga. Szczególnie 
jest tu dużo białej ryby: płoci, leszczy, 
wzdręg. Przede wszystkim jednak 
Gaładuś - to bardzo duże szczupaki 
i ponad kilogramowe okonie. (Fakt, 
że te rekordowe sztuki odnotowano 
ładnych kilka lat temu, ale w tabeli 
rekordów na 226 szczupaków powyżej 
12 kg zgłoszonych ofi cjalnie do księgi 
rekordów WW, najwięcej, bo aż 9 
pochodziło z jeziora Gaładuś!!!)
Najlepsze łowiska płoci, leszczy, 
wzdręgi znajdują się w części jeziora 
w pobliżu miejscowości Żegary, 
natomiast okoni i szczupaków w 
okolicy 1-szej wyspy. W strefi e 
2-giej wyspy (granicznej) można 
trafi ć ładne okazy siei,. W tej samej 
okolicy znajdują się duże skupiska 
sielawy. Bardzo dobrym łowiskiem 
szczupaków i leszcza jest polski brzeg 
w okolicy 4-tej wyspy granicznej. 
Latem łowić można z brzegu albo z 
wynajętej od gospodarzy łodzi. Na 
jeziorze obowiązuje zakaz pływania 
łodziami z silnikami spalinowymi o 
mocy powyżej 5 KM. Gospodarzem  
jeziora jest PZW. Licencje do nabycia 
w sklepie wędkarskim w centrum 
Sejn. 
Dodatkowe informacje:
biuro PZW: ul. M.Konopnickiej 10, 
16-400 Suwałki, tel. (087) 566-40-05, 
566-36-36. 
email: pzw@suwalki.com.pl
lub: pzw.suwalki@neostrada.pl
Nocleg: Najłatwiej i najtaniej 

znajdziemy w licznych na tym terenie 
gospodarstwach agroturystycznych. 
Ceny od 20-30 zł za dobę. (kwatery 2-3 
osobowe z łazienkami, w.c. i aneksem 
kuchennym) U niektórych gospodarzy 
istnieje możliwość wynajęcia łodzi lub 
nawet katamaranu wędkarskiego (!)
bliższe informacje:
SIRT Suwałki tel: ( 087) 566-54-
94 oraz liczne strony internetowe. 
W wyszukiwarce wystarczy wpisać 
hasło: gaładuś.

Co zobaczyć w okolicy?
• Wigierski Park Narodowy 
(licznie ścieżki dydaktyczne),
•      Pokamedulski Zespół Klasztorny,
• Bazylika Mniejsza pw. Nawie-
dzenia NMP w Sejnach w 
stylu „baroku wileńskiego”,
•Klasztor podominikański w
 Sejnach,     
• Synagoga z lat 1860-70 w Sejnach 
(koncerty muzyki klezmerskiej)
•    Spływy kajakowe Czarną Hańczą,
•Liczne szlaki turystyczne 
piesze i rowerowe (szlakiem 
puszczańskim, szlakiem litewskich 
wsi, szlakiem Czesława Miłosza)
• jednodniowe wycieczki 
autokarowe do Wilna,   
• Międzynarodowy Festiwal Muzyki 
Organowej (II połowa sierpnia)           
• Skansen kultury litewskiej w 
Puńsku,
   I oczywiście spróbować słynnych 
miejscowych specjałów: kartaczy 
– inna nazwa cepeliny- rodzaj pyzów 
z mięsem i ziołami, kindziuka 
- suszonej na słońcu wędliny a w 
czasie kiedy nie prowadzimy pojazdu 
słynnej miejscowej nalewki  „Trejos 
devynerios” (Trzy dziewiątki „999”) 
na 27. leczniczych ziołach, zalecanej 
przez miejscowych znawców tematu 
na wzmocnienie i oczyszczenie 
organizmu. 
Na zdrowie i taaaakiej ryby!!!

Eugeniusz Berkowski

foto: boss

Jezioro Gaładuś - widok od strony miejscowości Żegary

K O ŁO  P Z W  P R U S Z K Ó W 

20. czerwca w siedzibie Koła PZW Pruszków od-
był się fi nał konkursu plastycznego organizowanego 
przez Koło PZW Pruszków oraz Wydział Ochrony 
Środowiska Urzędu Miejskiego w Pruszkowie, dla 
dzieci pruszkowskich szkół podstawowych. Na kon-
kurs, którego tematem przewodnim jest wędkarstwo 
i ekologia napłynęło ponad 100 prac. Jury konkursu 
wyróżniło 18 spośród nich.
Prezentujemy trzy spośród wyróżnionych prac.

ZAWODY O PUCHAR FIRMY COFFEE - SERVICE
Z okazji piętnastolecia powstania fi rmy COFFEE - SERVICE, na 
wodach Zalewu Komorów, zorganizowane zostały Towarzyskie 
Zawody Spławikowe o puchar Dyrektora Generalnego tej fi rmy.
Zawody, jak zwykle cieszyły się wielkim powodzeniem wśród 
wędkarzy. Atrakcyjne nagrody a po zawodach pokaz sprzętu karpiowego, giełda wędkarska i wspaniała grochówka 
sprawiły, że za rok  chętnych do udziału w zawodach będzie jeszcze więcej.  
Dyrektor Generalny fi rmy Coffee - Service, pan TADEUSZ STĘPIEŃ wręczył puchary i nagrody rzeczowe trium-
fatorom zawodów, którymi byli: 
- w kategorii seniorów: kol. Michał Brzezowski, - w kategorii juniorów: kol. Hubert Domański.
Firmie COFFEE - SERVICE składamy gorące podziękowania.

I N F O R M A C J E 





Zatrudnię kierowcę 
kategorii C, CE + 

świadectwo kwalifikacji 
Piaseczno 

tel.kontaktowy 022 756 
205 1, 022 756 80 83 
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Rozwiązanie krzyżówki (samo hasło) prosimy nadsyłać 

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

lub mailem: redakcja@wpr.com.pl

Przypominamy o podaniu nazwiska i adresu nadawcy.

Termin nadsyłania odpowiedzi do dnia 10 sierpnia 2007

Nagrodę z poprzedniego numeru wylosował pan

Robert Zimek z Biełegostoku.

Nagrodę książkową ufundowała:
KSIĘGARNIA PRUSZKÓW, KOŚCIUSZKI 44

tel: 0-22 758 78 26

GARAŻE BLASZANE 
BRAMY GARAŻOWE

WIATY
Transport i montaż gratis producent

tel: 0-22 760 64 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. Cena 287 000 + 
odstępne. Osiedle Przy Pałacu, centrum 
Pruszkowa. Okna na wewnętrzny 
dziedziniec.
mail: mieszkanie.pruszkow@wp.pl
tel: 693 72 73 33

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.

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

Firma fi nansowa poszukuje 
przedstawicieli handlowych z 

własnym samochodem
tel: 046 8542361 lub 605622801 

Zatrudnię pilnie 
instruktorów 
nauki jazdy

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

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. Cena 
do uzgodnienia. tel: 504 166 074

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

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 ma-
tury, każdy zakres, nauka, tłumaczenia, 
przygotowanie do matury. 
tel: 0-600 39 20 30

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

zapraszamy
pon-piąt 8-18, soboty 8-14

Z A M I E N I Ę

NIERUCHOMOŚCI

Odszkodowania 
komunikacyjne 

tel: 0 692 075 871

LOTNISKO; załadunek i 
rozładunek bagaży; obsługa 
samolotów, pr. jazdy kat. B; 
wykszt. min. średnie, mile 
widziana znajomość j.ang.; 

dyspozycyjność.
CV na adres: 

praca@was-handling.pl z 
dopiskiem RampWPR07

Kobieta lat 32, wykształcenie 
średnie ekonomiczne szuka pracy 
biurowej,lub jako sprzedawca.
kontakt: 0696-262-872

Zatrudnię sprzedawcę do sklepu 
obuwniczego w Pruszkowie. 
Atrakcyjne warunki.
 tel. 0-602-213-774

P R A C A

Usługi transportowe BUS-MAX 
do 1,5 t.Szybko tanio solidnie. tel 
665 108 566

Laminowanie oczek wodnych
,wodospadów,kaskad,rzeczek 
i strumyków. Dowolny ksztalt 
i kolor.Naprawa basenów.
Gwarancja szczelności.
tel:.0 605 120 785

U S ŁU G I

KUPIĘ zadłużoną Spółkę 
z o.o. 692 731 041

Poszukujemy osób do 
doręczania korespondencji. 
Oferujemy pracę na terenie 

miejsca zamieszkania. 
Elastyczny czas pracy. 

tel. 0662089183

P R A C A

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 
OSOBY PALĄCE  

 w wieku 30-60 lat do udziału w 
CIEKAWYCH PROJEKTACH 

BADAWCZYCH
 Szczegóły: pod bezpłatną 

infolinią 0 800 170 370 
(pon-pt 09:00-17:00)

 lub www.ciekawebadania.pl 

R Ó ŻN E



WPR 022      Lipiec- Sierpień 2007 strona 15SPORT 

WPR: Pamiętasz co robiłeś rok 
temu o tej porze? 

R.M.: Chyba mieliśmy jeszcze jakiś 
mecz w III lidze. (śmiech)

WPR: Czy przypuszczałeś, że to tak 
wszystko się potoczy, że rok później 
będziesz w drużynie I-szo ligowej, 
będziesz w Groclinie?

Nie miałem pojęcia. Ja sam już 
wcześniej mówiłem, że moja droga tak 
szybko się potoczyła. Rok temu byłem 
w III lidze, a później 1. maja zdobyłem 
Puchar Polski i jeszcze medal dostałem. 
Nawet w najśmielszych snach o tym 
nie myślałem.

WPR: Jak czujesz się w Grodzisku 
Wlkp.?

Pojechałem tylko w jednym celu 
– żeby grać w piłkę. Mam do tego 
bardzo dobre warunki, żeby o niczym 
innym nie myśleć. To jest małe 
miasteczko. Mieszkam na osiedlu, 
właściwie jedynym w mieście, gdzie 
mamy 13 tys. mieszkańców. Miasto 
żyje tylko piłką.

WPR: Czy zaaklimatyzowałeś się 
już w zespole, czy nadal czujesz się 
jako „nowy”?

Ja super trafi łem, bo siedzę koło 
Piotrka Rockiego, który robi atmosferę 
w szatni, jest głównym prowodyrem 
rożnych sytuacji. On mnie wziął pod 
swoje skrzydła. Dzięki niemu szybciej 
się zaaklimatyzowałem i nie było 
żadnego problemu. Nie ma żadnych 
krzywych spojrzeń wobec mnie.

WPR: Czy w tej aklimatyzacji 
pomógł ci fakt, że razem z tobą do 
klubu trafi ł trener Blacha?

Na pewno. Na początku to były nawet 
żarty,  z trenera, że tatuś, że ja synek. 
Trener był tam wcześniej na dwa 
ostatnie mecze ligowe, więc później 
opowiadał, jak tam jest i czego mam 
się spodziewać, na co przygotować.

WPR: Jak przyjęli cię miejscowi 
kibice?

Na początku to nie wiedzieli kim 
jestem. Przyszedłem z III ligi i to 
był cichy transfer. Jak zagrałem 
pierwszy mecz, bodajże z Widzewem, 
to jak schodziłem z boiska, to mi 
pogratulowali. Jednak z każdym 
meczem trzeba udowadniać, żeby 
kibica do siebie przekonać. Wydaje mi 
się, ze nie ma z tym problemu i kibice 
widzą mnie w tym zespole.

WPR: No właśnie, jak teraz się do 
ciebie odnoszą?

Są mile akcenty. Na przykład 
dzieciaczki przychodzą po widokówki, 
czy coś innego. Nie zdarzyły mi się 
jakieś złe sytuacje.

WPR: W Grodzisku grasz z 
numerem 23. Dlaczego akurat ten 
numer?

Ja nie miałem nic do powiedzenia. Po 
prostu został mi przydzielony bodajże 
po Bartku Ślusarskim. Przyszedł 

Radek Majewski: dzięki Zniczowi trafi łem do I ligi
Jeszcze jesienią występował w barwach Znicza Pruszków. Wiosną stał 
się odkryciem Orange Ekstraklasy. Radosław Majewski, zawodnik 
Groclinu Grodzisk Wlkp. zgodził się porozmawiać z WPR-em.

kierownik do szatni i się zapytał, czy 
chce numer 23. Powiedziałem, że jeśli 
nie ma innego to nie ma problemu. Już 
się do niego przyzwyczaiłem.

WPR: Jakie są różnice w treningu, 
w grze w Grodzisku w porównaniu 
do Znicza Pruszków?

Wiadomo, że w pierwszej lidze jest 
większy nacisk na taktykę, na stale 
fragmenty gry. Na treningu jest 
większa intensywność, bo każdy 
chce grać w pierwszej lidze, żeby się 
pokazać.

WPR: Czy nie masz, lub nie miałeś 
tremy związanej z występami w 
Orange Ekstraklasie? Wiadomo, 
że to jest większy szum, transmisje 
telewizyjne, wywiady...

Miałem. Mój pierwszy mecz, pamię-
tam jak mi trener Skorża mówił, żebym 
się nie bał, żebym się nie interesował, 
co się dzieje wokół, żebym tylko myślał 
o grze. Ja na początku wiadomo, że 
spięty byłem. To jest inna stawka, inne 
otoczenie. Dreszczyk emocji jest, z 
resztą w każdym meczu tak było. Nie 
ukrywam, że myślę, że nadal będzie. 
Wiadomo, w pierwszej lidze jest dużo 
większa stawka.

WPR: Zostałeś bohaterem fi nału 
Pucharu Polski. Jak się czułeś, 
strzelając tak ważną bramkę, na 
dodatek pierwszą w Groclinie?

Pierwszą i do tej pory ofi cjalną 
ostatnią. Cieszyłem się strasznie, 
nawet nie wiedziałem, jak się po 
bramce zachować. Do tej pory 
niektórzy się śmieją, że powinienem 
się z bramkarzem podzielić pieniędzmi 
za premie za Puchar Polski, ale to już 
jest nie moja sprawa. Ja się cieszyłem 
strasznie po takim trofeum, bo to 
Puchar Polski, a jeszcze pół roku 
wcześniej w III lidze nie miałem nawet 
takich możliwości. To znaczy w sumie 
miałem, ale przegraliśmy mecz 1:2 z 
Groclinem. Nie miałem możliwości 
grać o taką stawkę, a w Grodzisku 
się udało, jeszcze trener mi zaufał w 
fi nale.

WPR: Gdyby wtedy Znicz wygrał, 
to sprawy potoczyłyby się zupełnie 
inaczej. Jak skomentujesz ten 
paradoks?

No na pewno inaczej, bo wtedy nie 
zdobyłbym Pucharu Polski, jeżeli 
miałbym odejść do Grodziska. Ja już 
od dawna chciałem do jakiejś drużyny 
pierwszoligowej, a teraz się udało, 
Grodzisk był najbardziej konkretną 
drużyną, więc skorzystałem z tej 
okazji. Wtedy wiadomo, ze każdy się 
denerwował, że przegraliśmy, bo 
byliśmy tak blisko choćby remisu po 
90-ciu minutach.

WPR: Nie żal ci było zostawiać 
macierzystego klubu?

Na pewno, ale musze też myśleć o 
sobie, żeby jednak się rozwinąć, żeby 
pójść dalej, żeby pokazać się w końcu 
nie tylko w III lidze, ale jeżeli mam 
taka możliwość, to gdzieś wyżej. W 
końcu się udało. Cieszę się z tego.

WPR: Śledzisz wyniki Znicza?

Oczywiście. Nawet byłem na jakimś 
meczu, bodajże z Wigrami Suwałki. 
Byłem też na końcówkę imprezy z 
okazji awansu do II ligi. Cały czas 
śledziłem, co się dzieje, kto gra, kto 
jest królem strzelców. Miałem kontakt 
z chłopakami, z prezesem. W końcu 
dzięki Zniczowi trafi łem do I ligi.

WPR: Czy miałeś czas, a jeżeli 
tak, to jak często w ciągu rundy 
wiosennej bywałeś w Pruszkowie?

Były takie momenty, że mieliśmy mecz 
w sobotę i dostawaliśmy niedzielę i 
poniedziałek wolny. Przyjeżdżałem, 
zazwyczaj do rodziny. Zdarzały 
się takie tygodnie, że co tydzień 
przyjeżdżałem.

WPR: Jak widzisz szanse Znicza w 
II lidze?

Z tego co słyszałem, to działacze 
chcieli jakieś wzmocnienia. W rundzie 
wiosennej widziałem tylko jeden 
mecz, więc nie wiem jak chłopaki 
grali. Jednak po wynikach sądzę, że 
dobrze.

WPR: Właściwie w tej rundzie 
przegrali tylko jeden mecz, w 
dodatku pierwszy. Później nie było 
żadnej porażki.

Można powiedzieć, że moje odejście 
sprawiło awans (śmiech). Nic, tylko 
się cieszyć.

WPR: Na pewno też jesteś autorem 
tego sukcesu.

Nie, ja tylko w pierwszej rundzie 
byłem. To trzeba też drugą zagrać, 
a że chłopaki tak super grali, trener 
się zmienił, wszystko to poukładał. 
Cieszę się. Pierwszy raz w historii 
Znicz wywalczył awans i ja byłem 
i w jakimś procencie się do tego 
przyczyniłem.

WPR: Czy jesteście zadowoleni 
z osiągniętego miejsca w Orange 
Ekstraklasie?

Jak przychodziłem, mięliśmy 9 albo 
10 miejsce. Na początku rundy były 

jakieś remisy, później zaczęliśmy grać 
lepiej i wygrywać. Wiadomo,  że jest 
pewien niedosyt, ale wyprzedziliśmy 
takie drużyny jak Wisła Kraków, jak 
Kolporter, jak Lech, a wiadomo, jaka 
w Wielkopolsce jest zażarta walka z 
Lechem. Myślę, że stać nas na  więcej, 
ale to 5 miejsce jest zasłużone.

WPR: W tym sezonie zdobyliście 
dwa trofea – Puchar Polski i Puchar 
Ekstraklasy. Jakie plany macie na 
przyszły sezon?

Na pewno, żeby zajść wysoko w 
Pucharze UEFA. Ja jeszcze nie 
dostąpiłem tego zaszczytu, wiec nie 
wiem, jak to będzie wyglądało, ale 
żeby wejść przynajmniej do grupy. 
Wiadomo, że będzie ciężkio bo do tej 
pory tylko dwie drużyny w Polsce to 
osiągnęły. Ale apetyt rośnie w miarę 
jedzenia. Myślę, że działacze i prezesi 
postawią nam za cel, żeby być w 
pierwszej trójce.

WPR: „Super Express” jakiś czas 
temu podał, że interesuje się tobą 
m.in. włoskie Ascoli. Obserwatorzy 
tego klubu byli na waszym meczu 
z Wisłą w Krakowie. Czy masz już 
jakieś propozycje z klubów polskich 
lub zagranicznych?

Ja nic nie słyszałem i na razie o tym 
nie myślę. Jestem w Grodzisku i z 
tego się cieszę. 

WPR: Gdzie w takim razie 
najbardziej chciałbyś zagrać? Który 
klub jest twoim marzeniem?

Może nie klub, a liga. Chciałbym 
kiedyś zadebiutować w reprezentacji 
Polski seniorów, po drugie moją 
ulubioną ligą jest liga hiszpańska. To 
jest moje ciche marzenie. Wiem, że 
jeszcze bardzo daleko do tego, ale po 
to ciężko pracuję.

WPR: „Przegląd Sportowy” umieścił 
cię w jedenastce tegorocznych 
odkryć Orange Ekstraklasy. To na 
pewno zaszczyt i wyróżnienie dla 
ciebie...

Ja bym się nawet nie spodziewał 
przychodząc do Grodziska takiego 
wyróżnienia. Powiem szczerze, że 
tak naprawdę tylko dzięki Pucharowi 
Polski ktoś o mnie usłyszał. Bo w lidze 
ani asysty, ani gola nie strzeliłem. Co 
prawda grałem, ale nie jestem do 
końca z tego zadowolony.

WPR: W Zniczu grałeś na środku 
pomocy, w Groclinie na początku 
też. Natomiast w ostatnich meczach 
rundy trener wystawiał cię na 
prawym skrzydle. Gdzie lepiej się 
czujesz?

Ja najlepiej czuję się na środku 
pomocy. Jednak jeżeli trener widzi dla 
mnie miejsce na prawej pomocy, to 
musze się do tego przystosować i nie 
mogę powiedzieć nie. Tak naprawdę 
cieszę się, że gram. Jak to się mówi, 
dobry zawodnik potrafi  poradzić 
sobie na wszystkich pozycjach. Prawa 
pomoc nie jest dla mnie nominalną 
pozycją, ale cieszę się, że przynajmniej 
tam gram. Wydaje mi się też, że to 
było spowodowane kontuzjami w 
zespole. Kiedyś grałem w kadrze na 
boku pomocy i trener mógł mnie tam 
ustawić.

WPR: A propos kadry. Kolejny twój 

tegoroczny sukces to powołanie do 
reprezentacji U-21. Jak tam widzisz 
swoje miejsce?

Tam trener Zamilski ustawia mnie 
w środku pomocy. Byłem powołany 
na zgrupowanie, gdy graliśmy z 
Łotwą i z Rumunią. Akurat z Łotwą 
nie grałem, bo graliśmy Puchar 
Ekstraklasy z Lechem. Dojechałem do 
kadry na mecz z Rumunia i zagrałem 
bodajże 55 minut. Przegraliśmy 0:1. 
Potem dostałem powołanie na mecze 
z Holandią i z Turcją. Z Holandią, z 
którą przegraliśmy 0:1 zagrałem całe 
spotkanie, a z Turcją 25 minut.

WPR: Jak oceniasz ostatnie występy 
reprezentacji? Chodzi o mecze z 
Azerbejdżanem i Armenia.

Meczu z Armenią nie widziałem, bo 
wtedy graliśmy z Turcją. Natomiast 
w pierwszym meczu na początku zbyt 
dobrze nam nie szło, ale końcówka 
była lepsza. Nie ważne jak się 
zaczyna, ważne jak się kończy. W 
końcówce zagraliśmy dobrze. Każdy 
się cieszył, bo po pierwszej połówce, 
nie wierzyliśmy, że jeszcze mamy 
szanse wywieść stamtąd trzy punkty. 
W sumie nie wszyscy są zadowoleni, 
bo mogliśmy mieć sześć punktów, tak 
jak każdy sobie zakładał. Ostatecznie 
mamy trzy.

WPR: Myślisz, że Polska awansuje 
do Euro 2008?

Oczywiście. Tak jak każdy Polak. 
Jesteśmy na pierwszym miejscu i 
na pewno nikt nie będzie chciał go 
stracić. 

WPR: A czy ty gdzieś po cichu 
liczysz może na powołanie od Leo 
Beenhakkera?

Na razie o tym nie myślę. Ale jak 
mówiłem, to jest moje ciche marzenie.  
W tym momencie myślę tylko o grze 
w klubie. Na tym się koncertuję i na 
młodzieżowej reprezentacji Polski. 
Jeśli dostaję powołanie, to się z tego 
cieszę.

WPR: Jesteś przymierzany do 
dorosłej reprezentacji na Euro 
2012. Myślisz, że jest to realne, żeby 
właśnie w tej drużynie zagrać?

Chodzi o dobrą grę. Żeby grać na 
równym, solidnym poziomie. Żeby w 
lidze, w ciągu jednej rundy nie grać 
dwóch, trzech spotkań, ale by być cały 
czas na równym, wysokim poziomie. 
Mam nadzieje, że taki czas dla mnie 
przyjdzie.

WPR: Jak oceniasz fakt wyboru 
Polski i Ukrainy jako gospodarzy 
takiej imprezy?

Bardzo się z tego cieszę. Zobaczymy, 
jak będą wyglądać przygotowania. 
Tego chyba nikt nie wie, jak to będzie. 
Mam nadzieje, że będę na jakimś 
meczu, jeśli nie jako zawodnik, 
czego bym bardzo sobie życzył, to 
przynajmniej jako kibic...

WPR: Myślisz, że sobie poradzimy? 

Myślę, że tak.

Rozmawiał: Mariusz Markowski

Rozmowa przeprowadzona 
11. czerwca 2007

Radek Majewski - pruszkowski desant 
w ekstraklasie



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

zapraszamy

Reklama w WPR?   0-792 22 55 02

Oddział Warszawa 
Ul. Okopowa 47 
tel. 22 636 12 36

Szczegóły: www.ciekawebadania.pl lub pod bezpłatną infolinią 0-800 170 370 (pon-pt 09:00-17:00) 
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