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Za przeproszeniem pana, am-
biwalentne uczucia nami szar-
pały i tak doszarpały nami 
do przerwy. W przerwie wiec 
pokłóciliśmy się, bo część była 
za Kazachami a część za na-
szymi...

Podobną mentalnością cha-
rakteryzuje się wielu samorzą-
dowców stawiających na roz-
wój za wszelką cenę. Rozwój 
mierzony tylko liczbą ludzi, 
domów i kilometrów dróg a 
nie jakością życia. Ilość bez ja-
kości. Skoro miasta-ogrody są 
tak luźno zabudowane, może 
by je tak dogęścić... 

Niedługo po śmierci dyrektora 
jego żona popełniła samobój-
stwo. Zostawiła list w którym 
napisała, że jej trumnę mają 
nieść następni dyrektorzy. 
Dlaczego? - być może... lepiej 
pozostawmy to domysłom. 
(W jednej usłyszanych wersji 
miała uważać, że to właśnie 
oni przyczynili się ... )

Codziennie widzę kilka lodzi 
i spinningistów prześcigają-
cych się raczej w ilościach ło-
wionych okoni niż w ich wiel-
kościach. Chociaż czasami 
słychać głośną prośbę kolegi 
w łodzi o podbierak. Co cie-
kawe, nie spotkałem w takich 
miejscach szczupaków...
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Przyszła pora na degustacje 
tego co z niemałym wysił-
kiem udało nam się stworzyć. 
Wyjmujemy nasze dzieło sztu-
ki kulinarnej z piekarnika, 
kroimy i podajemy. Dla ozdo-
by możemy przystroić każdą 
porcję gałązką bazylii ...

Z  A n u s z ką  S h a n k a r  r o z m a w i a  P i o t r  I w i c k i -  s t r.  8
- Kultywujesz chyba najważniejszą tradycję rodzinną 
grę na sitarze? 
- Sitar, to chyba obok tabli, najbardziej charakterystyczny 
instrument Indii, tu dokonuje podróży przez szeroki wachlarz 
muzycznych stylów i gatunków. Z jednej strony ciepły, roz-
poznawalny nawet przez laików burdon, taka kotwica tonacji 
każdego tematu, z drugiej możliwość gry oszałamiających 
improwizacji. Jeden dźwięk „stoi” buduje klimat a na jego 
tle inne sypią się jak perełki. To co wiem o sitarze, to wiedza 
wprost od ojca, czyli dopełnia się kolejna tradycja, przekazy-
wania fachu przez rodziców sowim dzieciom. To bardzo stara 
tradycja wielu rodów w Indiach... 
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Bolo Skoczylas

E T Y K I E T A
z a s t ę p c z a

NASZYM ZDANIEM

W i d z i a n e  z  T w o r e k
G L O R I A  V I C T I S 

i . . .  PO  p tokach
  Nawet Państwo nie wiedzą, jacy 
są szczęśliwi...
Bardzo szczęśliwi.  Bo gdy otwie-
rają Państwo kolejnego WPR-a na 
drugiej stronie, decyzją samego 
Naczelnego mi przypisanej, już 
wszystko jest jasne... Już jest „day 
after” a może nawet kilka day’ów 
after. Już wiadomo, czy dookoła 
Rzeczpospolita numer IV czy III. 
A może wręcz numer V? Wiedzą 
Państwo, czy się cieszą, bo wygra-
li Państwa faworyci, czy martwią, 
bo wprost przeciwnie i znów trze-
ba będzie wziąć na przeczekanie. 
Jak ten Chińczyk, co gdy nie lubi 
bliźniego swego, siada pod jego 
domem i czeka na jego pogrzeb.    
  Więc Państwo już wiedzą: czy 
cieszą się, czy siedzą i czekają. I 
na tym Państwa szczęście polega. 
A ja  przystępując do pisania tego 
felietonu nie mogę powiedzieć że-
bym był za bardzo szczęśliwy. Ja 
tu sobie piszę, a dookoła po serii 
debat telewizyjnych, zgodnie z 
przewidywaniem lidera Polskiego 
Stronnictwa Ludowego Waldemara 
Pawlaka „brudne bomby” wybu-
chają. Pierwsza PiSowska, odpa-
lona przez superagenta Mariusza 
Kamińskiego pokazuje brudną 
zachłanność posłanki PO, biorącą 
łapówę wraz z bukietem pięknych 
kwiatów. Zupełnie przypadkowo 
pokazuje na dwa dni przed wybo-
rami. Za to superagent zostaje po 
ojcowsku skrzyczany przez Pana 
Premiera. Druga Platformiana, sa-
mobójczo odpalona przez znajomą 
ze zdjęć z tej pierwszej, pokazuje 
Panią Poseł płaczącą z powodu za-
wodu, jakiego doznała gdy okazało 
sie, że amant uwodzący ją od roku 
kwiatami, jak na zdjęciach, kolacyj-
kami, wypasionym Merolem, wy-
żelowaną czupryną to polski James 
Bond od Kamińskiego. Pani Poseł 
jest i wstrząśnięta i zmieszana, bo 
sądziła biedna prosta Matka Polka, 
że CBA ją kocha. Natomiast partia, 
którą do niedawna reprezentowała 
jest czysta jak łza. Potem bombki 
pomniejsze. Z sądowymi fi nałami 
w trybie wyborczym, czyli prawie 
jak ulubiony tryb Pana Ministra 
Ziobro czyli dwudziestocztero-
godzinny. Znak to nieomylny, że 
kampania wyborcza zbliża się do 
fi nału. Nie założyłbym sie jednak 
o żadne pieniądze, czy już wszyst-
ko odpalono. A Państwo dziś juz to 
wiedzą. Szczęściarze.
Czy istniało tych kilka dn temu 
jakieś życie pozawyborcze? 
Oczywiście. Znalazłem je tam, gdzie 
zawsze znajduję ogólny spokój i 
zrozumienie dla problemów tego 
świata, czyli w Parku Szpitala dla 
Psychicznie i Nerwowo Chorych, 
do którego zaglądam zawsze, gdy 
życie pozaparkowe nadmiernie mi 
dokucza. Suche liście szeleszczą 
pod nogami, jeszcze słonko grzeje 

plecy, a na swojej ławeczce pod 
ciągle jeszcze zieloną akacją, z 
rozkosznie przymkniętymi oczami 
siedzi mój niezawodny komentator 
rzeczywistości pan Henio.
-No, to Panie Europą nam na 
Tworkach powiało - zaczął bez 
przywitania nawet. Widać koniecz-
nie chciał się  z kimś podzielić 
przemyśleniami.
- Tu w parku, Panie Heniu?
- Po sąsiedzku. Bo przecież Stadion 
„Znicza”, to prawie nasi sąsie-
dzi. Nie ma Pan pojęcia jak się z 
chłopakami ucieszyliśmy, gdy do-
wiedzieliśmy się, że to stadion 
reprezentacyjny. Wprawdzie dla 
reprezentacji Kazachstanu, ale na 
początek dobre i to. Gdy skośno-
ocy Europejczycy tam zamieszkali 
i trenowali, lataliśmy z chłopakami 
patrzeć jak trenują, jak spacerują i 
w ogóle jacy są. Staliśmy za pło-
tem, ale machaliśmy do nich a oni 
do nas. Patrzyliśmy my, ale patrzyli 
także piłkarze „Znicza”. A oni na 
piłkarzy „Znicza” też trenujących 
na bocznym boisku. Myśleliśmy, 
że i mecz z naszą reprezentacją u 
nas zagrają, ale okazało się , że na 
Legii. Szkoda nam było, ale po-
myśleliśmy, ze może następnym 
razem. Więc kiedy już ich na Legię 
wywieziono, usiedliśmy przy te-
lewizorze patrzeć. Patrzymy a tu 
nasi znajomi zza płotu walą na-
szym gola. Widać od chłopaków 
ze „Znicza” z samego patrzenia 
dużo się nauczyli. Za przeprosze-
niem pana, ambiwalentne uczu-
cia nami szarpały i tak doszarpały 
nami do przerwy. W przerwie wiec 
pokłóciliśmy się, bo część była za 
Kazachami a część za naszymi, ale 
wyszło, że jednak nasi nam bliżsi 
i czekamy aż po przerwie właśnie 
nasi im pokażą.
 A po przerwie sam pan widział. 
Widno, widno i nagle ciemno. Na 
ekranie napis: „przepraszamy za 
usterki”, którego ze dwadzieścia 
lat nie widziałem. Okazało się, że 
korki na Legii wywaliło, bo część 
kibiców piecykami się podgrze-
wała. Gdzieś przemknęło mi przez 
myśl, czy to możliwe, aby w cy-
wilizowanym kraju europejskim, 
mającym już za pięć lat zorganizo-
wać Mistrzostwa Europy w Piłce 
Nożnej, podczas najważniejszego 
meczu reprezentacji kraju, korki 
wysiadały? Okazało się, że moż-
liwe. Że Europa u nas może i jest, 
ale podobnie jak w Kazachstanie 
na razie bardzo wschodnia. I że o 
egipskich ciemnościach w środku 
meczu można mówić beż żenady, 
a nawet ze swoistą dumą, bo po 
zapaleniu się światła nasi zaczęli 
Kazachom walić gole. Awaria oka-
zała się dwunastym zawodnikiem. A 
nam z chłopakami wyszło, że te pół 
godziny ciemności było potrzeb-
ne, aby piłkarzy „Znicza”,  którzy 
znali sposób na Kazachstan z lekka 

na reprezentację Leo Benhackera 
podcharakteryzować i wypuścić do 
boju. Z wiadomym skutkiem. Ktoś 
nie zorientowany nic nie zauważył, 
ale my z chłopakami przejrzeliśmy 
to szybko. I co Pan na to?
 Nie ukrywam, że byłem nieco zszo-
kowany. Pożegnałem Pana Henia i 
udałem się do domu. Idąc myśla-
łem, że w parku przyszpitalnym, w 
samym centrum kampanii wybor-
czej istnieje życie pozawyborcze i 
pozakampanijne. Odczuwałem też 
wdzięczność za to, że choć godzinę 
od życia realnego się oderwałem.
  Niestety. Gdy włączyłem telewi-
zor znów zobaczyłem wściekłe z 
miłości do bliźniego twarze na-
szych polityków. Do ciszy wybor-
czej pozostała niespełna doba. I 
postanowiłem ostatniej kropki w 
tym tekście jeszcze nie stawiać. W 
niedzielny wieczór, po dwudziestej 
dopiszę pointę...

***
PS. czyli PRZYPOMNIAŁEM 
SOBIE co powyżej napisałem.
  Siedzę przed telewizorem i ogla-
dam wieczory wybotcze. Jest nie-
dziela 21. października 2007 roku. 
Minęła godzina 20-ta. Cisza. Do 
20:25. Mija 20:25 i dalej cisza. Do 
21-szej. Mija 21-sza. Cisza. Tym 
razem bardzo długa. Do 22:55. 
  Może tych przedłużeń było wie-
cej, ale w sumie PRAWIE TRZY 
GODZINY CISZY, po ustalonym 
termiie. Rózne mysli zaczynają 
przychodzić człowiekowi do gło-
wy. Tym bardziej, że SMS-y zaczy-
nają pikać, że właśnie ukonstytuło-
wała się Rada Ocalenia IV RP, któ-
ra przejęła władzę. Czy o czołgach 
na Krakowskim Przedmieściu, jako 
że Pan Premier wcześniej mówił, 
że 21. października to będzie 13. 
grudnia.
  Oczywiście rozsądny człowiek, 
a za takiego się mam, od razu 
zrozumiał, ze naród jaja sobie 
robi. Ale co się dzieje napraw-
dę? I wreszcie mam! Żyję już 
trochę lat na tym świecie. I siłą 
rzeczy parę razy uczestniczyłem 
w pożegnaniach. Tych ostatnich 
także. Często ludzi bardzo za-
służonych. Wtedy, aby cześć im 
oddać pada apel: „uczcijmy jego 
pamięć minutą ciszy”. Ta minu-
ta jest oczywiście symboliczna 
i minuty nie trwa. W niedzielę 
zaapelowano do nas o 175 minut 
ciszy, które dodano do 24 godzin 
ciszy regulaminowej, bez czeka-
nia na ostateczne wyniki dawano 
do zrozumienia, że oto odcho-
dzi bardzo wielu zasłużonych. 
Całe wielkie ugrupowanie po-
lityczne, nazywające się Prawo 
i Sprawiedliwość odchodzi od 
władzy. Wraz z przystawkammi. 
Oddaliśmy om zasłużoną cześć. 
Resztę,, jak napisałem wyżej, 
Państwo znają.

   Piszę te słowa krótko po ogło-
szeniu pierwszych, szacunkowych 
jeszcze wyników najważniej-
szych podobno od czerwca 1984 
roku Wyborów Parlamentarnych. 
Najważniejszych czy nie, nie nam 
rozstrzygać. Oceni je i osądzi hi-
storia. Jedno jest pewne. Ostatnie 
wybory były swego rodzaju naro-
dowym plebiscytem. Przyczyną 
takiego a nie innego ich potrak-
towania był sposób prowadzenia 
kampani wyborczej, preferowany 
przez sztaby większości ugrupo-
wań w taki sposób, że słuchając 
ich przedstawicieli odnosiło się 
wrażenie jakby za moment  groziła 
naszej Ojczyźnie utrata demokra-
cji, niepodległości, rozbiory i sam 
Bóg wie co jeszcze.  A dla odmia-
ny nam zwyczjnym wyborcom 
Sybir, łagry i Kołyma. Oczywiście 
w przypadku dokonania niewłaści-
wego wyboru przy urnie.
  Przeciwnicy dokonania wyboru 
jedynie słusznej opcji wg. wypo-
wiedzi wynajętych speców od mar-
ketingu politycznego mogli nas nie 
tylko wprowadzić w błąd ale i:
a) okraść z i tak już groszowych 
emerytur, rent i nauczycielskich 
czy pielęgniarskich pensji,
b) pozbawić elementarnych praw 
obywatelskich, zabronić praktyk 
religijnych oraz kultywowania 
wartości duchowych, 
c) rzucić na pastwę odwiecznych 
wrogich sił, dybiących na naszą 
narodową niezależność,
d) pozbawić spożywania trady-
cyjnie polskich potraw, i trunków 
w ramach przymusu stosowania 
niesprawiedliwych i dyskrymi-
nujących nas norm unijnych.
e) podstępnie, złodziejsko i nie-
cnie sprywatyzować resztki tego, 
co jeszcze zostało z majątku naro-
dowego, z oczywistym zamiarem 
uwłaszczenia się na dobru wspól-
nym w celu stworzenia oligarchii 
kolesiów,
f) itd., itp., do granic wytrzymało-
ści i zdrowego rozsądku.
   Nie będziemy epatować plaga-
mi, które miały się zwalić na naszą 
ukochaną Ojczyznę. Umęczoną 
przemianami i zmienjszającym 
się wszakże, choć dotkliwym jesz-
cze strukturalnym bezrobociem.  
Sami byliśmy zaniepokojeni skut-
kami dokonania takiego niewłaś-
ciwego wyboru i ostatnie włosy 
stawały nam z tego powodu dęba. 
Przypuszczaliśmy wprawdzie, że 
niektóre elementy wykorzystywa-
ne w tej kampanii niekoniecznie 
muszą być zagrożeniem realnym, 
ale na wszelki wypadek podcho-
dzilismy do zagadnienia z należną 

powagą. Bo gdyby okazało się, że 
nie są to jednak wyłącznie zabiegi 
socjotechniczne, to co? Jak byśmy 
się wówczas czuli? 
   A tymczasem im bliżej było 
samych wyborów tym kampania 
stawała się zdecydowanie bar-
dziej zażarta. Do boju przystąpi-
li sami zainteresowani, czyli co 
mowniejsi i bardziej reprezenta-
cyjni wizualnie kandydaci. Sztaby 
dbały wyłącznie o poprawność 
merytoryczną i właściwą formę 
wystąpień i wypowiedzi. Głównie 
do telewizyjnych kamer, ale i tak 
zwanym radiowym eterem czy or-
ganami papierowymi nie gardzo-
no.  Szczególnie gdy kandydat lub 
kandydatka byli mniej przystojni 
lub np. posiadali nerwowy tik lub 
tzw. sepleń, co nieczęsto, ale jed-
nak miewało miejsce. Przykładu 
zrozmysłem nie podajemy, bo by-
łaby zaraz awantura i musieliby-
śmy jak niepyszni prostować in-
formację zamiast facetowi zgryz.
  Reasumując, było na co popatrzeć, 
było czego posłuchać. Poczytać 
już raczej niekoniecznie, bo i me-
rytorycznie nie było to zbyt pory-
wające a i formalnie niekoniecznie 
odkrywcze. Nie licząc oczywiście 
słowotwórstwa wyborczego. W 
tym temacie to myśmy są mocar-
stwo! I żaden Niemiec nie bedzie 
nam pluć w twarz ani germanić 
dziatki. My Polacy nie gęsi i swój 
język mamy.  Ale to temat na zu-
pełnie osobny artukuł.
  Czy różniła się ta ostatnia kam-
pania od innych? Owszem różni-
ła. Była skuteczna.  Ale nie tak, 
jakby sobie życzyły wyborcze 
sztaby.  Zaryzykowałbym, że 
była skuteczna inaczej! Im więcej 
było w niej oskarżeń i wytykania 
złych, gorszących czy wręcz ma-
jacych na celu wywołanie odrazy 
cech przeciwników i im grubsze 
stawiano wobec nich zarzuty tym 
większą wywoływała niechęć... 
ale do skarżących. Może fakt ten 
wynika z naszej narodowej cechy, 
powszechnego braku aprobaty 
dla konfidentów, szpicli i dono-
sicielstwa. Wszystkie te „poraża-
jące fakty”, „bomby wyborcze”,  
filmy z ukrytej kamery i nagra-
nia  z telefonicznych podsłuchów 
przyniosły skutek dokładnie od-
wrotny do zamierzonego.
I chyba to dobrze, bo jak mawiał 
pewien mój znajomy: Cyryl to 
Cyryl, ale te Metody... 
  Wynik wyborów Państwo zna-
cie. Postanowiłem go nie komen-
tować. Nie widzę powodu. Po 
prostu szkoda Fotygi...
  Jest jak jest. Bo gdyby miało 
być inaczej, to by było. I tyle. 

Jerzy Fijałkowski
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Lista kandydatów, którzy otrzymali mandaty
lp nr listy pozycja Partia Nazwisko i imiona głosów

1 6 1 PiS DORN Ludwik Stanisław 81696
2 6 2 PiS BŁASZCZAK Mariusz 10061
3 6 3 PiS SZYSZKO Jan Feliks 15623
4 6 22 PiS SIKORA Anna 9264
5 8 1 PO KOMOROWSKI Bronisław Maria 139320
6 8 2 PO SMIRNOW Andrzej 10546
7 8 3 PO ZAKRZEWSKA Jadwiga Teresa 7593
8 8 4 PO OLECHOWSKA Alicja Danuta 6461
9 8 19 PO DURKA Zenon 7761

10 10 1 PSL PIECHOCIŃSKI Janusz 13259
11 10 1 LiD BALICKI Marek Zbigniew 19034

liczba mieszkańców:  939 108
liczba uprawnionych:  756 628
liczba wydanych kart:  467798
liczba wyjętych kart:  467552
liczba ważnych głosów:  460 582
liczba mandatów:  11

Wyniki komitetów
Nr nazwa komitetu % 

głosów
man-
dat?

liczba 
man-
datów

2 Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 0.81 nie 0
3 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1.41 nie 0
6 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 35.63 tak 4
8 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska 

RP 45.17 tak 5

10 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa 
Ludowego 8.26 tak 1

15 Komitet Wyborczy Samoobrona  Rzecz-
pospolitej Polskiej 0.79 nie 0

20 Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci 
SLD+SDPL+PD+UP 7.93 tak 1

SEJM

rysunki autorstwa Wiktora Kubicy

SEJM

SENAT

POLSKA
liczba mieszkańców:  37 863 631
liczba uprawnionych:  30 615 471
liczba wydanych kart:                        16 495 045
liczba wyjętych kart:  16 486 116
liczba ważnych głosów:  16 142 202
liczba mandatów Sejm:  460
liczba mandatów Senat:  100 

Wykaz komitetów Polska
Nr nazwa komitetu % man-

dat?
liczba 
man-
datów

2 Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 0.99 nie 0
3 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1.30 nie 0
6 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 32.11 tak 166
8 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska 

RP 41.51 tak 209

10 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa 
Ludowego 8.91 tak 31

15 Komitet Wyborczy Samoobrona  Rzecz-
pospolitej Polskiej 1.53 nie 0

19 Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość 
Niemiecka 0,20 tak 1

20 Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci 
SLD+SDPL+PD+UP 13.15 tak 53

21 Komitet Wyborczy Partii Kobiet 0,28 nie 0

22 Komitet Wyborczy Samoobrona Patriotyczna 0,02 nie 0

Nazwisko i imiona ilość głosów %

1 Abgarowicz Łukasz Maria 223 704 48,56
2 Andrzejewski Piotr Łukasz 156 498 33,97

Okręg 19

1 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 39
2 Komitet Wyborczy PLatforma Obywatelska RP 60
3 Komitet Wyborczy Włodzimierza Cimoszewicza 1

Polska

Frekwencja

61,82%

53,88%

Frekwencja

Okręg Warszawa II
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R A D A  P O W I A T U
K o m u n i k a t  p o  I X  s e s j i 
Rady Powiatu Pruszkowskiego

Zgodnie z przyjętym porządkiem 
obrad, radni wysłuchali informacji 
o naborze do szkół prowadzo-
nych przez powiat pruszkowski w 
roku szkolnym 2007/2008. Wynika 
z niej, iż w bieżącym roku szkol-
nym - w stosunku do roku ubiegłe-
go - nie nastąpił spadek naboru, a 
przeciwnie: wzrost. Wpływ na to 
ma niewątpliwie wysoki poziom 
nauczania, bardzo dobre wyniki 
egzaminów maturalnych oraz sta-
le zwiększająca się liczba godzin 
zajęć dodatkowych. 
W liceach im. Tadeusza Kościusz-
ki i Tomasza Zana oraz w Zespole 
Szkół Technicznych i Ogólno-
kształcących w Pruszkowie nabór 
pozostaje na tym samym pozio-
mie, a planowane klasy są otwie-
rane bez trudu. Odnotowano spa-
dek naboru w Zespole Szkół im. F. 
Nansena w Piastowie i utrzymują-
cy się niski nabór w Zespole Szkół 
im. S. Staszica w Pruszkowie. 
Nastąpił wzrost naboru do zasad-
niczych szkół zawodowych, a w 
technikach utrzymał się średnio na 
ubiegłorocznym poziomie. W Ze-
spole Szkół Nr 1 po raz pierwszy 
dokonano naboru do liceum uzu-
pełniającego dla dorosłych.

Dlatego też powstałe szkoły zawo-
dowe będą zwiększać ofertę kształ-
cenia w zawodach dostosowanych 
do zmieniającego się rynku pracy.  
Utworzenie Centrum Kształcenia 
Ustawicznego będzie służyło roz-
wojowi tego typu kształcenia.

Radni wysłuchali też informacji o 
realizacji dodatkowych progra-
mów w szkołach i placówkach 
oświatowych prowadzonych przez 
Powiat Pruszkowski. Najważniej-
sze z nich, to:
- „POŁAWIACZE PEREŁ” - Za-
rząd Powiatu przystąpił do pro-
gramu po raz pierwszy, w wyniku 
zaproszenia  Rektora Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego do udziału w 
drugiej jego edycji. Projekt „Po-
ławiacze Pereł” powstał z myślą 
o nieprzeciętnie utalentowanej 
młodzieży, dla której przychodzą-
cy z zewnątrz impuls do działania 
może okazać się olbrzymią pomo-
cą w podejmowaniu życiowych 
decyzji. 
- WYRÓWNYWANIE SZANS 
DZIECI I MŁODZIEŻY W 2007 
ROKU – w ramach tego programu 
zrealizowane zostaną 3 864 dodat-
kowe  godziny zajęć pozalekcyj-
nych.
- POZALEKCYJNE ZAJĘCIA 
SPORTOWO REKREACYJNE 
- dodatkowe zajęcia sportowo- re-
kreacyjne dla dzieci i młodzieży 
szkolnej, rozwijające sprawność 
ruchową, zainteresowania  i uzdol-
nienia uczniów.
 - CZWARTKI   LEKKOATLE-
TYCZNE - będą się odbywać raz 

w miesiącu w okresie od wrześ-
nia 2007 r. do czerwca 2008 r. 
na stadionie lekkoatletycznym 
w Pruszkowie; mają służyć 
wszechstronnemu rozwojowi 
dzieci i młodzieży szkolnej, na-
uczać aktywnie spędzać czas wol-
ny, wpływać na wzrost sportowej 
aktywności, nauczać „zdrowej” 
rywalizacji sportowej.
- GIMNAZJALNY OŚRODEK 
SZKOLENIA SPORTOWEGO 
MŁODZIEŻY - W gimnazjach 
prowadzonych przez powiat prusz-
kowski zostaną utworzone dwie 
grupy treningowe pod patronatem 
Polskiego Związku Koszykówki.
- PROGRAM WYCIECZEK 
EDUKACYJNYCH DLA DZIE-
CI I MŁODZIEŻY DO MIEJSC 
PAMIĘCI NARODOWEJ - W ra-
mach konkursu ogłoszonego przez 
Mazowieckiego Kuratora Oświaty 
na dofi nansowanie wycieczek edu-
kacyjnych w roku 2007 realizo-
wanego w ramach programu wy-
cieczek edukacyjnych  dla dzieci 
i młodzieży do miejsc pamięci 
narodowej „Podróże historyczno 
kulturowe w czasie i przestrzeni”   
Kuratorium Oświaty w Warszawie 
zakwalifi kowało projekty  Zespo-
łu Szkół Technicznych i Ogólno-
kształcących i Liceum Ogólno-

kształcące im. T. Kościuszki w 
Pruszkowie.  
 - DORADZTWO ZAWODOWE 
- Swoimi działaniami doradca za-
wodowy obejmuje szkoły gimna-
zjalne i ponadgimnazjalne prowa-
dzone przez  Powiat Pruszkowski, 
a także gimnazja z  terenu powiatu,  
których uczniowie kontynuują na-
ukę w naszychszkołach.  Aby do-
trzeć do wszystkich uczniów z od-
powiednią ilością informacji i za-
pewnić im właściwy wybór szkoły 
ponadgimnazjalnej nawiązana 
została współpraca z Mobilnym 
Centrum Informacji Zawodowej.
- DOKSZTAŁCANIE I DO-
SKONALENIE ZAWODOWE 
NAUCZYCIELI - Nauczyciele 
biorą  udział w szkoleniach in-
dywidualnych i grupowych,  re-
alizowanych zgodnie ze szkol-
nymi  wieloletnimi planami 
doskonalenia zawodowego.
- DZIAŁANIA W ZAKRESIE 
POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA 
W SZKOŁACH - Celem nad-
rzędnym jest włączenie nieletnich 
mieszkańców powiatu zagrożo-
nych demoralizacją i sprawców 
czynów karalnych w program 
bezpłatnych zajęć sportowych or-
ganizowanych na terenie Między-
szkolnego Ośrodka Sportu. 

Powiat Pruszkowski  jest orga-
nem prowadzącym dla 9 jednostek 
oświatowych: 1 liceumogólno-
kształcącego, 4 zespołów szkół, 2 
placówek oświaty pozaszkolnej, 
specjalnego ośrodka szkolno – wy-
chowawczego oraz poradni psy-

chologiczno – pedagogicznej. Na 
terenie powiatu funcjonują również 
ujęte w sieci szkół 3 licea ogólno-
kształcące publiczne prowadzone 
przez inne organy samorządowe, 
tj. Gminę Brwinów,    Michałowi-
ce i Miasto Piastów. Na podstawie 
zawartych z Miastem Pruszków 
porozumień Powiat  Pruszkowski 
jest organem prowadzącym dla 
dwóch gimnazjów oraz gimnazjum 
sportowego - założonego w ramach 
zadań własnych powiatu. 

Radni wysłuchali także infor-
macji o pracy Zarządu Powia-
tu Pruszkowskiego w okresie 
od 21 sierpnia do 12 września 2007 
r. W tym czasie Zarząd zebrał się na 
5 posiedzeniach, podczas których 
rozpatrzył i podjął decyzje w wie-
lu sprawach dotyczących budżetu 
(4 sprawy), inwestycji i drogowni-
ctwa (23 sprawy), edukacji (3) oraz 
zdrowia i pomocy społecznej (8), a 
także geodezji i gospodarki nieru-
chomościami (9) i innych (17).
Rada Powiatu podjęła uchwały w 
sprawie wprowadzenia zmian w 
budżecie powiatu pruszkowskiego 
oraz wyrażenia zgody na zaciąg-
nięcie zobowiązań fi nansowych 
na okres przekraczający rok bu-
dżetowy w celu realizacji umów 
w ramach wydatków bieżących 
– chodzi tu o zgodę na wynajem 
pomieszczeń biurowych w budyn-
ku Urzędu Skarbowego przy ul. 
Staszica w latach 2008 i 2009 w 
związku z koniecznością przenie-
sienia tam urzędników powiatu na 
czas planowanej budowy nowej 
siedziby starostwa. 

Inwestycje drogowe powiatu w 2007 r.

Prawie 8,5 mln zł. - tyle będą 
kosztowały inwestycje drogo-
we realizowane przez powiat 
pruszkowski w tym roku i w cią-
gu dwóch najbliższych. Które z 
dróg zostały bądź zostaną za tę 
kwotę zmodernizowane? Mówi o 
tym Elżbieta Smolińska – staro-
sta powiatu pruszkowskiego:

- Inwestycje drogowe, jakie już 
zostały zrealizowane w Prusz-
kowie i w okolicach to przede 
wszystkim dokończenie połą-
czenia pomiędzy Alejami Jero-

zolimskimi i ulicą Sokołowską, 
dochodzącą do Alei Krakow-
skiej, czyli dokończenie remontu 
ulicy Parkowej. Remont odcinka 
od ronda przy pałacu w Pęcicach 
do ulicy Sokołowskiej nie został 
w ubiegłym roku zrobiony. Ale 
w tej chwili gmina już położy-
ła tam kanalizację i w związku 
z tym, po ciężkim okresie dla 
użytkowników tej drogi, udało 
nam się dokończyć i zrealizować 
to zadanie. 
Jeszcze w tym roku rozpocznie 
się modernizacja ulicy Promy-

ka na odcinku od Robotniczej 
do Wiśniowej. Tu swój udział 
w pracach będzie miało miasto 
Pruszków, wykonujące chodniki. 
- Taka, ogólnie przyjęta zasada 
współpracy z gminami na dro-
gach powiatowych, bardzo do-
brze się sprawdza i wszystkie 
gminy chętnie podejmują te za-
dania – podkreśla starosta. 

Dalszy ciąg remontu ulicy Pro-
myka będzie mógł być realizo-
wany, kiedy MPWiK wykona w 
jezdni 
Kanalizację.  
- Kolejna ważna ulica, na której 
trwa w tym momencie remont i 
lada moment przystąpimy do od-
dania jej użytkownikom, to od-
cinek głównej ulicy Nowej Wsi, 
łączący ulicę Pruszkowską na 
terenie gminy Nadarzyn z trasą 
Warszawa - Grodzisk, zaraz za 
skrętem w lewo za Komorowem. 
Ta inwestycja powstaje przy 
udziale gminy Michałowice, któ-
ra w ubiegłym roku wykonała tu 
chodniki. 

Odnośnie inwestycji planowa-
nych, rozpoczynają się prace 
nad projektem przebudowy uli-
cy Bohaterów Warszawy łącznie 

z ulicą Tuwima w Piastowie.

- Jest to również bardzo istotny 
odcinek dróg powiatowych – 
mówi Elżbieta Smolińska. - Mam 
nadzieję, że po przeprowadzeniu 
tego remontu, który jest plano-
wany na dwa lata, odciążone 
zostaną Aleje Jerozolimskie, co 
ułatwi też komunikację pomię-
dzy Pruszkowem a Piastowem. 
Jeżeli PKP wyrazi zgodę, to przy 
tym ciągu komunikacyjnym po-
wstaną także ścieżki rowerowe. 
Generalna przebudowa czeka 
także ulicę Długą na Żbikowie, 
która ma być połączona rondem 
z ulicą Warsztatową. Przy okazji 
zostanie wykonany generalny re-
mont ulicy Warsztatowej i War-
szawskiej w Piastowie. I tutaj 
prawdopodobnie chodniki wy-
konają gminy, a cała inwestycja 
potrwa dwa lata.
Ważna jest również ulica Sado-
wa, remont której został rozpo-
częty w ubiegłym roku, a dwa 
lata temu wykonywaliśmy tam 
rowy odparowywalne, które 
częściowo rozwiązały sprawę 
odwodnienia tej ulicy.
W tym roku realizujemy resztę, a 
ulica zyska też nową nakładkę. 

- Miasto bierze na siebie budo-
wę parkingu przy przedszkolu, i 
to już jest uzgodnione. Dosko-

nale znamy problemy z dowo-
zem dzieci do przedszkola i z 
brakiem miejsca na zatrzyma-
nie się samochodu. Wiemy, jak 
wzmożone jest niebezpieczeń-
stwem, kiedy dzieci wysadzane 
są z samochodów bezpośrednio 
na jezdnię. Myślę, że warto rów-
nież wspomnieć o ulicy Marii 
Dąbrowskiej w Komorowie. Jest 
to ulica bardzo modna i uczęsz-
czana przez Pruszkowian. W tej 
chwili realizowany jest projekt 
jej przebudowy z chodnikami, 
ścieżkami rowerowymi oraz 
rondami spowalniającymi ruch i 
przejściami wyniesionymi przy 
szkołach. Ta inwestycja rozpo-
cznie się w przyszłym roku. 
Oczywiście, obok tak poważ-
nych przedsięwzięć, jak prze-
budowa całego ciągu komuni-
kacyjnego, powiat modernizuje 
same nawierzchnie jezdni. W 
tym roku nowe nakładki dostały 
już ulice 3 Maja i Południowa 
– w umie około jednego kilome-
tra.
Ja widać,plany inwestycyjne 
dotyczące dróg powiatowych 
są bardzo obiecujące. Nistety 
na końcowy efekt będzie trzeba 
trochę poczekać i niech pocie-
szeniem będzie wizja, że już za 
dwa lata pojedziemy po powie-
cie kolejnymi drogami o stan-
dardzie europejskim.

foto:Piotr Słowik
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18. października 2007 r. w Miejskim 
Domu Kultury odbyła się Powiato-
wa Konferencja „Pomóżmy Razem” 
w ramach 20. Międzynarodowego 
Dnia Walki z Ubóstwem, pod pa-
tronatem Rzecznika Praw Obywa-
telskich. 

Jak wskazują badania Ośrodka Ba-
dania Opinii Społecznej PENTOR 
jedynie 1/3 polskiego społeczeństwa 
zna pojęcie wykluczenia społeczne-
go i kojarzy je z odizolowaniem jed-
nostki, wyłączeniem z życia społecz-
nego. Z drugiej strony zdecydowana 
większość społeczeństwa (87%) zna 
osobiście ludzi biednych i obawia 
się, że w niedalekiej przyszłości im 
też zagrozi ubóstwo. 20. Międzyna-
rodowy Dzień Walki z Ubóstwem, 
który będziemy obchodzić trady-
cyjnie 17 października to wyjąt-
kowy czas, który warto poświęcić 
społecznej debacie o wykluczeniu 
społecznym spowodowanym biedą, 
skali zagrożeń i możliwościom sku-
tecznego przeciwdziałania.

Komitet Organizacyjny jest repre-
zentowany aktualnie przez 19 orga-

nizacji i instytucji ogólnopolskich, 
które pełnią kluczową rolę w co-
dziennej pracy w obszarze pomocy 
społecznej. Celem Komitetu jest 
koordynacja i inicjowanie przed-
sięwzięć związanych z obchodami. 
Wśród inicjatyw zadeklarowanych 
przez instytucje i organizacje znaj-
dują się konferencje, seminaria, de-
baty, wystawy plastyczne i fotogra-

M I Ę D Z Y N A R O D O W Y  D Z I E Ń 
W A L K I  Z  U B Ó S T W E M

„ D UŻO  R O B I M Y O S O B N O ,  Z R Ó B M Y TO  W S P Ó L N I E ! ”

 Zebrani goście mieli okazję wy-
słuchać przemówień między in-
nymi wojewody mazowieckiego 
Jacka Sasina oraz 2iceprezydenta 
Pruszkowa Andrzeja Królikow-
skiego. Najważniejsze i najcieplej 
przyjęte okazało się jednak wystą-
pienie starosty powiatu pruszkow-
skiego Elżbiety Smolińskiej. 

 - 63 lata, to jakby symbol 63 dni 
Powstania Warszawskiego 1944 
– mówiła Smolińska. - Jeden rok 
za jeden dzień... W tym roku ob-
chodzimy taką właśnie roczni-
cę tamtych wydarzeń. Tamte 63 
warszawskie dni poprzedzały to, 
co zaraz po nich zdarzyło się w 
Pruszkowie. Bohaterowie Po-
wstania Warszawskiego zostali 
wówczas przewiezieni do obozu 
Durchgangslager 121 Pruszków. 
Do dzisiaj pamiętają to oni sami, 
pamiętają ich krewni i pamiętamy 
także my. I każdego roku celebru-
jemy kolejną rocznicę tamtych 
wydarzeń wspominając zarówno 
bohaterskich Warszawiaków, jak i 
równie bohaterskich Pruszkowian. 
Ówcześni Pruszkowianie nie wal-
czyli może na barykadach, ale 
także narażali swoje życie i życie 
swoich najbliższych. Z wielkim 
oddaniem pomagali oni wypę-
dzonym z Warszawy i więzionym 
przez Niemców w Pruszkowie.

Powstanie muzeum obozu przejściowego 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 nierucho-
mości oznaczonej w ewidencji jako działka nr 121 obr. 12 o pow.  około 300 m2. Firma Bel 
Properties zobowiązała się do notarialnej sprzedaży prawa użytkowania wieczystego na rzecz 
Powiatu Pruszkowskiego za symboliczną złotówkę.

Tędy  p r zesz ła  Warszawa
63  roczn ica  Du lag  121

 Uroczystości upamiętniające obóz przejściowy Durchgangsla-
ger 121 Pruszków odbyły się 5 października na terenie byłych 
Zakładów Naprawy Taboru Kolejowego w Pruszkowie. W ob-
chodach wzięło udział wielu przedstawicieli samorządów lo-
kalnych, organizacji kombatanckich, środowisk harcerskich 
oraz młodzież z okolicznych szkół.   W Pruszkowie, między bramą 

wjazdową do Millenium Logistic 
Park a budynkiem mieszkalnym, 
powstanie muzeum obozu przej-
ściowego Dulag 121. Planuje się, 
że podczas tegorocznych uroczy-
stości upamiętniających upadek 
Powstania Warszawskiego zosta-
nie wmurowany kamień węgielny 
pod budowę muzeum. 

  Po Powstaniu Warszawskim na-
ziści umieścili setki tysięcy War-
szawian w halach fabrycznych w 
Pruszkowie. Pruszkowianie poma-
gali im przetrwać i często robili to 
z narażeniem życia.
- Liczymy na to, że osoby, które 
pamiętają tamte czasy, może prze-
chowują do dnia dzisiejszego pa-
miątki z tamtego smutnego okre-
su. Może skontaktują się z nami i 
przekażą swoje zbiory do tego mu-
zeum. Będą też nam służyć swoją 
wiedzą i pamięcią przy realizacji 
i urządzeniu muzeum – mówi El-
żbieta Smolińska, starosta prusz-
kowski. 
Starostwo powiatowe i miasto 
Pruszków wybudują muzeum, 
upamiętniające tragedię Powsta-

nia Warszawskiego. 
Właściciel nieruchomości - Mil-
lenium Logistic Park - bezpłatnie 
przekazał teren pod budowę oraz 
wykonał projekt obiektu. Niestety, 
nie wiadomo czy fi skus zwolni go 
od podatku od darowizny. Nawet, 
gdy cel jest tak szlachetny, jak bu-
dowa muzeum Dulagu. Starostwo 
już w tej sprawie monitowało, pro-
sząc izbę skarbową o zwolnienie 
z opłat. Jaka będzie odpowiedź? 
Wciąż nie wiadomo.

  - Nasze muzeum będziemy budo-
wali po wyburzeniu obecnie istnie-
jącego tam baraku – mówi Elżbieta 
Smolińska, starosta pruszkowski. 
- Z planów, które przygotowuje 
fi rma wiemy, że budynek muzeum 
zbudowany zostanie z czerwonej 
cegły i będzie parterowy z antre-
solą wewnątrz głównej hali eks-
pozycyjnej. Hala ta będzie miała 
ok. 60 metrów kwadratowych i, 
oprócz ekspozycji, będzie mogła 
być wykorzystywana jako sala 
konferencyjna. Będzie tu również 
zaplecze sanitarne oraz zaplecze 
biurowe z jakimś podręcznym ma-
gazynkiem, a także pomieszczenia 

na kasy do sprzedawania biletów 
i wreszcie miejsce, gdzie będzie 
można kupić pamiątki oraz publi-
kacje dotyczące muzeum. 
Obiekt będzie miał charakter wy-
stawienniczy. Jak można przy-
puszczać, znajdą się tutaj pamiątki 
oraz fotografi e i dokumenty, zwią-
zane z Dulagiem 121. Starostwo 
planuje, że będzie miał on też 
charakter oświatowy z możliwoś-
cią prowadzenia np. prelekcji dla 
młodzieży.

  Patronat honorowy nad budo-
wanym muzeum objęła prezydent 
Warszawy Hanna Gronkiewicz- 
Walz. Niestety, stolica nawet zło-
tówką nie wesprze na razie budo-
wy muzeum Dulag 121. 
- Mamy wstępne ustalenia, że 
wprawdzie na samą budowę tego 
muzeum Warszawa nie będzie 
mogła przeznaczyć środków, nato-
miast prawdopodobnie będą moż-
liwe do uzyskania środki na jego 
wyposażenie. Natomiast koszty 
funkcjonowania bieżącego pla-
cówki bierze na siebie powiat wraz 
z miastem – podkreśliła starosta. 

ficzne, publikacje, manifesty, hap-
peningi, punkty porad i informacji. 
Wiele z nich obejmuje również włą-
czenie w dialog osób bezpośrednio 
dotkniętych i doświadczonym ubó-
stwem i marginalizacją społeczną.

Starosta Elżbieta Smolińska po-
twierdziła ponadto, że prace zmie-
rzające do wybudowania muze-
um Dulagu 121 dobiegają końca 
i wkrótce wszystkie formalności 
zostaną załatwione. Muzeum 
powstanie między budynkiem 
mieszkalnym przy ul. 3 Maja a 
bramą wjazdową Millenium Logi-
stic Park. Uczestnicy wzięli także 
udział w polowej mszy świętej, po 
której nastąpiło złożenie wieńców 
pod pamiątkowym krzyżem.

  Obóz przejściowy Durchgangsla-
ger 121 Pruszków działał od 
sierpnia 1944 do stycznia 1945 r., 
kiedy to został wyzwolony przez 
wojska radzieckie. Przez Dulag 
121 przewinęło się łącznie po-
nad 650 tys. ludzi z Warszawy i 
okolic. Przybyłych dzielono na 
trzy kategorie. Podejrzanych o 
walki w Powstaniu Warszawskim 
rozstrzeliwano lub kierowano do 
obozów koncentracyjnych. Oso-
by zdrowe kierowano na roboty 
do III Rzeszy. Chorych, kobiety i 
dzieci wysyłano w głąb General-
nej Guberni. Do dziś zachowały 
się liczne relacje o bohaterstwie 
okolicznych mieszkańców, którzy 
dostarczali więźniom pożywienie 
i leki, oraz pomagali w organiza-
cji ucieczek.

Piotr Słowik, wej

foto: Piotr Słowik

foto: Piotr Słowik



WPR 026        Październik 2007strona 06

fotos: Kino Świat

fo
to

s:
 B

es
t F

ilm

FILMOWE PREMIERY MIESIĄCA
FILM

„Jeżeli Robert Rodriguez kręci 
fi lm stylizowany na kino klasy B, 
a w dodatku jego dzieło jest hor-
rorem opowiadającym o inwazji 
zombie, to efekt musi być dosko-
nały.” – przekonywałem swojego 
znajomego przed pokazem drugiej 
części „Grindhouse” - wspólnego 
projektu Rodrigueza i Quentina 
Tarantino. Okazało się, że moje 
przewidywania się sprawdziły 
– „Planet Terror” okazał się lep-
szy od świetnego przecież „Death 
Proof”, bowiem styl Rodrigueza 
– niezwykle rozbuchany – wywo-
dzi się w prostej linii z tradycji 
exploitation movies oraz slasher 
movies, podczas gdy Tarantino 
czerpie z wielu konwencji i bar-
dziej opiera swoje obrazy na 
dialogu. Stąd też „Planet Terror” 
jest doskonałą realizacją idei 
„Grindhouse”, choć fi lm twór-
cy „Desperado” na pewno nie 
wszystkim się spodoba. Jednak 
tym, którzy znają i lubią sposób 
myślenia o kinie prezentowany 
przez Rodrigueza oraz dostrzegą i 
docenią wirtuozerską, balansują-
cą na granicy pastiszu i celebracji 
reżyserię, mogę zagwarantować, 
że po projekcji będą zachwyceni.
  Bo też zachwyt kinomana może 
tu wzbudzić wiele rzeczy – od 
zbudowanej z najgorszych sche-
matów i nie grzeszącej logiką 
fabuły, przez deklaratywne i 
sztuczne dialogi, aż po hektolitry 

 W polskim kinie brakuje mi najbardziej dwóch rzeczy: odważnych 
i nietuzinkowych pomysłów oraz fi lmów przyglądających się z bliska 
zwykłemu człowiekowi, obrazów uwznioślających codzienność, opo-
wiadających o niej bez fi lozofi cznego zadęcia i sentymentalizmu, ale 
też bez przesadnego dystansu. Film Doroty Kędzierzawskiej wypełnia 
tę drugą lukę. „Pora umierać” traktuje bowiem o radości życia. O 
radości tym większej, bo czerpanej u jego schyłku. Obraz reżyserki 
„Jestem” to także fi lm o przemijaniu, o starości, jak również o wartoś-
ciach, które odeszły w niepamięć. To fi lm wzruszający i piękny.

Premiera: 26 października

„Pora umierać”

Główną – i właściwie jedyną 
– bohaterką „Pora umierać” jest 
staruszka o imieniu Aniela (wiel-
ka rola Danuty Szafl arskiej), któ-
ra mieszka samotnie - nie licząc 
suki Filadelfi i - w swym wielkim 
domu. Na tej postaci opiera się 
cały fi lm. Kamera nieustannie 
przygląda się twarzy pani Anieli, 
rejestruje najdrobniejszy jej gest, 
każde jej słowo, każdy jej ruch, a 
zwłaszcza jej reakcje na to, co się 
dzieje wokół niej. Z tych składo-
wych twórcy budują złożony por-
tret osoby, której życie dobiega 
końca. Osoby, która musi radzić 
sobie ze starością – a ta przejawia 
się w wielu aspektach, poczynając 
od tych najmniej przyjemnych i 
najbardziej prozaicznych (kłopo-
ty z pamięcią), kończąc na tych 
emocjonalnych (wspomnienia). U 
Kędzierzawskiej jednak starość 
to nie tylko reumatyzm i senty-
mentalizm. To, co jest najbardziej 
fascynujące w postaci pani Anie-

li, to chęć życia, to dostrzeganie 
jego piękna tam, gdzie większość 
z nas przestała je już dostrzegać 
– w deszczu, promieniach słońca, 
spojrzeniu wiernego zwierzęcia. 
To także jej godność, jej poczucie 
humoru, które posiada pomimo 
tego, że otacza ją bezduszny świat, 
do którego wartości przez nią wy-
znawane już niestety nie przystają, 
co potwierdza fakt, iż nawet syn 
przestaje się z nią liczyć. 
   Innymi słowy, pani Aniela z jed-
nej strony nie godzi się na świat 
pełen cynizmu i arogancji, ale z 
drugiej strony docenia urok życia, 
jego niewysłowione piękno, które 
dostrzec można w oszczędnych, 
acz wysmakowanych kadrach 
autorstwa Arthura Reinharta. Tę 
krzepiącą wymowę fi lmu (którą 
dobrze podsumowuje sformułowa-
nie „la dolce vita”, gdy pozbawić 
go ironii nadanej przez Felliniego) 
znać najwyraźniej w znakomitej 
scenie pokazującej staruszkę, któ-

ra – rozgoryczona zachowaniem 
syna i brakiem kontaktu z wnucz-
ką – postanawia dramatycznie 
umrzeć, w związku z czym rozpo-
czyna cały rytuał: zakłada czarne 
ubranie, zapala świece, kładzie 
się na łóżku i recytuje w myślach 
patetyczny wiersz, by po chwili 
zerwać się i strofować samą siebie 
słowami: „Pora umierać??? Czy ja 
zwariowałam?”. Bo też życie ma 
sens, a zatem umrzeć należy z sen-
sem, miast pod wpływem chwi-
lowej depresji. Umrzeć należy po 
wypełnieniu swojej roli, czyli w 
spokoju. I pani Aniela swoją rolę 
wypełnia, czyni szlachetny gest 
w stosunku do drugiego człowie-
ka, po czym umiera – w ciszy, z 

godnością, uśmiechając się, niko-
mu nie przeszkadzając, nie drama-
tyzując – zamiast tego słyszymy 
dowcipny komentarz autorstwa jej 
samej. Zza grobu? Z nieba, dokąd 
zabiera nas kamera wznosząc się 
w ostatniej scenie ponad drzewa-
mi? Nie wiemy.
   Wiemy natomiast, że śmierć jest 
naturalną koleją rzeczy, że jest 
nieodwołalnie wpisana w naturę. 
Dorota Kędzierzawska celebruje 
w swym fi lmie życie, ale i oswa-
ja śmierć. Z humorem, lekkością 
i wrażliwością przedstawia nam 
obraz kobiety, dla której istnie-
je przeszłość i teraźniejszość, ale 
przyszłość stoi pod znakiem zapy-
tania, bo nie wiadomo, czy w ogó-

le istnieje. Podobnie jak bohater-
ka, reżyserka odrzuca minorową 
tonację, choć oczywiście jej fi lm 
nie jest pozbawiony gorzkiego za-
barwienia – życie wszak nie jest 
przez cały czas różowe. W obrazie 
autorki „Wron” dominują jednak 
wesołe nuty, dominuje w nim ra-
dość egzystencji i pogodna zgoda 
na wszelkie jej przejawy, także te, z 
którymi ciężko jest sobie poradzić, 
w tym jej nieunikniony koniec. 
Bo pani Aniela nawet w śmierci 
znajduje pozytyw: „Przynajmniej 
nie jestem zmuszona pić herbaty 
z kubka”. Może warto pójść za jej 
przykładem?

Premiera: 12 października

„Planet Terror”
krwi wylewające się z ciał ludzi 
pożeranych przez zombie. W ki-
nach grindhouse widzowie otrzy-
mywali fi lmy, w których scena-
riusze były tylko pretekstem do 
ukazania jak największej ilości 
scen epatujących bezsensowną 
przemocą i seksem. Rodriguez 
odwzorowuje tę specyfi kę po mi-
strzowsku. Tyle że robi to z właś-
ciwym sobie dystansem, a przede 
wszystkim – fantastycznie insce-
nizując sceny kolejnych masakr. 
Reżyser „Od zmierzchu do świ-
tu” po części składa hołd takie-
mu rodzajowi kina, na którym się 
przecież wychował, a po części 
przeprowadza zgrabny pastisz, 
najbardziej widoczny w dialo-
gach i pracy kamery, która akcen-
tuje bezsens tego, co dzieje się na 
ekranie. W „Planet Terror” mamy 
do czynienia ze zręczną styliza-
cją, która kino klasy B wynosi do 
rangi sztuki. Bo Rodriguez wy-
reżyserował swój fi lm tak, że aż 
ciarki przechodzą, dzięki czemu 
wspomniany wyżej bezsens staje 
się piękną i kompletnie bezintere-
sowną zabawą w kino.
   Właśnie – zabawą. Za całym 
tym przedsięwzięciem kryje się 
bowiem specyfi czne podejście 
Roberta Rodrigueza do kina. 
Twórczość meksykańskiego re-
żysera – zagorzałego fana hor-
rorów o zombie i fi lmów Johna 
Carpentera - jest mianowicie po-

zbawiona przesłania i ideologii. 
Dla Rodrigueza nie „misja” jest 
istotą kina, odrzuca on przekor-
nie tzw. „fi lmy artystyczne” na 
rzecz obrazów dostarczających 
widzom rozrywki, wciągających 
ich w specyfi czną grę prowadzo-
ną z przymrużeniem oka. Gra, o 
której mowa, to zabawa kinem, 
przetwarzanie jego rozmaitych 
formuł i schematów, przyrządza-
nie z nich wybuchowego koktaj-
lu, który buzuje energią i wyob-
raźnią. Takie jest „Planet Terror” 
– szalone, ekstrawaganckie, 
igrające z konwencją, zrobione 
z autentyczną pasją i humorem. 
Rodriguez serwuje nam kino w 
czystej postaci (choć niektórym 
może się ono wydać odrobinę 
chore), przy czym proponuje 
również powrót do korzeni sztuki 
fi lmowej, jej pierwotnych zało-
żeń – czysto przecież rozrywko-
wych. Wszystko to można jednak 
z obrazu Meksykanina wyczytać 
przy założeniu, że dostrzeże się 
– moim zdaniem oczywiste – pa-
stiszowe zabiegi reżysera. Gdyby 
przyjąć drugą część „Grindhouse” 
z powagą, to wytrwanie na sali 
okazałoby się niemożliwe. Ja wy-
trwałem, a co więcej – cieszyłem 
się jak dziecko.

Błażej Hrapkowicz
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Wieści znad Raszynki

Popłynie potok Euro
Rozdzielone zostały miliardy Euro na 
rozmaite, mniejsze i większe projek-
ty fi nansowane ze środków unijnych 
na terenie naszego kraju. Wśród nich 
znalazł się ten dotyczący rozbudowy 
infrastruktury kanalizacyjnej i wodo-
ciągowej w gminie Raszyn. Procedurę 
ubiegania się o unijne pieniądze za-
początkował wraz z urzędnikami 
były wójt Piotr Iwicki. Jak widać, 
skutecznie. Pierwotnie na indykatyw-
nej liście uwzględniającej rozmaite 
projekty, widniała liczba 22.77 mi-
liona Euro (ok. 90 milionów złotych). 
Ostatecznie dla Raszyna przewidziano 
prawie 15 milionów. To gigantyczna 
kwota, jednak szkoda pozostałych 
siedmiu, bowiem to około dwuletni 

budżet inwestycyjny gminy. Za te pie-
niądze można było zbudować bardzo 
wiele. Co się z nimi stało? Dowiemy 
się niebawem. Cieszmy się tym co 
mamy. Jak widać, skuteczność działa-
nia uprzednich władz Raszyna z wój-
tem Piotrem Iwickim przynosi owoce 
nawet po roku. Jednak ten optymizm 
pryska, gdy uświadomimy sobie, że 
samorządy z przyznanych dotąd unij-
nych środków wykorzystały jedynie 
27 procent.                                     k.k.

Raszyński skandal
Nie pierwszy i nie ostatni. Po dłu-
giej przerwie, ukazał się kolejny nu-
mer samorządowej gazetki „Kurier 
Raszyński”. Jej zaangażowanie w te-
matykę wyborczą skierowane przeciw-
ko tylko jednemu lokalnemu kandyda-
towi  w ostatnich wyborach parlamen-
tarnych i fakt fi nansowania ze środków 
publicznych, wzbudziło gniew miesz-
kańców. W gazetce nie zawahano się 
nawet przed publikacją kłamstw na te-
mat kandydata Piotra Iwickiego (PiS). 
Za to panegiryku doczekał się na ła-
mach kandydat PO. Cóż, nic dziwnego 
wójt gminy Raszyn Janusz Rajkowski 
to Platforma Obywatelska. Jest tylko 
„ale”. Dlaczego stało się to na koszt 
podatnika - mieszkańców? Sprawa bę-
dzie miała swój ciąg dalszy. 
- Nie pozwolę na pisanie na mój te-
mat kłamstw, w dodatku za pieniądze 

mieszkańców. W mojej opinii, idea 
samorządności osiągnęła dno – mówi 
Piotr Iwicki.                               stan

Armia urzędników
O ilości osób zatrudnionych w 
Urzędzie Gminy w Raszynie na pod-
stawie umów zlecenia, krążą już plot-
ki. Postanowiliśmy zweryfi kować te 
fakty, niestety wójt Rajkowski odmó-
wił radnemu Iwickiemu udzielenia w 
tym zakresie informacji. Tym samym 
krążąca po gminie plotka odnośnie 
liczby dwustu nowozatrudnionych 
osób pracujących dla Urzędu nie na 
podstawie umowy o pracę a na pod-
stawie zlecenia i umowy o dzieło, nie 
może być zweryfi kowana. 100, 200 
czy 300 osób, trudno powiedzieć, 
skoro wójt Rajkowski nie chce tego 
ujawnić! Sam twierdzi, że zreduko-
wał kadry. W tym kontekście trudno 
w to uwierzyć. Jedni są zwalniani, 
inny zatrudniani a umowy - zlecenia 
pozwalają ominąć tryb konkursowy. 
Wiadomo, że w tym gronie znalazł 
się – co sam przyznał  – lokalny prze-
grany kandydat na posła Platformy 
Obywatelskiej ostatnich wyborów 
(również przegrany kandydat na rad-
nego z komitetu wójta Rajkowskiego 
w wyborach 2006 r.). Nic dziwnego, 
że sprawa nie podoba się mieszkań-
com. Jak nam wiadomo, p. Iwicki 
złożył skargę do Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego na decyzję 
wójta Rajkowskiego odmawiającą 
udzielenia odpowiedzi o zatrudnieniu. 
SKO uznało rację p. Piotra Iwickiego i 

uchyliło decyzję wójta Rajkowskiego, 
odmawiającą udzielenia odpowiedzi. 
Do czego jeszcze posunie się wójt 
Rajkowski, aby przed mieszkańcami 
ukryć prawdziwy stan zatrudnienia?

Podrożeją przedszkola
Do rady gminy, wójt Rajkowski skie-
rował uchwałę, której efektem bę-
dzie podwyżka ceny wyżywienia w 
gminnych przedszkolach. Niebawem 
zabraknie miejsca na to, aby opisać 
rzeczy, które podrożały bądź nieba-
wem podrożeją w gminie Raszyna 
za rządów wójta Rajkowskiego. Jak 
widać, liberalny cud gospodarczy, 
materializuje się poprzez nakłada-
nie na mieszkańców wyższych opłat. 
Przypominamy, od stycznia uderzą w 
mieszkańców gminy Raszyn podwyż-
ki ceny wody i ścieków. 

Gmina na celowniku
Wojewoda Mazowiecki i Mazowiecki 
Kurator Oświaty to autorzy pism, za-
świadczających o naruszeniach prawa 
w gminie  Raszyn. Dotyczą one za-
równo uchwał jak i zarządzeń wójta 
Rajkowskiego. Ciekawostką jest nato-
miast stwierdzenie samowoli budowla-
nej, której dopuścił się wójt Rajkowski. 
O to cytat z pisma Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego 
PINB.RA.RB.7355/13/07:
„Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 
30 lipca 2007r. wydałem postanowie-
nie nr 54/07 nakazujące wstrzymanie 
robót budowlanych oraz przedstawie-
nie, w wyznaczonym terminie, okre-

ślonych dokumentów niezbędnych 
do legalizacji samowoli budowlanej 
wykonanej części chodnika usytuowa-
nego wzdłuż ulicy Warszawskiej we 
wsi Dawidy, gm. Raszyn”. Jak widać, 
prawo w tym wypadku (i nie tylko 
w tym) nie jest mocną stroną wójta 
Rajkowskiego.
Komentarz – zbędny.

Oligoceński sen
W zdroju wody oligoceńskiej w 
Raszynie, tak chętnie odwiedzanym 
przez mieszkańców, od pewnego cza-
su nie leci już woda oligoceńska. Leci 
za to ta sama, która mieszkańcy i tak 
mają – w większości – w kranach. 
Ciekawe co na to, gdy dowiedzą się, 
że ich wycieczki samochodami, ro-
werami, z wózkami pełnymi butelek, 
ocierają się absurd? Kiedy popłynie 
woda z ujęcia głębinowego? Nie wia-
domo.

Co z uchwałą?
Od dawna u przewodniczącego rady 
gminy Raszyn, p. Szweda, leży projekt 
uchwały złożony przez radnych Prawa 
i Sprawiedliwości, umożliwiający re-
alizację obietnic składanych w czasie 
kampanii wyborczej przez obecne wła-
dze, dotyczący zwrotu wpłat na poczet 
budowy kanalizacji (tzw. współudział 
w budowie). Przewodniczący mówi, 
że czeka na opinię prawną. Zdradzamy, 
czeka już bardzo długo. Zbyt długo. Nic 
więc dziwnego, że słychać głos: Szwed 
blokuje to co obiecywano w czasie wy-
borów.                                          PIW

   W setkach polskich gmin za 
środki unijne powstały kanaliza-
cje, wodociągi, drogi, oczyszczal-
nie ścieków. Inwestuje się w edu-
kację, ochronę środowiska, fi nan-
suje inwestycje w służbie zdrowia, 
buduje szkoły, hale sportowe, in-
westuje w czynnik ludzki. Dzięki 
funduszom unijnym gminy zmie-
niają się nie do poznania. A jak 
na tym tle prezentuje się Piastów? 
Czy bliżej mu do najlepszych, czy 
też włodarze miasta nie podołali 
stawianym im zadaniom i w re-
zultacie ich nieudolności Piastów 
ugrzązł wśród maruderów?
   Inaczej niż w setkach polskich 
gmin, władze Piastowa praktycz-
nie przespały skorzystanie ze środ-
ków przedakcesyjnych. Ciężkie 
pieniądze przepadły bezpowrotnie. 
Tylko dzięki zapobiegliwości i za-
angażowaniu dyrekcji szkół pod-
stawowych udało się partycypo-
wać piastowskim szkołom w pro-
gramie SOCRATES-COMENIUS. 
Szkoła Podstawowa nr 3 realizo-
wała w latach 2000-2003 program 
„Literatura dziecięca – twórczość 
własna”. Dostała nań 32 095 zł. 
Szkoła Podstawowa nr 2 realizo-
wała w latach 2002-2005 program 
„Wpływ położenia geografi czne-
go i lokalnego klimatu na region 
agrokultury na obszarze Europy”. 
Dofi nansowanie wyniosło 53 842 
zł. Zaś Szkoła Podstawowa nr 1 
na program „Od śmieci do sztuki” 

F u n d u s z e  u n i j n e  w  P i a s t o w i e
Jak nie urok, to przemarsz wojska

pozyskała 55 193 zł.
   Po przystąpieniu Polski do Unii 
Europejskiej już grube miliardy za-
siliły polskie gminy. A jak na tym tle 
prezentują się włodarze Piastowa? 
Ile środków unijnych udało im 
się pozyskać? Praktycznie nic. 
Władze miasta przygotowały kil-
ka wniosków. Pierwszy z nich do-
tyczył budowy oczyszczalni ście-
ków deszczowych wraz z kanałem 
deszczowym w ul. Dąbrowskiego. 
W 2004 r. Burmistrz nie zdążył ze 
złożeniem wniosku. Po modyfi ka-
cji projekt został złożony, ale zno-
wu było Burmistrzowi pod górkę. 
Piastów dofi nansowania nie do-
stał, bo nieoczekiwanie dla decy-
dentów miejskich, w ramach tego 
programu miały być fi nansowane 
oczyszczalnie ścieków komunal-
nych, a nie deszczowych.
  W ramach Mechanizmu 
Finansowego EOG i Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego wło-
darze Piastowa wystąpili o 1 160 
000 zł na budowę ogólnodostęp-
nej strefy rekreacyjnej. Niestety, 
znowu im nie wyszło. Braki for-
malne aplikacji sprawiły, że pro-
jekt został odrzucony.

   Miasto ubiega się też o 950 ty-
sięcy zł. na zintegrowany system 
informatyczny. Miejmy nadzieję, 
że chociaż tym razem Burmistrz 
podołał warunkom programu.
   Ale były i sukcesy. Przychodni 
zdrowia udało się uzyskać zapew-

nienie zwrotu 206 775 zł na aparat 
RTG z generatorem o wysokiej 
częstotliwości. Trochę środków 
udało się pozyskać z Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Co zna-
mienne, tak jak poprzednio uczy-
niły to dyrekcje szkół. Szkoła 
Podstawowa nr 1 uzyskała 127 192 
zł na pracownię komputerową, ga-
binet logopedyczny, środki dydak-
tyczne. Szkoła Podstawowa nr 2 
– 41 050 zł na pracownię kompu-
terową i Szkoła Podstawowa nr 4 
– ma obiecane 18 600 zł na biblio-
tekę multimedialną. Mimo przygo-
towania merytorycznego i najlep-
szych chęci Dyrekcji, ze środków 
unijnych nie może zaś korzystać 
Liceum im. Adama Mickiewicza. 
Zaniechania Burmistrza sprawiły, 
że Piastów jedynie administruje tą 
placówką, ale jej właścicielem jest 
powiat, co wyklucza udział w pro-
gramach unijnych. W ten sposób 
kolejne dziesiątki tysięcy przepa-
dają bezpowrotnie.
   Polska jest największym bene-
fi cjentem funduszy struktural-
nych Unii Europejskiej na lata 
2007-2013. Są do wykorzystania 
fundusze strukturalne, Fundusz 
Spójności, instrument norwe-
ski, program „Konkurencyjność 
i innowacyjność” i wiele innych. 
Pieniądze płyną szerokim strumie-
niem. W tym czasie na same in-
westycje samorządy mogą dostać 
16,5 mld euro. Dodatkowo około 

6 mld euro mogą uzyskać 
na programy społeczne. 
Jest więc o co zabiegać. W 
mieście tak zaniedbanym 
jak Piastów - w którym w 
ponad 70 ulicach brakuje 
wodociągu, w ponad 70 
ulicach nie ma należytej 
nawierzchni, w którym 
brakuje odprowadzenia 
wód opadowych i miasto 
tonie, w którym nie wia-
domo czy ogrzewanie w 
Szkole Podstawowej Nr 
4 wytrzyma zimę, bo od 
lat czeka na generalny re-
mont/wymianę, w którym 
dach przedszkola przy ul. 
Moniuszki jest dziurawy 
jak i sito i od lat czeka na 
wymianę itd. itp., podob-
nych zaniechań jest wiele- 
wydawałoby się oczywiste, 
że Burmistrz i jego ludzie 
zakaszą rękawy i wykorzy-
stają wszelkie możliwości, 
aby skorzystać ze środków unij-
nych. Dzięki wiedzy i zaangażo-
waniu lokalnych władz, w setkach 
polskich gmin to się udało. Ale nie 
w Piastowie. Nieudolność ekipy 
„Naszego Piastowa” sprawiła, że 
już bezpowrotnie przepadły milio-
ny i bezpowrotnie tracimy szanse 
na udział w kolejnych projek-
tach unijnych, które pozwoliłyby 
zmniejszyć dystans cywilizacyjny, 
jaki oddziela Piastów od innych 
gmin.
   Przykładowo w Jaktorowie dzię-
ki zaradności władz gminnych 
udało się pozyskać około 40 mln 

środków unijnych, przy rocznym 
budżecie inwestycyjnym gminy 
wynoszącym 2 mln zł! W takich 
gminach, jak Karpacz, Mniszków, 
Mikołajki, czy Uniejów, dzięki 
kompetencji władz miejskich po-
zyskano ponad 1700 zł na każdego 
mieszkańca. W Piastowie jest to 
około 50 razy mniej. To jest prze-
paść, która oddziela władze kom-
petentne i zaradne, dbające o do-
bro wspólnoty lokalnej, od władz 
pozostałych. To jest przepaść, któ-
rą dla dobra Piastowa jednak war-
to byłoby każdego dnia zasypać.
                          Jacek Zaleśny

foto: Bolo Skoczylas
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Piotr Iwicki: - Czy wychodzisz nim z cie-
nia rodzinnych sław?
Anoushka Shankar: - Sława mojego ojca 
Raviego Shankara sprawia, że wszyscy za-
dają to pytanie. Podobnie ma się sprawa z 
Norah. Ale ja artystycznie i koncepcyjnie 
jestem w całkiem innym miejscu niż ona. 
Moja muzyka cały czas daje świadectwo 
kulturze z której wynikam. Cały czas sły-
chać Indie. Ale przyznam, że bycie w cie-
niu taty, to bycie w bezpiecznym cieniu. 
Na pewno mogłam sobie i mogę nadal na 
wiele więcej pozwolić, jednak to sprawia, 
że również znacznie bardziej rygorystycz-
nie jestem oceniania. Nikt nie zastosuje 
taryfy ulgowej na „słynnego ojca”, wręcz 
przeciwnie, to że płynie w moich żyłach 
jego krew, stawia większe wymagania. No-
rah mając inne nazwisko jest kojarzona na 
podstawie informacji, ja jestem kontowana 
bezpośrednio przez nazwisko taty. Czasa-
mi mówię, że startuje przez to z ujemnego 
poziomu, bo najpierw muszę zmierzyć się 
ze sławą mojego mistrza – ojca, a dopie-
ro potem budować własny artystyczny za-
kątek. Wierz mi, to tyle samo pomaga ile 
szkodzi. Chyba nawet bardziej szkodzi, ale 
stawia przez to większy rygor w samooce-
nie. Wiesz, nie chcesz przynieść wstydu, 
nie tylko sobie.
- Przyznajesz, że „Breathing Under Wa-
ter” nie byłby tym czym jest, gdyby nie 
Karsh Kale. Znawcy twierdzą, że wasze 
spotkanie z racji na zbieżność tego co ro-
bicie, było nieuniknione. Powiedz coś o 
nim, to postać u nas niemal nie znana.
- Kale ma trzydzieści dwa lata i podobnie jak 
ja wychowywał się w Ameryce pod opieką 
swych hinduskich rodziców. On ma piekiel-
nie wielki talent, w zasadzie co tylko chwyci 

Wyjście z cieniaWyjście z cienia

w ręce to zaraz gra (śmiech). Najpierw za-
łożył gwiazdorską supergrupę Table Beat 
Science, a potem pracował jako producent 
i kompozytor, tworząc jedne z najlepszych 
dzieł muzyki etniczno-elektronicznej ostat-
niej dekady. Jego ostatni krążek „Broken 
English” był nominowany do Grammy. To 
prawdziwy wizjoner, mistrz pracy w stu-
diu nagraniowym, ale i genialny logistyk. 
On wie, kogo trzeba zaprosić do współ-
pracy aby osiągnąć zamierzony efekt. Stąd 
choćby obecność zespołu Midival Punditz, 
Vishwa Mohan Bhatt, Noah Lembersky, 
Shankar Mahadevan oraz Sunidhi Chauhan. 
To on zdecydował, że stroną brzmieniową 
zajęli się dwaj najsłynniejsi i najbardziej 
doświadczeni indyjscy producenci: Gau-
rav Raina, znany z nowatorskich dzieł ze-
społu Midival Punditz łączącego muzykę 
elektroniczną i raga, oraz Salim Merchant, 
wybitny pianista oraz kto wie czy jeszcze 
nie lepszy twórca ścieżek dźwiękowych do 
fi lmów bollywoodzkich. Kale powiedział, 
że mając ich u boku będziemy dowoli rzu-
cać pomysłami i patrzeć, które się przyjmą, 
nie martwiąc się niczym innym. I tak było. 
Myślę, że największą niespodzianką w tym 
albumie jest fakt, że nasze role się zamieniły 
- wiele najcięższych, transowych momen-
tów na płycie stworzyłam ja, a Karsh dotąd 
słynący z takich rzeczy jest odpowiedzialny 
za mnóstwo tych „ładniejszych”, melodyj-
nych motywów
- Muzyka Indii przeżywa renesans po-
pularności, jak kiedyś za sprawą two-
jego ojca.  Wówczas słychać to było 
u  Beatlesów i Led Zeppelin, w jazzie 
dzięki Johnowi McLaughlinowi, Mileso-
wi Davisowi lat 70, formacjom  Shakti 
i Mahavishnu Orchestra. Dzisiaj Orient 

znowu wszedł przebojem do muzyki po-
pularnej.
- Zapomniałeś o tym co robił wielki przy-
jaciel naszej rodziny, George Harrison. On 
chyba najgłębiej wszedł w muzykę Indii. 
Zrozumiał ją i zaczął nią żyć. Ale wróćmy 
do pytania. To sprawa artystów, dla których 
raga, podstawowa forma muzyki indyjskiej, 
stała się fundamentem. Paradoksalnie dużą 
rolę odegrał fakt motoryczności i transowo-
ści ragi. Te są wpisane w całą kulturę rave, 
techno i tym podobnym zjawiskom. Ale 
również powrócił czas fascynacji Buddy-
zmem, Indiami. Ludzie w zagonieniu szu-
kają wytchnienia. Szukają autorytetów, a 
tymi często okazują się mnisi z Tybety czy 
osiedli w Stanach Zjednoczonych lamowie. 
Jogini z okolic Los Angeles studiują kulturę 
Wschodu, gdy w tym samym czasie nowo-
jorska czy londyńska scena alternatywna 
szczodrze czerpie inspirację z klubowego 
życia New Delhi. Jedni to robią koniunktu-
ralnie, inni z potrzeby serca czy wyznawa-
nej fi lozofi i. 
-   Ta płyta powstawała niejako „w drodze”.
- Mam nadzieję, że słychać, ten wątek ruchu 
– ciągłej wędrówki. Właśnie tak nagraliśmy 
ten album - podróżując z Delhi do Nowego 
Jorku, Kalifornii i Bombaju, a potem powra-
cając do Delhi. Stąd jak łatwo zauważyć w 
tytule i motywem przewijającym się przez 
album jest woda. Podróż stanowiła inspira-
cję dla mnóstwa piosenek, wiele z nich jest 
dosłownie o podróżowaniu.
- Kultywujesz chyba najważniejszą 
tradycję rodzinną – grę na sitarze? 
- Sitar, to chyba obok tabli, najbardziej 
charakterystyczny instrument Indii, tu do-
konuje podróży przez szeroki wachlarz 
muzycznych stylów i gatunków. Z jednej 
strony ciepły, rozpoznawalny nawet przez 
laików burdon, taka kotwica tonacji każde-
go tematu, z drugiej możliwość gry osza-
łamiających improwizacji. Jeden dźwięk 
„stoi” buduje klimat a na jego tle inne sy-
pią się jak perełki. To co wiem o sitarze, 
to wiedza wprost od ojca, czyli dopełnia 
się kolejna tradycja, przekazywania fachu 
przez rodziców sowim dzieciom. To bar-
dzo stara tradycja wielu rodów w Indiach. 
- Dla jednych jesteś artystką wpisaną w 
world music, dla innych kimś obracają-
cym się na charakterystycznych obrze-
żach popu. Ktoś nawet powiedział, że to 
ethno-jazz. Uff! Trudno ciebie zaszufl ad-
kować.
- I cudownie. Zawsze chciałam działać w 
czymś, co określa się mieniem muzycznego 
crossoveru. Kiedy jest się muzykiem indyj-
skim we współczesnym świecie, w którym 
powstaje mnóstwo projektów łączących ga-
tunki i style, naprawdę trudno znaleźć ory-
ginalny i szczery sposób na to, by te pocho-
dzące z różnych światów dźwięki dobrze 
razem brzmiały. Ale to nie jest mieszanka 
wynikająca z teorii - nie podchodzimy do 
muzyki czysto intelektualnie. To nasza orga-
niczna twórczość. Cała ta muzyka, wszyst-
kie style i dźwięki to właśnie my. Jeśli coś 
założysz z góry, że ma być „tak i tak”, i wy-
łączysz rozum a – co jeszcze gorsze – ser-
ce, to można powstanie może i perfekcyjne 
„coś” ale wolne od emocji. Nieprawdziwe. 
A skoro nieprawdziwe, to po co? I dziękuję 
za to „niemożliwe zaszufl adkowanie”. To 
mi schlebia. I niech tak zostanie (śmiech).

Rozmawiał: Piotr Iwicki

Anoushka Shankar – Karsh Kale 
“Breathing Under Water” EMI

 Do rąk fanów mieszania muzycznych kul-
tur i styli, trafi ł bodaj najbardziej oczeki-
wany krążek tego roku z pogranicza popu 
i world music. Nagrany przez Anoushkę 
Shankar i Karsha Kale „Bretahing Un-
der Water” to nie tylko świetna muzyka 
taneczna podszyta duchem Orientu, ale 
fonografi czny majstersztyk.
 Do nagrania płyty zaproszono nie tylko 
słynnego ojca Anoushki, Raviego Shan-
kara (znakomite sitarowe introdukcje 
w „Oceanic Parts 1 & 2”, ale również 
przyrodnią siostrę – Norah Jones i Stin-
ga (wokalista śpiewa w chwytliwej pio-
sence „Seadreamer” promującej album). 
Mocne piętno na albumie wywarł Karsh 
Kale, multiinstrumentalista, wirtuoz tab-
li i wszelkiej elektroniki, w rezultacie on 
zdecydował o brzmieniu i charakterze 
płyty. W czasach wielkiej popularności 
Bollywoodzkich kinowych produkcji, gdy 
taneczne imprezy często wypełnia muzy-
ka bazująca na indyjskich klimatach ragi, 
album dwudziestopięcioletnie Anoushki 
Shankar to połączenie technologii Zacho-
du z duchem Wschodu, gdzie syntezatory 
i komputerowe loopy podobnie jak sam-
pling, podaja sobie rękę w energetycz-
nej, ale gdy trzeba, nastrojowej muzyce. 
Część materiału powstawała – jak mówi 
Kale – w sposób organiczny, poprzez 
doprawianie akustycznych orientalnych 
tematów elektronicznym sosem, bądź od-
wrotnie - jak „Slither” i „PD7” których 
zalążek powstawał w komputerze, z cza-
sem obrastały w pozostałe warstwy aran-
żacyjne, łącząc w jedność świat zaklęty w 
gigabajty z akustycznymi instrumentami i 
ludzkim głosem.
 Muzyka tego typu, zazwyczaj tworzona 
była z myślą o niszowym odbiorcy zako-
chanym w chill-outowych klimatach z in-
dyjską ragą w tle, bądź wprost adresowa-
na była do bywalców wszelkich dyskotek 
hołdujących nurtowi raga. „Breathing 
Under Water” to na tym tle całkiem nowa 
propozycja, mogąca zachwycić zarówno 
fanów Stinga i Petera Gabriela, jak i mi-
łośników tego wszystkiego, co stworzo-
no pod wpływem fascynacji kunsztem 
Raviego Shankara: od popu i rocka po 
jazz. Bez względu do jakiej szufl adki ten 
album trafi , to bez wątpienia znakomita 
muzyka.

Piotr Iwicki

Ma 25 lat, świetne koneksje i jeszcze znamienitsze muzyczne korzenie. Mimo to, dotąd żyła 
w cieniu swojego słynnego ojca i jeszcze słynniejszej przyrodniej siostry. Najnowszy album 
tej już wcześniej nominowanej do Grammy artystki, może okazać się przełomowym.
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Przygotowanie zapiekanki z dorsza 
ze względu na limity połowów jakie 
”wywalczyli” nasi politycy w Unii 
Europejskiej może być sztuką nie ła-
twą.  W  przypadku  gdy  najsmacz-
niejszej z naszych ryb  morskich  
zabraknie w sklepach możemy sko-
rzystać z innej ryby – także morskiej. 
Może być mintaj, morszczuk, sola 
itp. Przygotowania rozpoczynamy od 
sprawienia wyżej wspomnianej. Je-
śli używamy do naszej potrawy ryby 
mrożonej to problem mamy praktycz-
nie z głowy. Wystarczy wyjąć ją z za-
mrażarki  i  rozmrozić. Gdyby  jednak 
udało nam się gdzieś zdobyć świeżą 
rybę - musimy ją sprawić. Nawet 
kupowane w sklepie fi lety, powinni-
śmy dokładnie oddzielić od ości gdyż 
rybacy fi letują w  takim tempie , że 
zawsze jakiś prezent nam w mięsie 
zostawią. Później taka niedokładność 
może obrócić się przeciwko nam. Na 
przykład gdy nasza druga połowa 
podczas próbowania naszego dzieła  
oskarży nas o zamach na jej życie za 
pomocą ości. 
Wracając do potrawy.  Rybę kroimy 
w dość cienkie paski lub kostkę sze-
rokości około 5 cm. Wielkość kawał-
ków  będzie miała znaczenie już pod-
czas podawania zapiekanki.  Następ-
nie  solimy  i  pieprzymy dla smaku 
oraz skrapiamy delikatnie cytrynką i 
odstawiamy. Jeśli ktoś lubi inne bar-
dziej wymyślne przyprawy to rów-
nież może ich użyć . Jednak na tym 
etapie naszym zdaniem wystarczą te 
podstawowe. Odradzamy używanie 
gotowych mieszanek przypraw. Nie 
zawsze się sprawdzają i mogą zmie-
nić całkowicie szlachetny smak i aro-
mat ryby. Teraz możemy wziąć się 
za przygotowanie reszty składników. 
Nie jest ważne w jakiej kolejności 
pokroimy pieczarki, marchewkę, czy  
zetrzemy ser żółty. Ważne jest , żeby 
zagospodarować sobie kilka misek 
czy innych pojemników na przygo-
towane już składniki. Zaoszczędzimy 
sobie tym samym niepotrzebnego ba-
łaganu, a w oczach naszej białogłowy 
z pewnością zaświecą się ogniki zro-
zumienia dla naszego zamiłowania 

Faceci  w Kuchni
O tym kto lepiej gotuje - krążą już legendy. Dla wielu jest to pytanie z gatunku  -  Co było pierwsze. Jajko 
czy kura?! -  Jedni powiedzą, że w każdym niemal hotelu wyższej klasy szefem kuchni jest grubszy nieco 
przedstawiciel płci brzydszej.  Z  drugiej jednak strony to nasze matki, żony i rzadziej kochanki na co 
dzień serwują nam w domu wszelkiej maści specjały. Pomiędzy tymi dwoma stronami znajdujemy się 
my. Czyli przeciętni zjadacze chleba, którym daleko do umiejętności szefów kuchni. My po prostu chcieli 
byśmy dobrze zjeść.
Właśnie dla poszukujących nowych smaków, raz w miesiącu będziemy serwować przepis, który nie 
powinien być zbyt trudny do zrealizowania, a mamy  nadzieję, że pomoże  nam facetom wziąć sprawy w 
swoje ręce, oczywiście niezbyt często...

do porządku. Cebulę przygotowuje-
my  standardowo jak do jajecznicy 
czy wątróbki. Marchew, ścieramy na 
grubej tarce , tak aby uzyskać niezbyt 
cienkie paski. Pieczarki kroimy dość 
grubo na plasterki, a  cały ser żółty 
jaki przeznaczyliśmy na potrawę 
ścieramy na  tarce. Nie musi być zbyt 
drobna, ser i tak bez problemów roz-
puści się w piekarniku. Jeśli lubicie 
więcej sera bądź nie lubicie go wca-
le to jego ilość w Waszej zapiekance 
możecie regulować do woli. 

OBRÓBKA TERMICZNA

Jeśli dotrwaliście do tego miejsca to z 
pewnością wiecie, że w tym momen-
cie przyszedł czas na  tzw. obróbkę 
termiczną czyli duszenie, smażenie 
itp. Pokrojoną marchewkę, cebulę i 
pieczarki   kolejno dusimy na wolnym 
ogniu pod przykryciem. Oczywi-
ście wszystkie składniki oddzielnie.  
Marchewka i pieczarki powinny być 
miękkie, ale nie mogą się rozpadać . 
Do duszenia używamy odrobinę ma-
sła. Aby składniki się nam nie przypa-
liły możemy dolać w trakcie  ćwierć 
szklanki wody. Cebulę dusimy do 
momentu nabrania przez nią złotego 
koloru. W tym momencie ważne jest 
odpowiednie przyprawienie naszych 
składników czyli solimy i pieprzy-
my wedle uznania. Tak przygotowa-
ne warzywa i pieczarki odstawiamy. 
Pora zająć się naszą rybą.  Do tego 
wystarczy nam jedno jajko, odrobina 
mąki i olej. 
Kawałki ryby maczamy w rozbełta-
nym jajku (jeśli ktoś zna ładniejsze 
słowo opisujące tą czynność-to pro-
simy o maila) i obtaczamy w mące. 
Zamiast mąki można też użyć bułki 
tartej. W tym przypadku wszystko 
zależy od upodobań kulinarnych. 
Rozgrzewamy olej na patelni i kła-
dziemy kolejno kawałki ryby. Dorsza 
mamy dużo, więc pewnie wszystko 
nam się od razu nie zmieści. Chyba, 
że mamy patelnie XXL robioną  na 
specjalne zamówienie dla tych, co to 
lubią i potrafi ą zjeść. Wbrew pozo-
rom smażenie ryby nie jest taką pro-
sta sprawą. Często zdarza się nawet 
naszym wspomnianym wyżej bia-
łogłowom że pospieszą się zbytnio 
i wrzucą rybę na za słabo rozgrzany 
tłuszcz. Nie warto się spieszyć, gdyż 
wszystko zacznie nam się przywierać 
do patelni i  rozpadać. Wprawdzie w 
zapiekance nie ma to aż tak dużego 
znaczenia, ale lepiej tego rodzaju 
podstawy mieć po prostu we krwi.. 
Najlepiej sprawdzić to przez zamoc-
zenie kawałka ryby w oleju. Jeśli 
dostatecznie głośno zaskwierczy, to 
znak, że możemy działać. Smażymy 
dosłownie kilka minut z obu stron , aż 
ryba się zarumieni i odstawiamy. Jeśli 
zależy wam na tym aby potrawa była 
zdrowsza, to warto usmażone już  ka-

wałki ułożyć na specjalnym pergami-
nie. Wtedy większość tłuszczu wsiąk-
nie w papier, a my będziemy zdrowsi 
. Tak przynajmniej twierdzą specjali-
ści. Ci ostatni zresztą dają mocno do 
zrozumienia, że warto jeść ryby gdyż 
są dużo zdrowsze od wieprzowiny i 
wołowiny. Myślicie Państwo, że to   
truizm?! A jednak. Przykładem na to 
może być choćby miłośnik spożywa-
nia stworzeń pływających, Grzegorz 
Markowski ze znanego wszystkim  
Perfectu. W którymś z wywiadów 
muzyk zapytany o to w jaki sposób 
dba o swoją formę odpowiedział, że 
w jego przypadku to przede wszyst-
kim  zasługa otaczania się pięknymi 
kobietami i spożywania właśnie du-
żej ilości ryb. Który z tych  czynni-
ków ma  większe znaczenie? W to nie 
wnikamy i pozostawiamy wyobraźni 
naszych czytelników. Wracając do 
gotowania...

(za) MIESZANIE

Gdy już wszystkie składniki mamy 
gotowe, musimy je teraz wymie-
szać (oprócz ryby). Wrzucamy do 
jednego pojemnika cebulę, pieczar-
ki i marchewkę, wbijamy dwa jajka  
i  zalewamy śmietanką. Mieszamy 
wszystko dokładnie. Śmietanka i jaj-
ka pozwolą nam farsz zagęścić, aby 
później podczas krojenia i podawania 
potrawa się nie rozleciała.   Teraz mu-
simy w kuchni poszukać  brytfanki, 
lub jakiegoś innego żaroodpornego 
naczynia. Gdy już znajdziemy tako-
we, smarujemy wewnątrz masłem lub 
olejem i przystępujemy do  układania 
kolejnych warstw naszej zapiekanki. 

Na sam spód kładziemy rybę a potem 
farsz, ser żółty itd. Ilość warstw jest 
absolutnie dowolna. Tu ogranicza 
nas praktycznie tylko wyobraźnia i 
wysokość naszego żaroodpornego 
naczynia. Nie polecamy jednak two-
rzenia wielkich piramid na egipską 
modłę, gdyż mogą nastąpić proble-
my z krojeniem. Na samym wierzchu 
układamy warstwę żółtego sera i coś 
kolorowego, aby całość ładnie się 
komponowała. Może to być pomidor, 
papryka itp. Piekarnik nagrzewamy 
do ok. 200 stopni i wkładamy naszą 
zapiekankę na 30-40 minut. W tym 
momencie możemy udać się na za-
służony odpoczynek. Łyczek czegoś  
dobrego także nikomu z pewnością 
nie zaszkodzi. Od czasu do czasu 
możemy jednak  zajrzeć do kuchni i 
sprawdzić czy nie wydarzyła się ja-
kaś większa katastrofa. 

EPILOG 

Przyszła pora na degustacje tego co 
z niemałym wysiłkiem udało nam 
się stworzyć. Wyjmujemy nasze 
dzieło sztuki kulinarnej z piekarnika, 
kroimy i podajemy. Dla ozdoby 
możemy przystroić każdą porcję 
gałązką bazylii czy innego zioła. 
Proponujemy także do potrawy podać 
kieliszek białego wina lub szklankę 
dobrze schłodzonego piwa.
Składniki jakie Państwu podaliśmy 
wystarczą  do  przyrządzenia dwóch 
sporych brytfanek zapiekanki co 
powinno zadowolić nie mniej niż  
sześć dość głodnych osób.
Jeśli zdecydują się Państwo na 
sprawdzenie tego przepisu i 
macie ochotę podzielić się z nami  
wrażeniami. Prosimy o maile. Już 
niedługo ”Faceci w Kuchni” także 
na antenie Radia Bogoria 94,5 FM. 
Szukajcie wiec nas także w eterze.

S M A C Z N E G O ! ! !

Ugotowali, zjedli i opisali:

Tomek  Sikorski 
i Marcin Masalski.

SKŁADNIKI
0,7 kg dorsza, lub innej ryby morskiej

1 kg pieczarek
1 kg marchewki

0,5 kg cebuli
0,5 kg sera żółtego

1 pomidor
śmietanka  22%

olej
masło
mąka 

3-4  jajka
pieprz

sól

Foto : Tomek Sikorski
Z A P I E K A N K A Z  D O R S Z A 

(lub innej ryby morskiej)

Cóż to jest zapiekanka?
TAK BYŁO

- Długa bułka z pieczarami i serem 
polana ketchupem, a w wersji „eks-
kluzywnej” z dodatkami. To były 
czasy. Niestety tylko do momentu 
wprowadzenia wszędobylskiej mi-
krofali. Potem zamiast zapiekanek 
dostawaliśmy gumową bułkę  zmo-
czoną żółtym serem. 

TAK  JEST 

- Choć „klasyczna” zapiekanka z 
budki  nadal ma się dobrze to cza-
sy się zmieniły i  nasze gusta ku-
linarne chyba troszkę też.  Duży 
wybór produktów zachęca nas do 
eksperymentowania i przyrządza-
nia  coraz bardziej wymyślnych 
potraw. Częściej zamiast bułki po-
sypanej niewielką ilością pieczarek 
i sera zapiekanka kojarzy nam się 
z czymś bardziej treściwym i bar-
dziej wyrafi nowanym. Rodzajów 
zapiekanek, jest pewnie tyle ilu 
ich twórców. Mogą być warzywne 
i mięsne, mogą one być wystawne 
nadające się nawet na obiad rodzin-
ny, a także takie, które możemy 
przyrządzić praktycznie ze wszyst-
kiego, co zalega nam w lodówce. 
Ta ostatnia cecha przesądziła praw-
dopodobnie o ogromnej popularno-
ści tej potrawy. 

 Fundacja Clive’a Harrisa 
organizuje w Pruszkowie, w  pią-
tek  9 listopada 2007r. Spotkanie  
z Uzdrowicielem dla osób najbar-
dziej potrzebujących, cierpiących z 
powodu chorób nowotworowych 
i innych najcięższych schorzeń. 
Jest faktem powszechnie wiado-
mym, iż usunięcie guza nowo-

CLIVE HARRIS w PRUSZKOWIE
Osoby  chore, cierpiące z powodu 

chorób nowotworowych 
 i innych najcięższych schorzeń 

zapraszamy na 

SPOTKANIE 
Z UZDROWICIELEM

 w piątek 9 listopada 2007 r. o godzinie.15.30

do Spó łdzie lczego  Domu Kultury, 
u l .  Hubala  5  w Pruszkowie

(bez biletu)

tworowego, względnie zamienie-
nie jego postaci ze złośliwej na 
łagodną, czy przywrócenie sercu, 
nerkom, czy jakiemukolwiek cho-
remu organowi normalnego, do-
skonałego funkcjonowania w or-
ganizmie pacjenta, zabiera Uzdro-
wicielowi zaledwie 10 sekund. 
Każdy pacjent poprzez odpo-

wiednie badania krwi, zdjęcia Rtg 
czy Scan, zrobione bezzwłocz-
nie po wizycie u Clive’a Harrisa, 
może mieć swoje Uzdrowienie 
udowodnione i potwierdzone.
       Leczenie jest bezpłatne. 

Po Spotkaniu przyjmowane są 
dobrowolne ofi ary.
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M i a s t a - O g r o d y
 z a g r o ż o n e

  Prościej i być może łatwiej 
można skorzystać z innej możli-
wości stworzonej przez ustawę o 
ochronie zabytków. Każda gmi-
na uchwałą własnej rady może 
uznać zasługujący na to zespół 
urbanistyczny za park kulturowy. 
Wystarczy uchwała rady gminy 
po zasięgnięciu opinii wojewódz-
kiego konserwatora zabytków. 
Mogą też powstawać parki kultu-
rowe ponadgminne – w przypadku 
zgodnych uchwał rad kilku gmin. 
To nie wszystko. Możliwa jest 
także na zasadzie pomocniczości 
ochrona ze strony samorządów 
wyższego szczebla. Wielką rolę w 
planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym w tym ochronie 
terenów i obiektów cennych kul-
turowo i przyrodniczo ma samo-
rząd wojewódzki. Unikalne pas-
mo miast-ogrodów połączonych 
linią WKD zasługuje na specjalne 
miejsce w wojewódzkim planie 
zagospodarowania przestrzenne-
go. 

  Rzadko udaje się przenieść do 
Polski najlepsze wzory światowe. 
Naprawdę najlepsze. Rzadko uda-
je się przenieść coś nowoczesne-
go  natychmiast po tym, gdy jest 
wynalezione na zachodzie, czy 
gdziekolwiek indziej w świecie. 
Na Mazowszu taki sukces mieli-
śmy tylko raz. 80 lat temu powsta-
ła Elektryczna Kolej Dojazdowa, 
a wzdłuż niej pasmo miast-ogro-
dów. Znaleźliśmy się wtedy przez 
chwilę w awangardzie cywilizacji 
zachodniej.

Jak to się wszystko zaczęło? Na 
początku XX wieku w Stanach 
Zjednoczonych wymyślono nowy 
styl życia, nowy sposób mieszka-
nia, pracy i rozrywki. Miasta na 
obrzeżach metropolii połączone 
z ich centrami szybkim i czystym 

Społeczności miast-ogrodów tworzących pasmo Warszawskiej Kolei Dojazdowej, bro-
nią się. Najwięcej osiągnęła Podkowa Leśna, która wprowadziła pojęcie miasta-ogrodu do 
swojej ofi cjalnej nazwy i w całości jest wpisana do rejestru zabytków oraz objęta ochroną 
konserwatora. O podobny status mogą się starać pozostałe miasta-ogrody.

Grzegorz Kostrzewa-Zorbas

transportem publicznym. Taką 
społeczność, takie rozwiązanie 
urbanistyczne nazywano mia-
stem-ogrodem, a czasem mia-
stem-lasem. Do dziś są to świetne 
miejsca do życia dla ludzi ambit-
nych, ceniących sobie jakość ży-
cia i gotowych do śmiałego wy-
siłku aby ją osiągnąć.

  Amerykanie zaczęli budować 
wokół swojej stolicy politycznej 
Waszyngtonu i stolicy kultural-
nej i fi nansowej, czyli Nowego 
Jorku miasta-ogrody i miasta-
lasy. Złożone z luźnej zabudowy 
jednorodzinnej starannie rozpla-
nowanej, często wśród alejek 
rozchodzących się promieniście 
z centrum, czy biegnących ma-
lowniczymi łukami, były wy-
marzonym miejscem do życia. 
W środku stacje nowoczesnych 
kolejek lub tramwajów podmiej-
skich zapewniały szybki dojazd 
do śródmieścia wielkiego miasta 
– do biur, banków, a także na za-
kupy, czy do teatru. Można było 
żyć naraz w dwóch światach. W 
centrum metropolii, korzystając z 
jej dynamizmu i bogactwa, przy-
czyniając się do jego pomnażania 
i wśród przyrody – w ciszy spo-
koju i bezpieczeństwie w zgodzie 
z naturą. Taki styl życia i zamiesz-
kiwania stał się standardem ame-
rykańskiej klasy średniej.

W latach dwudziestych XX wie-
ku taki właśnie pomysł zrealizo-
wano pod Warszawą. Nie była 
to tylko budowa EKD, ostatnie-
go krzyku mody technicznej w 
tej epoce. EKD, czyli dzisiejsza 
Warszawska Kolej Dojazdowa 
nie miałaby kogo wozić i byłaby 
pozbawiona sensu ekonomicz-
nego, gdyby jednocześnie wokół 
jej wybranych stacji nie powstały 
pasma miast-ogrodów. Nie było 

jednej instytucji realizującej cały 
ten plan. Było zgodne myślenie 
wielu ludzi -  biznesmenów i ur-
banistów, architektów i społecz-
ników wspólnie z mądrą, kom-
petentną władzą publiczną, która 
temu sprzyjała. Takim zbiorowym 
wysiłkiem na pół pragmatycznym 
na pół idealistycznym (to bardzo 
amerykańskie połączenie) po-
wstały miasta-ogrody, w szcze-
gólności Komorów, Podkowa 
Leśna i Milanówek.

  Powstał cały system stworzo-
ny z wyobraźnią i z rozmachem. 
Miast-ogrodów miało być jeszcze 
więcej i wciąż mogą powstać, jeśli 
dzisiejsi developerzy i dzisiejsze 
władze gmin zrozumieją, że czło-
wiek nie ma umiłowania do beto-
nu i asfaltu, lecz ceni wokół siebie 
zieleń i jest gotów za nią także 
więcej zapłacić. Teraz w Ameryce 
buduje się nowe osiedla zanurzone 
w gęstej zieleni i sadzi się drzewa 
i krzewy tam, gdzie ich nigdy nie 
było. Nie wykorzystuje się każde-
go metra kwadratowego na wciś-
nięcie dodatkowego budynku czy 
parkingu. Ten system cywilizacyj-
ny o kręgosłupie w postaci WKD 

i połączonych nim miast-ogrodów 
może się w przyszłości rozwijać. 
Żeby to mogło nastąpić, system 
musi przetrwać. Niestety jest za-
grożony. Jest zagrożony typową 
mentalnością dzisiejszego polskie-
go developera, który żyje o 100 lat 
rozwoju myśli architektonicznej i 
urbanistycznej za Amerykanami.   
   Podobną mentalnością charakte-
ryzuje się wielu samorządowców 
stawiających na rozwój za wszel-
ką cenę. Rozwój mierzony tylko 
liczbą ludzi, domów i kilometrów 
dróg a nie jakością życia. Ilość bez 
jakości. Skoro miasta-ogrody są 
tak luźno zabudowane, może by 
je tak dogęścić. Skoro wokół nich 
stoją puste pola, to może zabudo-
wać je blokowiskami, albo hiper-
marketami – myśli dziś wielu sa-
morządowców. Prestiżowa nazwa 
wypromowana kiedyś wyobraź-
nią i wysiłkiem zbiorowym, teraz 
mogłaby podnosić cenę, chociaż 
zaraz potem zniszczono by to, co 
dzisiaj sprawia, że te miasta są tak 
atrakcyjne.

 Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego Obszaru 
Metropolitalnego Warszawy bę-
dzie istotnie wpływał na miejsco-
we plany, podobnie jak na studia 
uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gmi-
ny, oraz inne plany samorządów 
szczebla gminnego i powiatowego. 
Historyczne Pasmo Urbanistyczne 
WKD i Miast Ogrodów w Planie 
Zagospodarowania Przestrzennego 
Obszaru Metropolitalnego 
Warszawy może objąć wszystkie 
cenne kulturowo i przyrodniczo 
obszary wzdłuż historycznej trasy 
WKD od Warszawy do Grodziska 
Mazowieckiego, traktowane jako 
nierozerwalna całość. Wesprze to 
własne działania ochronne, podej-
mowane przez samorządy gmin i 
powiatów. Ten plan właśnie po-
wstaje. Teraz jest najlepsza szansa, 
żeby wprowadzić do niego zapisy 
chroniące idee miast-ogrodów. 
Teraz albo nigdy.

Ósma inauguracja roku akademi-
ckiego w Wyższej Szkole Kultury 
Fizycznej i Turystyki im. Haliny 
Konopackiej była prawdziwym 
Świętem Uczelni, w którym 
wzięło udział wielu znakomitych 
gości. WSKFiT ukończyło już 
ponad 700 absolwentów, z któ-
rych większość z powodzeniem 
kontynuuje studia w uczelniach 
akademickich. Uczelnia rozpo-
czyna nowy etap swoje działalno-
ści, charakteryzujący się między 
innymi rozszerzeniem krajowej 
i międzynarodowej współpracy 
oraz wprowadzania nowych, po-
szukiwanych na rynku specjali-
zacji zawodowych.
Ofi cjalna część uroczystości, 
wraz z immatrykulacją nowo-
przyjętych studentów, odbyła 
się 29 września 2007na Hali 
„Znicz” w Pruszkowie. W wy-
stąpieniu inauguracyjnym JM 
Rektor WSKFiT prof. dr inż. 
Grzegorz K. Janicki podkreślił, 
że Uczelnia konsekwentnie bu-
duje swój dorobek dydaktyczny 
i naukowy, a w najbliższych pla-
nach „Konopackiej” jest uzyska-
nie uprawnień do prowadzenia 

Gaudeamus w WSKFiT

studiów II stopnia. Pozytywna 
ocena Państwowej Komisji 
Akredytacyjnej umocniła jakość 
kształcenia w zakresie wycho-
wania fi zycznego oraz turystki 
i rekreacji. Wielkim sukcesem 
jest także konsolidacja orga-
nizacyjna obydwóch wydzia-
łów w Pruszkowie i Wydziału 
Zamiejscowego w Warszawie. 
Uczelnia wielką wagę przywią-
zuje do tego, aby studenci mieli 
kontakt z doskonałą kadrą profe-

sorską i kształcili się w zawodach 
gwarantujących zatrudnienie za-
równo w kraju, jak i za granicą. 
Nowoprzyjęci studenci złoży-
li ślubowanie, po którym stali 
się pełnoprawnymi członka-
mi społeczności akademickiej. 
Inaugurację roku akademi-
ckiego 2007/2008 uświetnił 
pokaz konny, zorganizowany 
przez Stowarzyszenie na Rzecz 
Promocji Sportów Konnych 
„Equisport”.  
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Lot nad kukułczym gniazdem
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 .  5

Paweł Artomiukcdn.

to nie było samobójstwo!

  Jego śmierć do dziś wzbudza kon-
trowersje wśród byłych pracowni-
ków szpitala. Plotkę o domniema-
nym samobójstwie dyrektora Feliksa 
Kaczanowskiego po latach rozwiewa
pani Anna Śliwicka, która do-
kładnie pamięta tamten dzień: 
  “Dyrektor  miał gabinet vis a vis mo-
jego. Tego dnia jechałam do teatru. 
Przyszedł do mnie o czwartej zaparzyć 
sobie dziurawca. Obliczał sobie ile 
mu starczy saszetek. Odwiedzał mnie 
często: bardzo się lubiliśmy. Dyrektor 
wieczorem pił alkohol z późniejszym 
przewodniczącym związków zawo-
dowych. Zresztą nie pierwszy raz od 
momentu przeniesienia go na nowe 
stanowisko, zdarzało mu się wracać 
do gabinetu troszeczkę na rauszu. 
Widziałem dwie butelki, nie pamię-
tam, czy to była czysta, czy jakiś inny 
alkohol w każdym razie temu drugie-
mu się nic nie stało. Pili w gabinecie 
dyrektora. Towarzysz dyrektora wy-
szedł, jak się dowiedziałam, o jakiejś 
ludzkiej porze. Ja byłam o dziesiątej. 
O w pół do jedenastej usłyszałam huk. 
Nie miałam żadnego przeczucia...

Następnego dnia o ósmej rano przy-
szedł mój pracownik. Najpierw zoba-
czyliśmy panie Kaczanowskie
(żonę dyrektora z córką),  które  zaglą-
dały przez dziurkę od klucza do jego 
gabinetu. Potem panie Kaczanowskie 
wybiegły i my  zaczęliśmy patrzeć. Ja 
nic nie zauważyłam, bo drzwi były za-
mknięte. Dopiero mój pracownik spo-
strzegł coś niepokojącego.  Dyrektor 
leżał....  Zbiegliśmy po lekarzy.”

 Niedługo po śmierci dyrektora 
jego żona popełniła samobójstwo. 
Zostawiła list w którym napisała, że 
jej trumnę mają nieść następni dyrek-
torzy. Dlaczego? - być może... lepiej 
pozostawmy to domysłom. (W jednej 
usłyszanych wersji miała uważać, 
że to właśnie oni przyczynili się do 
śmierci jej męża... )

  Z ciekawostek dotyczących życia 
Feliksa Kaczanowskiego trzeba dodać 
iż istnieją opinię, że jako współpra-
cownik MBP udostępniał szpital do 

Lata robią swoje... 1. marca 1976 r. dyrektor Feliks 
Kaczanowski został przeniesiony na emeryturę i 
mianowany na specjalistę ds. psychiatrii ( podobno była 
to posada utworzona specjalnie dla niego...) Dyrektora 
dopadła starość,  miał kłopoty z pokonywaniem schodów. 
Niektórzy mówią że stał się bałaganiarzem... 

izolowania przeciwników politycz-
nych. 
  Jak było - tego niestety  nie wie-
my, jedno jest pewne, dyrektor 
Kaczanowski był związany rodzinnie 
z Zenonem Kliszką, którego żoną była 
siostra dyrektora Anna.

nowy dyrektor

  Na stanowisko nowego dyrektora 
naczelnego mianowano w 1976 roku 
Edwarda Krzemińskiego, lekarza psy-
chiatrę,  Człowieka błyskotliwego i 
reprezentacyjnego. Zastępcą dyrekto-
ra do spraw opieki zdrowotnej został 
Wojciech Moczulski. Zmiana dyrekcji 
po ponad 30. latach kierowania szpi-
talem przez Feliksa Kaczanowskiego, 
wzbudziła w środowisku tworkowskim 
niepokój. Część lekarzy odeszła z pra-
cy, nie mogąc pogodzić się ze zmiana-
mi. Utworzono nowe działy. Powstał 
między innymi dział  Lecznictwa 
Odwykowego kierowany przez dr 
med. Krystynę Łęczycką. W ramach 
nowo powstałego działu rozwijało się 
lecznictwo odwykowe. Oddział odwy-
kowy od 1976 r. został przekształcony 
w koedukacyjny z 50 łóżkami dla męż-
czyzn i 10 dla kobiet, oraz podzielony 
na dwa pododdziały: diagnostyczny i 
rehabilitacyjny. Dołączono do dzia-
łu Poradnię Odwykową istniejącą w 
szpitalu od 1970 r. i zorganizowano 
Klub Abstynentów, skupiający byłych 
pacjentów z rodzinami. Szpital udo-
stępnił klubowi lokal, a całą działal-
ność fi nansował z funduszu antyalko-
holowego. Jedną z atrakcyjniejszych 
imprez stał się dwutygodniowy turnus 
wypoczynkowo-rehabilitacyjny, orga-
nizowany co roku w innej miejscowo-
ści wczasowej.
   Okres lat siedemdziesiątych i osiem-
dziesiątych cechuje zastój inwestycji 
w służbie zdrowia, co odbiło się rów-
nież na stanie budownictwa w szpitalu 
tworkowskim. Poza remontami szpital 
nie wzbogacał się o nowe budowle. 
Nie udało się zrealizować planu bu-
dowy hotelu pracowniczego. W sferze 
obietnic pozostały także plany przyłą-
czenia Tworek do miejskiej sieci cie-

płowniczej. Cały czas funkcjonowało 
za to gospodarstwo rolne, znacznie 
okrojone: do 12 ha powierzchni w 
kompleksie tworkowskim i 51 ha w 
Pęciacach.
   W 1978 r. szpital stracił stawy 
hodowlane na rzecz SGGW AR. 
Ostatecznej likwidacji uległa szkół-
ka drzew owocowych i ozdobnych. 
Uzyskaną powierzchnię obsadzono 5 
ha jabłoni i 2 ha orzechów włoskich, 
które wymarzły podczas ostrej zimy 
1986/ 1987.  

referendum

  Zapoczątkowana przez dyrektora 
Kaczanowskiego zmiana systemu or-
ganizacyjnego dała nadspodziewane 
wyniki. Liczba chorych przebywa-
jących w szpitalu zaczęła się syste-
matycznie zmniejszać. Stało się to w 
samą porę, gdyż Tworki straciły jeden 
po drugim oddziały fi lialne. Likwidacji 
kolejno uległy oddziały: w Serokach, 
Komorowie, Pęcicach i na koniec w 
styczniu 1978 r. w Paprotni. Od 1977 
r. zaczęto zmniejszanie liczby łóżek 
w szpitalu, stopniowo dochodząc do 
1060. w 1982 r.
  Niepokoje społeczne końca lat sie-
demdziesiątych i początku osiemdzie-
siątych znalazły swój oddźwięk w spo-
łeczności tworkowskiej. Zarysowały 
się różne linie podziałów światopoglą-
dowych. W okresie ożywionej działal-
ności Solidarności w szpitalu działały 
dwa związki zawodowe. Były postu-
laty wrzucane do specjalnej skrzynki,, 
zebrania, dyskusje ale nie było straj-
ków. Z różnych stron dochodziły wie-
ści o zatargach między pracownikami, 
a dyrekcją. Spokój w Tworkach mógł 
być pozorny, dlatego  9 czerwca 1981 
r. odbyło się referendum. Pracownicy 
w tajnym głosowaniu musieli zmie-
rzyć się z pytaniem: “Czy życzysz 
sobie dalszego sprawowania funkcji 
dyrektora Zespołu przez Edwarda 
Krzemińskiego” - życzono sobie, więc 
pozostał...

   W 2006 roku ukazała się ciekawa 
publikacja Józefa Kiljańskiego pt. 
„O romantycznej staromodnej woj-
nie. Relacja o wojnie polsko-bolsze-
wickiej z opowiadań Ojca Ignacego 
Kiljańskiego”. Jak wskazuje podtytuł 
jest to opracowanie, zredagowanie 
wspomnień ojca przez syna. Publikacja 
liczy 276 stron oraz ma dodatkową 
czterokartkową wkładkę ze zdjęciami 
związanymi z głównym bohaterem. 
Edytorem dzieła było Wydawnictwie 
AKME w Warszawie.
   Główną postacią wspomnień jest 
Ignacy Kiljański (1897-1982), któ-
ry brał udział w wojnie 1920 roku 
jako plutonowy artylerzysta. Bohater 
wywodził się z rodziny chłop-
skiej, która żyła w Duchnicach pod 
Żbikowem (dziś jest to przedmieście 
Pruszkowa). Podczas I wojny świa-
towej (w latach 1916-1918)  należał 
do pruszkowskiego oddziału Polskiej 
Organizacji Wojskowej. Po odzy-
skaniu Niepodległości zaciągnął się 
prawie od razu do tworzonego właś-
nie wojska polskiego, gdzie otrzymał 
skierowanie do artylerii.
   Wspomnienia zaczynają się w li-
stopadzie 1918 roku i ciągną się aż 
do zakończenia wojny w 1920. roku 
oraz demobilizacji z wojska. Na kar-
tach publikacji ciekawie pokazano i 
opisano wojenne losy „szeregowego” 
artylerzysty. Autor barwnie opisuje 
ówczesną wojaczkę artylerii polskiej 
podczas walk z Rosją Sowiecką. 
Kiljański odbył kampanię 1920. roku, 
służąc w 2. Pułku Artylerii Pieszej 
Legionów w III Dywizjonie 8. Baterii. 
Jego bateria przebyła tę kampanię wo-
jenną w składzie 2. Dywizji Piechoty 
Legionów.
   Fortuna wojny zetknęła Kiljańskiego 
z por./kpt. Jerzym Zawiszą. Był on 
przez cały ten okres dowódcą jego ba-
terii. Ten ostatni dosłużył się stopnia 
pułkownika w II RP. Po zakończeniu 
wojny II wojny światowej nie wrócił 
już kraju. Wyemigrował do Argentyny, 

O romantycznej 
staromodnej wojnie

wspomnienia pruszkowianiana z wojny 1920 roku

gdzie zmarł w 1995 roku dożywając 
100 lat. Tuż przed jego śmiercią zdo-
łał z nim jeszcze nawiązać kontakt 
listowny syn Kiljańskiego (lata 90.). 
Udało mu się uzyskać od sędziwego 
Zawiszy szereg cennych i ciekawych 
informacji o losach baterii oraz o 
służbie swego ojca podczas wojny z 
Sowietami. Zawisza - mimo upływu 
70. lat od tych wydarzeń - bardzo 
dobrze pamiętał tamten trudny okres 
oraz swego podkomendnego, którego 
bardzo cenił za wojskową postawę.
Inną, ciekawą postacią, z którą zetknął 
się na tej wojnie Ignacy Kiljański, 
był brygadier/gen. Michał Żymierski. 
Właśnie ten ofi cer odznaczył go w 
1920 roku - za zasługi wojenne - 
Krzyżem Walecznych. Po 1945 roku 
gen. Żymierski stał się w Polsce 
Ludowej marszałkiem. Podczas oku-
pacji stał na czele Gwardii Ludowej-
Armii Ludowej (a w latach 30. zali-
czył jeszcze służbę dla wywiadu so-
wieckiego).
   Walorem całej publikacji jest to, że 
syn opracowując wspomnienia ojca po 
latach postarał się skonfrontować jego 
zapiski z różnymi źródłowymi mate-
riałami, dokumentami (m.in. z byłym 
dowódcą – Zawiszą). To wszystko po-
zwoliło mu tylko wzbogacić, rozsze-
rzyć całe wspomnienia o różne cieka-
we i dodatkowe informacje.
   Cała książka jest napisana ładnym, 
literackim językiem. Czasami czyta się 
ją jak gawędę. Dodatkowym jej walo-
rem jest to, że przedstawia nie tylko 
losy samego bohatera, lecz pokazuje 
inne osoby związane z Pruszkowem 
oraz jego okolicami, w tamtych, decy-
dujących dla Niepodległości, latach. 
Cennym uzupełnieniem głównego 
tekstu są przypisy, indeks nazwisk 
oraz spis treści. To tylko jeszcze uła-
twia poruszanie się po całej tej intere-
sującej dla pruszkowiaków, i nie tylko, 
publikacji. 

Mirosław Wawrzyński

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

  
  - urodzony i zamieszkały w 
Pruszkowie. 
Uczeń liceum plastycznego w 
Warszawie. 
W wolnym czasie przeważnie 
rysuje albo spotyka się z 
przyjaciółmi. Poza internetem 
nigdy nie publikował swoich 
wierszy. Pisze najczęściej o so-
bie, lub ludziach szczególnie mu 
bliskich. Związany z portalem 
poetyckim Articity. 

po-wstępny 

za młody
nie śmieszy mnie to
zdarzało mi się już
palić pod oknami
niczyich samochodów

wlokłem kilka kartek
po swoich śladach
na sznurku
po ceglanych ulicach

nigdy ci nie uwierzę
że źle jest być od kogoś
uzależnionym jakby nie było
to ty nie masz domu
jak w tej książce
bez dialogów

i tak jestem podobny 

S e b a s t i a n  N a l a z e k
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Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszkowie
Małgorzata Węgrzyn                                                                                          

fo
to

: b
ol

o-
es

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszkowie przypomina że osoba 
fi zyczna, która otrzyma dowód osobisty jest obowiązana powiadomić 
właściwy urząd skarbowy o serii i numerze dowodu osobistego. Zgło-
szenia aktualizacyjnego należy dokonać poprzez wypełnienie i przeka-
zanie odpowiedniego formularza:

- NIP-3  w przypadku osoby  fi zycznej nieprowadzącej działalności 
gospodarczej,
- NIP-1 w przypadku osoby  fi zycznej prowadzącej działalność 
gospodarczą.

Termin złożenia zgłoszenia aktualizacyjnego określony jest w art. 9 pkt 1 
ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfi kacji 
podatników i płatników (Dz. U. Z 2004r. Nr 269, poz. 2681, z późn zm.)

-  Podatnicy podatku od towarów i usług lub podatku akcy-
zowego obowiązani są dokonać zgłoszenia aktualizacyjnego  
nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła 
zmiana danych,
- Podatnicy podatku dochodowego od osób fi zycznych niepro-
wadzący działalności gospodarczej obowiązani są dokonać 
zgłoszenia aktualizacyjnego w terminie 30 dni od dnia, w któ-
rym nastąpiła zmiana danych.
Zgłoszenia aktualizacyjne można przesyłać pocztą na adres: 

Urząd Skarbowy w Pruszkowie, ul. Staszica 1, 05-800 Pruszków 
lub składać w sali obsługi interesanta na parterze w budynku Urzędu. 

Ponadto uprzejmie informuję, że podatnicy nie prowadzący 
działalności gospodarczej, mogą dokonać zgłoszenia 
aktualizacyjnego za pośrednictwem organu wydającego 
dowód osobisty, a emeryci lub renciści także za pośrednictwem 
płatnika podatku dochodowego (np. ZUS)

NACZELNIK  URZĘDU SKARBOWEGO
W PRUSZKOWIE INFORMUJE

Obowiązek powiadomienia Urzędu Skarbowego 
o wymianie dowodu osobistego.

Tegoroczne, dwudniowe (10-11 
października) zmagania w ra-
mach Ogólnopolskiego Konkursu 
Policjantów Dzielnicowych 
„Dzielnicowy Roku” odbywały się 
w Szkole Policji w Katowicach. 
Dzielnicowi walczyli w nim w czte-
rech konkurencjach: rozwiązywali 
test wiedzy, przyjmowali interesan-
ta, analizowali dokumenty i brali 
udział w symulowanym zdarzeniu w 
rejonie służbowym. W fi nale ogól-
nopolskim udział wzięło 34 zawod-

Pruszkowska KPP w czołówce
Dzielnicowy to policjant wzbudzający największe zaufanie i sympatię obywateli. Charakteryzować 
go powinny: życzliwość, zaangażowanie i profesjonalizm w wykonywaniu swoich obowiązków służbo-
wych. ”Kreowanie poczucia bezpieczeństwa jest w waszych rękach”  - powiedział Arkadiusz Pawełczyk, 
Zastępca Komendanta Głównego Policji. Zwrócił uwagę, że celem 9 tysięcznej grupy polskich dzielni-
cowych nie jest łapanie złodziei, czy nakładanie kar. Ich misją jest bycie jak najbliżej ludzi i troszczenie 
się, by mieszkający w podlegających im dzielnicach czuli się bezpiecznie. 

ników reprezentujących Komendę 
Stołeczną i wszystkie Komendy 
Wojewódzkie Policji w kraju. 
Celem Ogólnopolskich Zawodów 
Policjantów Dzielnicowych 
„Dzielnicowy Roku” jest podnie-
sienie rangi pracy dzielnicowego, 
pobudzenie inicjatywy własnej 
dzielnicowych, a także podnoszenie 
skuteczności działań dzielnicowego 
zapewniających stałą poprawę po-
ziomu bezpieczeństwa i porządku 
publicznego w rejonie służbowym. 

Komendę Stołeczną Policji, jako 
zwycięzca na szczeblu eliminacji 
garnizonowych, reprezentował mł. 
asp. Wojciech Wójcik z Komendy 
Powiatowej Policji w Pruszkowie. 
W konkurencji test wiedzy ogólno-
policyjnej nie miał sobie równych 
zajmując I miejsce. Po podliczeniu 
wyników w   pozostałych konkuren-
cjach ostatecznie uplasował się na 
III pozycji  w klasyfi kacji generalnej 
zawodów. Gratulujemy pucharów!

 W NASTĘPUJĄCYCH JEDNOSTKACH:
Komendy Rejonowe Policji: I, II, III, IV, V, VI, VII, oraz Komendy Powiatowe Policji w: Grodzisku Mazowie-
ckim, Legionowie, Otwocku, Piasecznie, Pruszkowie, Wołominie, Mińsku Mazowieckim, Nowym Dworze 
Mazowieckim, w Starych Babicach dla powiatu Warszawskiego Zachodniego, Komenda Stołeczna Policji. 
Zgodnie z art.25 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, z późn. zm.) 

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:
- obywatel polski o nieposzlakowanej opinii 
- niekarany i korzystający z pełni praw publicznych 
- posiadający co najmniej średnie wykształcenie 
- posiadający zdolność fi zyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych  szcze-
gólnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować 

Ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej. 

OSOBY ZAINTERESOWANE PEŁNIENIEM SŁUŻBY W POLICJI POWINNY ZŁOŻYĆ KOMPLET 
DOKUMENTÓW W CENTRUM DOBORU KADR KOMENDY STOŁECZNEJ POLICJI W WARSZAWIE 
AL. SOLIDARNOŚCI 126 (OD PONIEDZIAŁKU DO CZWARTKU W GODZINACH OD 9.00 DO 16.00.) 

WYMAGANE DOKUMENTY:
- podanie o przyjęcie do służby w Policji 
- wypełniony kwestionariusz osobowy 
- odręcznie napisany życiorys 
- dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifi kacje zawodowe (kserokopie - oryginały  
  dokumentów do wglądu) 
- książeczka wojskowa, jeżeli kandydat objęty jest ewidencją wojskową (do wglądu) 
- Ankieta Bezpieczeństwa Osobowego 
- Świadectwa pracy 

Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego i świadectwa pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub 
służby, kandydat składa w terminie i miejscu wyznaczonym w toku postępowania kwalifi kacyjnego. 
Formularz kwestionariusza osobowego i ankiety bezpieczeństwa osobowego można pobrać w Komendzie 
Stołecznej Policji, komendach powiatowych i rejonowych Policji lub każdej innej jednostce Policji na terenie 
kraju. 

MILE WIDZIANI BĘDĄ KANDYDACI DO SŁUŻBY W POLICJI POSIADAJĄCY:
- wykształcenie wyższe, zwłaszcza prawnicze 
- udokumentowaną znajomość języków obcych 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ DOSTĘPNE SĄ: 
- na stronie internetowej Komendy Stołecznej Policji: www.policja.waw.pl  
- w „Informatorze dla kandydatów do służby w Policji” dostępnym w każdej jednostce Policji. 

Podstawę prawną procedury kwalifi kacyjnej stanowi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie postępowania kwalifi kacyjnego w stosunku do osób ubiega-
jących się o przyjęcie do służby w Policji (Dz.U. Nr 170, poz. 1202). 
Złożone dokumenty nie będą odsyłane. 

KOMENDANT STOŁECZNY POLICJI W WARSZAWIE 
OGŁASZA ROZPOCZĘCIE NOWEJ PROCEDURY 

DOBORU KANDYDATÓW DO SŁUŻBY 
W KOMENDZIE STOŁECZNEJ POLICJI

Planowane są przyjęcia do służby w następujących terminach: w dniu 14 stycznia 2008r. - 68 osób, 
w dniu 17 marca 2008r., w dniu 12 maja 2008 r. , w dniu 14 lipca 2008 r. 

w dniu 15 września 2008 r., w dniu 17 listopada 2008 r. 
dodatkowo informuję, że limity przyjęć dla Komendy Stołecznej Policji dot. doboru w 
marcu, maju, lipcu, wrześniu, listopadzie zostaną wskazane w późniejszym czasie i po-
dane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Komendy Stołecznej Policji:

www.policja.waw.pl





Język angielski, egzaminator 
nowej matury, każdy zakres, 
nauka, tłumaczenia, przygo-
towanie do matury. 
tel: 0-600 39 20 30.

Matematyka - studentka V roku 
Politechniki Warszawskiej udzieli 
korepetycji,cierpliwie,bezplatne ma-
terialy do nauki,wieloletnie doświad-
czenie, efekty. Lekcje w Pruszkowie 
lub Warszawie. tel.502 524 403

Native-speaker rosyjski, Mgr, lektor 
szkoły językowej, nauczyciel dyplo-
mowany. Od podstaw do zaawansowa-
nego, przygot. do matury, egzaminów, 
język biznesu dla fi rm. Wieloletnie 
doświadczenie. Pruszków. 
tel: 502-561-480

Niemiecki - lekcje, korepetycje, 
matury i inne egzaminy, konwersacje, 
dla młodziezy i dorosłych, 
także język biznesu i prawniczy, 
mgr, egzaminator,wieloletnie 
doświadczenie także weekendy. 
Tel: 608 444 290
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Rozwiązania krzyżówki (tylko hasło) prosimy nadsyłać na adres: 
Redakcja WPR ul. Helenowska 16/48, 05-804 Pruszków

lub mailem: redakcja@wpr.com.pl
Termin nadsyłania odpowiedzi do dnia 10 listopada 2007.

Nagrodę książkową z poprzedniego numeru wylosowała pani
Stanisława Grabowska z Grodziska Mazowieckiego

Nagrodę książkową ufundowała:
KSIĘGARNIA PRUSZKÓW UL. KOŚCIUSZKI 44 tel: 22 758 78 26

Sprzedam tanio prasę balansową YBO 
6 ton - w komplecie ze stolikiem. 
Zakonserwowana, stan dobry, 
bez luzów. Wykorzystywana do 
precyzyjnych prac jubilerskich. Przelot 
ramion 260 mm, Odległość suwaka od 
płyty - 150 mm, waga ok 120 kg. 
Cena 300 zł.  tel kom: 0-792 22 55 02, 
0-604 931 453

Kompletne usługi na terenie. Zakłada-
nie zieleni, podcinanie drzew, czysz-
czenie rynien oraz wszystkie nizbędne 
prace na posesjach. Mężczyzna solidny 
od 8 lat zajmujący się tymi pracami. 
Zdobył zaufanie u wielu osób. 
tel: 508 944 376.

L O K A L E

R Ó ŻN E

Wynajmę lokal 80 m2, wszystkie me-
dia, dobra lokalizacja. Na handel albo 
małą gastronomię. tel: 512 023 444

Poszukuję lokalu (ok. 40-50 m2) na 
działalność gospogarczą. 
tel: 601 25 63 98

Pracująca studentka pilnie poszukuje 
pokoju do wynajęcia w Pruszkowie w 
rozsadnej cenie. Tel: 507 972 925

Poszukuję do wynajęcia kawalerki 
bądź mieszkania w Pruszkowie, telefon 
608 308 485

Szukam mieszkania do wynajęcia w 
Pruszkowie minimum dwa pokoje, 
kuchnia + łazienka. Spokojna młoda 
para bez dzieci. Pilnie!!! 
tel: 0-662-871-968

Pilnie poszukuję mieszkania 3-pokojo-
wego do wynajęcia w Pruszkowie. ka-
siekabu@wp.pl tel: 600 816 992

Student zaoczny szuka pracy w 
Pruszkowie i okolicy. Prawo jazdy kat.
BCET. Moze byc takze dorywcza, lub 
na noce Kontakt: 513 807 985

Nauczycielka wynajmie pokój, miesz-
kanie w Pruszkowie lub okolicach. 
kontakt: ksenia.bob@wp.pl

Sprzedam Pianino Weinbach, ciemny 
brąz wysoki połysk, stan b.dobry  
tel: 508269139

Drukarnia 
Pracownik 

introligatorni
Oprawa zeszytowa i  

klejowa 

Pruszków
tel: 22  839 46 83, 506 162 200

GARAŻE BLASZANE
BRAMY GARAŻOWE

WIATY
Transport i montaż gratis producent

tel: 0-22 760 64 42
kom: 0-889 003 406

S P R Z E DA M  TA N I O 
Pe u g e o t  3 0 6  K o m b i

1 . 4  X N  KAT 
r o k  1 9 9 8

tel :  0-792 22 55 02

Z a t r u d n i ę  p i l n i e 
i n s t r u k t o r ó w 
n a u k i  j a z d y

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

M O T O R Y Z A C J A

SKLEP 
MIX-POL

Pruszków
ul. Kościuszki 2/4
tel:  22 759 80 86

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

N A U K AP R A C A

Grupa Advertis 
zatrudni

Pracownika działu produkcji 
reklam przestrzennych

Wymagania:
- min. 2 lata doświadczenia
- znajomość obróbki tworzyw sztucznych i metali
- pełna dyspozycyjność
- umiejętność spawania będzie 
  dodatkowym atutem

 CV prosimy wysyłać na adres:
rekrutacja@advertis.pl

faks: (22) 730 35 55 P R A C A

Sklep monopolowy Pruszków 
ul. B. Prusa 13 zatrudni 
sprzedawcę:
tel. 0-600 970 701, 0-600 121 204
 
Sklep monopolowy zatrudni 
ajentów 
tel 0-600 970 701, 0-600 121 204

Firma Bestseller Retail
poszukuje do sklepu

w Jankach (C.H. Janki)
studentów do pracy na stanowisko

SPRZEDAWCA
Oferujemy: 

! zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie
! ciekawą pracę w młodym, dynamicznym zespole
! elastyczny czas pracy
! zakup naszych towarów na preferencyjnych warunkach
! dogodny dojazd dla pracowników

CV prosimy przesłać na adres:
vmpol4894@bestsel ler.com

Prosimy załączyć klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w zakre-
sie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r.  o 
ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr. 113, poz. 883).

WYPOŻYCZALNIA SAMOCHODÓW

PARKING STRZEŻONY
PRUSZKÓW  ul. DZIAŁKOWA 2 D

tel: 601 23 85 52
www.wypozyczalnia.pruszkow.pl

W P R - W o j e w ó d z t w o - P o w i a t - R e g i o n
pr.1183/05 ,  i s sn:  1835-6491

adres  redakcj i :  ul .  Wojska Polskiego  56  lok  85 ,  05-804 Pruszków
tel/fax: (0-22) 758 86 91, redakcja@wpr.com.pl, www.wpr.com.pl

w y d a w c a :  P E R  P E D E S ,  u l .  H e l e n o w s k a  1 6 / 4 8 ,  05 -804  Pruszków
redaktor naczelny: Bolo Skoczylas e-mail: naczelny@wpr.com.pl

dział reklamy: telefony: 0-792 22 55 02, 0-604 931 453, reklama@wpr.com.pl
dziś w numerze publikują: 

Paweł Artomiuk, Bogdan Barton, Jerzy Fijałkowski, Błażej Hrapkowicz, Piotr Iwicki, 
Wojciech Kamiński, Mariusz Markowski, Paweł Rogaliński, Bolo Skoczylas 

oraz gościnnie: Grzegorz Kostrzewa-Zorbas, Jacek Zaleśny, Mirosław Wawrzyński, 
Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów  i korekty tekstów.  

 Nie zwracamy materiałów nadsyłanych na adres redakcji.
Druk i przygotowalnia: Drukarnia Prasowa wydawnictwa Edytor Sp. z o.o. ul. Tracka 5, Olsztyn

De l ta  Secur i ty  za t rudn i 
Pracown ików Ochrony

Wiek  do  45  l a t
te l .  604  993  768

Praca  w ochron ie 
na  teren ie  Pruszkowa 

te l .  0501261689 
kontakt  w godz . 

8 -18 .00

Praca  w ochron ie
na  teren ie  Pruszkowa 

te l .  0501261689
kontakt  w godz . 

8 -18 .00

Oferuję pracę osobom znającym pod-
stawy obsługi komputera. Mile wid-
ziane obsługa w środowisku Internet 
Explorer, MS Word, obsługa poczty. 
Praca wykonywana w domu Gwaran-
tujemy umowę. 
Zainteresowanych prosimy o kontakt. 

jola-m9@wp.pl
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30 lat wędkowania, 360 dni w roku nad wodą, Zgłoszony leszcz - 7,15 kg. Co roku łowi kilkadzie-
siąt  ogromnych leszczy, które są  jego życiową pasją. Od 10 lat pisuje do “Wędkarza Polskiego”. 

Kontakt :
www.bogdanbarton.za.pl 

tel: 0-506 432 844 
wędkowanie z przewodnikiem

Bogdan Barton

Bogdan Barton

Jak wyglądają jeziora, na jakie się 
dzielą, gdzie w nich szukać ryb? 
W jakich zakątkach można spo-

dziewać się jakich gatunków ryb wie 
już z teorii każdy wędkarz. Dlaczego 
z teorii? Dlatego że nie zawsze to co 
inni piszą sprawdza się nam w prak-
tyce. 

Dlatego nie chcę ogólnie mówić 
o występowaniu ryb w jezio-
rze,  gdzie jaki gatunek wystę-

puje czy żeruje. To nie moja działka i 
zostawiam to specjalistom. Chcę tylko 
pokazać kilka miejsc, które są po pro-
stu fajne. Miejsca, jakie ja sobie wy-
bieram, co roku i wiem, że zawsze są 
w nich ryby i to nie tylko leszcze, pło-
cie czy okonie a w późniejszych mie-
siącach roku również duże szczupaki. 
W dzisiejszym odcinku chcę pokazać 
moje ulubione ukształtowania dna, na 
których najczęściej łowię w sezonie 
letnim i jesiennym. W każdym z tych 
miejsc mogę śmiało łowić i brzegu i 
z łodzi. 

Spad łagodny

Długi łagodny spad, który w od-
ległości około 50m od brzegu 
schodzi ostro do kilkunastu 

metrów głębokości. Tu warstwa mułu 
zaczyna się już od głębokości czterech 
metrów więc latem nic specjalnego tu 
nie złowię. W każdym razie z brzegu. 
Ale gdy głębokość zbliży się do 6 m 
może  być zdecydowanie ciekawiej. 
A to dlatego, że na głębokości od 4 
do 6m rosną pojedynczo rdestnice. 
Jeszcze bliżej w pasie od trzcin do 
głębokości 2 m występuje pas wolnej 
wody bez roślinności. Na całym tym 
obszarze jest bardzo dużo drobnicy 
już trochę wyrośniętej i dlatego jest 
tu dużo okonia. W pasie od trzcin do 
dwóch, trzech metrów głębokości wy-
stępuję okonie średniej wielkości, w 
każdym bądź razie takie najczęściej tu 
się łowi. Ale już trochę dalej, czyli na 
głębokości ok. 6 m pojawiają się oko-
nie większe niekiedy tak wygrzbieco-
ne, że porządna chłopska łapa nawet 
go nie obejmie. Z białej ryby będą się 
czepiać jedynie wymiarowe płotki i 
małe leszczyki. Dlaczego wiec opi-
suję to miejsce? Otóż dlatego, że jest 

FAJNE MIEJSCA
ono wspaniałą kryjówką, gdy łowię z 
łodzi. Kryjówką przed naprawdę wiel-
kimi rybami, które na te wypłycenia 
wypływają na łowy i obfi tą wyżerkę 
głównie nocą. Za dnia chowają się 
na końcu spadu między dziesiątym, 
a dwunastym metrem i czekają tam 
chyba na kolejny zmierzch albo po 
prostu na mnie, żebym im podał coś 
do upolowania czy do jedzenia. Łódź 
kotwiczę przeważnie na 5m  - 6m głę-
bokości tak by mieć w zasięgu rzutu 
zestawem głębokość ok. 10 m. Nawet 
jeżeli mam słońce za plecami, to stro-
my spad przede mną doskonale mnie 
maskuje. 

Płocie, leszcze, wielkie okonie 
i później (od października) 
szczupaki mają tu idealne miej-

sca. Płocie o zmierzchu wpływają aż 
w trzciny po ślimaki i inne mniejsze 
mięczaki. Leszcze na płytszej mulistej 
wodzie szukają różnych larw. W porze 
ciepłej jesieni wyryją z takiego odcin-
ka dna  doszczętnie wszystko. Wielkie 
okonie zdarzało mi się często łowić z 
toni na kawałki rosówek, gdy zarzuci-
łem zestaw daleko na wodę z ustawio-
nym gruntem na 5m. Na głębokości 8 
m po uprzednim zanęceniu łubinem, 
grochem czy kukurydzą płocie półki-
lowe nie będą rzadkością. Trafi ać się 
też jeszcze może przyzwoity leszcz, 
chociaż te mają zwyczaj penetrować 
miejsca głębsze szczególnie za dnia. 
Od października nie rozstaję się z 
żywcówką na szczupaka, bo można 
tu w ciągu jednego dnia wyjąć i kil-
ka zębatych po trzy, cztery kilo każdy. 
Jeżeli oczywiście żywca ustawię na 
głębokości 10 m.

Stromy spad

Drugie miejsce to stromy spad 
schodzący bardzo głęboko. 
Tu łowiąc z łodzi tym razem 

przed zdradzeniem swojej obecno-
ści chroni mnie głębokość. W takich 
miejscach nie bawię się już w dro-
biazgi tylko od razu nastawiam się na 
konkretne ryby, bo zresztą przeważnie 
tylko takie tu się najlepiej czują. A 
ja bardzo lubię być w centrum uwa-
gi tych największych ryb. To zrobię 
wszystko żeby odpowiednio wykorzy-

stać dobre miejsce. Łódź kotwiczę na 
10m i łowię na 14 m i 16 m tu mogę 
łowić każdy gatunek ryb.

Płocie i leszcze zanęcam przez 
kilka dni i samo łowienie mam 
bardzo urozmaicone, bo mogę 

łowić i z dna i z toni. Gdybym chciał 
łowić okonie wystarczy, że odwrócił-
bym się w drugą stronę - to znaczy 
do brzegu - i znowu kawałek rosówki 
na haczyku będzie dla garbusa poku-
są lepszą od żywca. Małego żywca 
nie mogę tam umieścić, bo na głębo-
kości 6-8m od razu pada. Na pewno 
dobry byłby spinning, ale jeszcze nie 
skończyłem pierwszych lekcji, ale je-
stem na dobrej drodze. Podobnie jak 
poprzednio od października poluję na 
szczupaki. Tu żywca opuszczam na 16 
m czyli do samego dna. I mam branie 
jedno na dzień lub jedno na trzy dni, 
ale to wystarcza, bo szczupak nie ma 
mniej niż metr długości.

Podwodne górki

Górki podwodne są moimi 
ulubionymi miejscami na je-
ziorach. Może nie konkretnie 

same górki, ale ich spady, na których 
złowić można zawsze i wszystko. I 
połowić i nałowić płoci, leszczy, oko-
ni i szczupaków. Ostatnio na szczy-
tach górek porośniętych roślinnością 
odkryłem też wielkie liny. Koniec lata 
i początek jesieni to okres, w którym 
można dosłownie nałowić tyle ryb 
i to codziennie, że czasami staje si ę 
to nudne. Takie właśnie miejsca są na 
górkach o łagodnych spadach,  gdzie 
spad schodzi bardzo łagodnie i kończy 
się kilkaset metrów od jej szczytu na 
głębokości około 8m. Ponownie się 
wypłyca w kierunku brzegu, lub w 
kierunku kolejnego wzniesienia, któ-
rego szczyt jest na głębokości jednego 
metra i gęsto porośnięty roślinnością. 
Ogromne ilości płoci i to grubej prze-
mieszczają się tu przez cały dzień, 
żerując na spadach w bardzo cienkiej 
warstwie mułu. Leszcze po prostu są 
tu obecne przez cały czas i zanęce-
nie ich na końcu południowego spa-
du może być nagrodą za cały sezon. 
Nawet z marszu można nałowić tu 
po kilkadziesiąt kilo leszczy w ciągu 

jednego dnia. Z góry zaznaczam że 
nie będą to okazy, ale półtora kilowe 
leszcze zadowolą każdego. Nie wy-
łączając mnie. Od września w takich 
miejscach występuje bardzo duża ilość 
okoni. Codziennie widzę kilka lodzi i 
spinningistów prześcigających się ra-
czej w ilościach łowionych okoni niż 
w ich wielkościach. Chociaż czasami 
słychać głośną prośbę kolegi w łodzi o 
podbierak. Co ciekawe, nie spotkałem 
w takich miejscach szczupaków. 

Jedynie na wierzchołkach górek, 
gdzie najczęściej polującym na 
okonie spiningistom odgryzają 

gumki 30 centymetrowe i mniejsze 
szczupaczki...

Górki nieporośnięte 

Lecz jeśli znajdę górę z niepo-
rośniętym, twardym jak beton 
szczytem na głębokości nie 

mniejszej niż 4 m bardzo daleko od 
brzegu, a spady jej schodzą bardzo 
stromo do dużych nie mniej niż kil-
kanasto metrowych głębokości mam 
łowisko aż do zimy. Co ciekawe już 
na głębokości 6-8m na tych twardych 
spadach nie ma małej płoci ani małego 
i średniego leszcza. Już na głębokości 
6m można łowić grube płocie, a trzy 
metry głębiej (mimo, że nie ma war-
stwy mułu) dwu, trzykilowe leszcze, 
które sprawiają wrażenie jakby czeka-
ły na przynętę. 

Zanęcać w takich miejscach 
trudno, bo i łubin i groch zsu-
wa się po spadzie. Warstwa 

mułu zaczyna się dopiero od dwunastu 
i trzynastu metrów. Często występują 
tu, ale to już w znacznej odległości od 
góry, bo około 200m tak zwane uskoki 
dna z różnicą głębokości od jednego 
do dwóch metrów. Nie są to małe ja-

kieś dołki czy spady tylko wgłębienia 
o długości i szerokości po kilkadzie-
siąt metrów. Jeżeli uda mi się wyson-
dować początek takiego „wąwozu” to 
z wielką cierpliwością mogę zanęcać i 
czekać na porządne, bo pięcio- i sześ-
cio kilogramowe leszcze. Trochę pły-
cej, czyli bliżej góry na  ok 12m gruba 
płoć i duży leszcz jest na porządku 
dziennym. Tu niestety nie obejdzie 
się również bez dłuższego nęcenia. 
Począwszy od 15 metra w drugiej po-
łowie października razem z leszczami 
pływają ogromne szczupaki. I nie jest 
ich tu mało, bo prawie codziennie na 
którejś z łodzi ktoś holuje minimum 
metrowego szczupaka. Przeważnie 
łowi się tu szczupaki na żywce a to ze 
względu na głębokość. Ale za to polu-
jących na okonie wędkarzy jest tu tylu, 
że często muszę z takiego miejsca re-
zygnować. Po prostu nie lubię tłoku. 
Za to okoni jest tu na tych głębokoś-
ciach już od września bardzo dużo.

To tylko malutka część fajnych 
łowisk, takich miejsc „pew-
niaków”,  gdzie połowić może 

każdy bez większego nakładu czasu i 
pieniędzy. A w dzisiejszych czasach, 
kiedy mamy do dyspozycji echosondy 
znalezienie takich miejsc nie będzie 
zbyt wielkim problemem. 

Chętnie odpowiem na pytania 
związane z innymi miejscami 
w jeziorze. Z miejscami niety-

powymi, które z braku czasu nie mogą 
być dokładnie sprawdzone. 

Jesień to najlepszy okres na 
przeprowadzenie dorybień 

wód. Dlaczego? Ano dlatego, 
że ryba najmocniejsza i ma czas 
na spokojną aklimatyzację w 
nowym zbiorniku. Nasze Koło 
zawsze stara się pomagać w tej 
aklimatyzacji poprzez wprowa-
dzenie zakazu połowu po dory-
bieniach. Ryba może znaleźć 
odpowiadające jej, w nowym 
akwenie, rewiry, rozejrzeć się 

KOŁO PZW PRUSZKÓW INFORMACJE

za najlepszymi żerowiskami i 
ewentualnymi tarliskami. Węd-
karz - z wędziskiem zaopatrzo-
nym w przynętę na haczyku 
jest w tym okresie, nad wyraz 
niemile, widzianą osobą nad 
wodą. 
I to zarówno przez ryby, jak i 
dbających o gospodarkę ryba-
cką.

W ramach jesiennych dory-
bień, do dnia 24.10. zary-

biliśmy akweny:
Zalew Komorów - 500 kg - karp 
handlowy, Park Miejski - 300 
kg - karp kroczek, Glinki Ho-
zera - 250 kg - karp kroczek.
Jeszcze do końca października, 
dorybimy akweny pruszkow-

UWAGA!
Na wodach Parku Miejskiego 

i glinianek Hozera 
obowiązywać będzie 

całkowity zakaz połowu ryb, 
do końca 2007 roku.

skie oraz Zalew Komorowski około 
3.000. kg ryb z następujących gatun-
ków: karp, tołpyga, karaś złocisty, 
szczupak i sandacz.

Siedem kilo w jednym kawałku!



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!!!

profesjonalna kadra instruktorska, 
nauka testów na komputerze, 

indywidualne dokształcanie osób z prawem jazdy
szkolenia kierowców na: przewóz osób i rzeczy

BADANIA LEKARSKIE NA MIEJSCU

L

SPOŁEM PSS PRUSZKÓW
ZAPRASZA NA ZAKUPYZAPRASZA NA ZAKUPY

ATRAKCYJNE PROMOCJE ATRAKCYJNE PROMOCJE 
JESIENNEJESIENNE

W NASZYCH SKLEPACHW NASZYCH SKLEPACH
JAKOŚĆ PRODUKTÓW GWARANTOWANAJAKOŚĆ PRODUKTÓW GWARANTOWANA
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