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Dyrektor Moczulski pojechał 
na narty i tam  zemdlał. Trafi ł 
do szpitala.  Okazało się że 
ma raka. Był na zwolnieniu 
lekarskim, ale ponieważ miał 
swój gabinet jako wicedyrek-
tor, często w nim urzędował. 
Lubił rozmawiać z lekarzami, 
z niektórymi bardzo dobrze 
się znał... 

Można dobrać składniki tak 
, aby powstał nam np. placek 
zbójnicki, a miłośnicy słodko-
ści mogą podawać z dżemem,  
bitą śmietaną  czy  owoca-
mi  W Rosji  dodatkiem do 
blinów często  bywa kawior 
oraz wędzone mięso szlachet-
nych ryb łososiowatych...

Naprawdę niejednokrotnie wiel-
kiemu szczupakowi zajrzałem głę-
boko w oczy. Z bliska, z bardzo 
bliska. Niespodziewanie wynurza 
się z wody dwa metry od burty naj-
pierw łeb z oczami, a potem prze-
wala się całe cielsko. Bezczelnie i 
całkiem zimnym wzrokiem spojrzy 
na mnie i spokojnie zaprezentuje 
się w całej okazałości..

Gazeta WPR i Radio Bogoria poszukują 
współpracowników do Biura Reklamy. 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt 
tel.: 22 758 43 32 lub 0-604 50 86 12 

lub osobiście Pruszków ul. Kościuszki 52 
(wejście od ul. Sobieskiego)

reklamapruszków@radiobogoria.pl
www.radiobogoria.pl
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Nie tylko jednak o intrygę 
kryminalną tu chodzi – staje 
się ona bowiem pretekstem 
do snucia  refl eksji na temat 
pułapek czyhających na arty-
stę, istoty sztuki, względności 
prawdy, a także na temat sto-
sunków międzyludzkich...

Powstało Pruszkowskie Towarz ystwo Cyklistów -  str.11

Panie co to za rząd? Czy któ-
ryś z jego za przeproszeniem 
członków ma ten znany nam 
rewolucyjny zapał? Ten błysk 
szaleństwa, bez którego po-
rwanie tłumów do działnia 
jest absolutnie niemożliwe. 
Historia o tym mówi...

Zdecydowaną liderką i najbardziej utytułowaną zawodniczką klu-
bu jest Renata Dąbrowska (mistrzyni i wicemistrzyni Europy oraz czwar-
ta zawodniczka świata) a także Maciej Bielecki (wicemistrz Europy) i Konrad 
Dąbkowski (brązowy medalista ME). Zawodnicy Pruszkowskiego Towarzystwa 
Cyklistów w roku 2007 zdobyli łącznie 36 medali Mistrzostw Polski (16 zło-
tych, 12 srebrnych, 8 brązowych) i zdecydowanie zajęli I miejsce w kraju...   

Niniejsza książeczka ma  za zadanie 
utwierdzić nas w przekonaniu, że je-
steśmy wszyscy przykładem cudownej 
harmonii astralnej, że nie mamy wad, 
a ludzie źli nie rodzą się wcale, bez 
względu na układ planet. Poradnik 
astrologii pozytywnej ma pełnić prze-
de wszystkim funkcję głosu dorad-
czego w sprawie wyboru mężczyzn, 
kobiet, dzieci a nawet zwierząt nasze-
go życia oraz partnerów do interesów. 
Ma pomagać...

                    
     Sąd w  imieniu Polskiej                 
Rzeczypospolitej Ludowej 
skazuje Józefa Druzę i 

Pawła Chomicza na trzy mie-
siące pozbawienia wolności z 

art. 11 KK za udział w zbie-
gowisku. Wykonanie kary jest 

natychmiastowe. 
- O k…a! wyrwało się Druzdze. 

Oczy młodzieńców wyrażały naj-
wyższe zdumienie, nawet przera-
żenie. Połapali się w sytuacji o tyle, 
że pojęli, iż przypadkowo musieli 

się znaleźć w miejscu, gdzie rozgry-
wało się jakieś wydarzenie.

- Ale ja? Ale my? ...

Polecamy najnowsze książki -  strony 8 i  10
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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

HISTORYCZNE  PISANIE

Jerzy Fijałkowski

G a l e r i a  W i k t o r a  K u b i c y

Piszę te słowa w chwili bar-
dzo szczególnej. Tak bardzo 
szczególnej, ze od razu poradzę 
Szanownym Czytelnikom WPR-a, 
aby ten egzemplarz po przeczy-
taniu zabezpieczyli odpowied-
nio, schowali gdzieś w szafi e pod 
bieliznę aby w przyszłości móc 
go wnukom pokazać. Bo właśnie 
dzieje się Historia. Smutna hi-
storia końca dwóch lat istnienia 
Najczwartszej Rzeczypospolitej. 
Rzeczypospolitej Rewolucji 
Moralnej, walki ze złem wsze-
lakim, uosobionej przez Samo 
Dobro, jak o sobie i swej formacji 
mawiał Wielki Strateg.
Właśnie zaprzysiężono nowy 
rząd.
- Widziałeś pan ten rząd? - zapy-
tał mnie we wściekle zimne po-
południe zaprzyjaźniony fi lozof, 
rezydent Szpitala dla Nerwowo i 
Psychicznie Chorych, pan Henio.
- Panie co to za rząd? Czy któ-
ryś z jego za przeproszeniem 
członków ma ten znany nam re-
wolucyjny zapał? Ten błysk sza-
leństwa, bez którego porwanie 
tłumów do działnia jest absolut-
nie niemożliwe. Historia o tym 
mówi. Miał go piewca Rewolucji 
Październikowej, której 90-ta 
rocznica minęła przez nikogo 
niezauważona, sam Władimir 
Majakowski. A z bliższych nam 
choćby Antoni Maciarewicz czy 
Zbigniew Ziobro i sam Wielki 
Strateg, gdy tłumaczył nam, że 
tam gdzie ON, jest Polska, a my tu, 
gdzie stało ZOMO. Czy bez tego 
zapału, błysku można skutecznie 
Polską rzadzić? Polskę zmieniać? 
No to powiem panu. Nie można!
Pan Henio przed chłodem ukrył 
się w swoim pawilonie, a ja wyją-
łem z kieszeni gazetę ze zdjęciami 

nowego premiera, wicepremiera 
i ministrów. Rzeczywiście, jacyś 
tacy nijacy. Nawet Panie mini-
sterki... Niczego sobie wprawdzie, 
jeśli  o urodę chodzi, ale gdzie im 
do takiej choćby Minister Fotygi, 
która urodą samą respekt za gra-
nicą wzbudzała. A jaki respekt 
wzbudzał będzie facet, co sam o 
sobie mówi, ze jest Radek. Nie 
Pan Radosław, ale Radek.
Więc choc Pan Prezydent nowy 
rząd zaprzysiągł, każdemu oso-
biście dłoń uścisnął, ministrowie 
rotę przysięgi wypowiedzieli i 
Pana Boga do pomocy wezwali, 
to po przyjeździe do gmachu Rady 
Ministrów sami zorientowali się 
gdzie ich miejsce. Po pierwsze 
wraz z premierem podjechali au-
tobusem. Dobrze, że nie miejskim 
nr 117 na przykład. Toteż niech 
się nie dziwią, że nikt na nich 
nie czekał. No, niezupełnie nikt.  
Ale nieczekał Pan Premier czy-
li Wielki Strateg. Nie czekał Pan 
Minister Ziobro, ani Pani Minister 
Fotyga. Czekał Pan Wiceminister 
Przemysław Edgar, który wyjaśnił, 
ze nieobecni wyjechali na urlop, 
ale że on ma dla nich LIST! List 
w kopercie i na papierze. Wielu 
komentatorów zaczęło się w tym 
dopatrywać afrontu czy gestu nie-
chęci. A ja się cieszę. Bowiem po-
lonisci od dawna płacz podnoszą, 
że ginie sztuka epistolografi i, czy-
li pisania listów. Ze to wszystko 
przez komputery i telefony komór-
kowe. A tu ustępujacy Premier do 
nowego Premiera PISZE! A mógł 
przecież przesłać SMS-a!!!
Tak oto misyjny, rewolucyjny, 
moralny rząd godnie władzę od-
dał. Historyczna chwila? No pew-
nie!
Już miałem kontynuować pisanie 
o tym, ze w przeciwieństwie do 
nowego rządu Sejm w dalszym 
ciągu nie stracił na wyrazistości i 
kłótnie trwają mimo nieobecności 
LPR-u i Samoobrony, gdy przypo-
mniało mi się na skutek skojarze-
nia listu Pana Premiera z listami 
Czytelników, ze na przynajmniej 
dwa jeszcze nie odpowiedziałem. 
Także listy kopertowo-papierowe 
z pocztowym znaczkiem. Jeszcze 
w październiku napisał do redak-
cji Pan Seweryn Radkowski. W 
liście było, ze chwalimy się naszą 
skutecznością czego dowodem 
ma być uruchomienie hydrantu z 
dobrą wodą, jedynego takiego w 
dzielnicy Tworki, zamkniętego 
przez dyrekcję Szpitala z niewia-
domych przyczyn. I że nieprawdą 
jest, ze znów woda wodą smakuje 
a herbata herbatą. Bo woda z hy-
drantu okazała się być niezdatna 
do picia i dlatego zakręcono go 
do odwołania. I cóż ja mam od-
powiedzieć? MA PAN RACJĘ 
NIESTETY. Do dziś na hydrancie 

wyblakła juz tablica o tym infor-
muje. Wiem natomiast, że hydrant 
naprawdę po naszej interwencji 
otwarto. I że jakiś czas działał. 
I że wierzymy w to, ze juz nie-
długo znów działać będzie. Skąd 
ta wiara? Proszę Państwa Pani 
Dyrektor Szpitala dla Psychicznie 
i Nerwowo Chorych w ostatnich 
wyborach do Sejmu kandydowa-
ła. A kampania wyborcza to okres, 
który czas absorbuje. Sądząc z 
wyniku, jaki Pani Dyrektor w 
mieście stołecznym Warszawie 
uzyskała (851 głosów) świadczy, 
ze i tak mało czasu kampanii po-
świeciła. I że taki drobiazg jak 
hydrant, mógł w ferworze wybor-
czej walki gdzieś ulecieć. Ale te-
raz, po wyborach juz żadnej prze-
szkody w zajęciu się problemem 
chyba nie ma. Pani Dyrektor. 
Mamy dwie prośby. Pierwsza o 
dobrą wodę dla Tworek, a druga, 
gdy juz Tworki dobrą wodę bedą 
miały, to o kandydowanie z na-
szego okręgu w przyszłych wy-
borach. Biorąc pod uwagę liczbę 
mieszkańców Tworek, Malich i 
pacjentów Szpitala przyszłych 
głosów maże być i pięć razy wię-
cej. Czego z serca życzę.
I drugi list. Pisze Pan Krzysztof 
Szymański z Piastowa, który 
określa się jako „bratnia dusza”. 
Ma tylko problem, czy bratnia 
dusza jednego czy dwóch, zna-
czy Naczelnego i moja. Słowem 
czy jest nas jeden czy dwóch, 
bo podobnie myślimy i piszemy. 
Panie Krzysztofi e. Z Naczelnym 
znamy się być może dłużej niż 
sięga pamięć. Nawet z akademika 
Dziekanka i darmowych zupek, 
które tam jadaliśmy, studiując na 
dwóch niepoważnych uczelniach. 
Stąd być może podobnie myślimy. 
Ale mimo, że jest nas dwóch, to 
na szczęście bliźniakami (mimo, 
że to modne) nie jesteśmy. Co 
chociażby po urodzie Naczelnego 
i mojej widać. A jeśli o bratniej 
duszy mowa. Niech Pan coś poza 
listem do nas napisze. Bo jak ma-
wiał poeta: Trzech takich jak nas 
dwóch i jeszcze jeden zuch, zro-
bimy taki ruch, że hej!!!
I to radosne hej!!! niech zakończy 
moje dzisiejsze historyczne pisa-
nie.

Od Naczelnego.
Apel do Pana Krzysztofa wydaje 
się być lekko przesadzony, gdyż 
Pan Krzysztof razem z listem przy-
słał również i tekst, o który mój 
ulubiony redaktor Fijałkowski 
publicznie i usilnie zabiega.  Po 
prostu nie raczyłem go o tym fak-
cie poinformować. Publikujemy go 
na stronie obok. No, i zobaczymy, 
czy będzie jaki ruch... Hej!!!

NOCNA 
SZYCHTA

  Uf! Nareszcie będzie spokój. Tak 
sobie pomyślałem, kiedy po kilku 
taktycznych przerwach w obradach 
dokonano wreszcie wyboru marszał-
ka z sumiastym wąsem. I był. Nawet  
nasza publiczna telewizja czyli tzw. 
sumienie narodu i głos opinii od 
kreowania właściwego wizerunku 
jedynie słusznych racji i osób jakoś 
przycichła, złagodniała i zmieniła 
cokolwiek repertuar. Zaangażowani 
ideowo redaktorzy też jacyś tacy ni-
jacy. Może to zmęczenie materiału, 
a może tylko manewr taktyczny na 
póki co? Sytuacja zrobiła się jak w 
polskiem fi lmie moralnego niepoko-
ju. Spokój. Nic się nie dzieje... 
 Spokój. Rząd wybrany.  Premier 
desygnowany. Co prawda w pokoju 
od podwórka, ale jednak. Koalicja 
sformułowana. Ministrowie zaprzy-
siężeni. Tak im dopomóż Bóg. Pod-
sekretarze na świeżo posprzątanych 
biurkach układają papiery i przygo-
towują się w skupieniu do nowych 
wyzwań. Jeszcze intensywniejszych 
i jeszcze bardziej wiekopomnych niż 
ich poprzednicy. Bo roboty przed 
nimi huk. I stadiony i autostrady i 
służba zdrowia i głód mieszkaniowy 
i druga Irlandia i czego by nie tknąć 
naprawiać trzeba... Ale taka to już 
robota. I wybrańców żałować nie 
będziemy. Trzeba się było najpierw 
zastanowić, trochę pomyśleć a nie 
pchać na oślep do tego parlamentu 
czy ministerstw. Kazał kto? Przymu-
su nie było. Chyba, że ktoś do innej 
roboty już się nie nadaje, na saksy i 
za stary i ma dwie lewe ręce, albo 
ma takie dziwne zamiłowanie do na-
prawiania czegoś, co inni schrzani-
li. Dziwimy się osobiście nieco, bo 
przeróbki to zajęcie niewdzięczne, 
mało satysfakcjonujace i słabo roku-
jące na przyszłość. Pół biedy jeszcze 
jak uda się te kapotę jakoś połatać 
czy przenicować, ale jak się nie uda? 
Co będzie krzyku? I choć wiemy (z 
przekazów medialnych) że podob-
no premierowi się nie odmawia, to 
jednak na dłuższą metę takie wytłu-
maczenie wydaje się być zgoła mało 
racjonalne. 
  Ale najbardziej zdziwiło nas, że w 
tym całym zamieszaniu poprzed-
nim wybrańcom tak pomieszało się 
w głowach, że za nic nie dotarło do 
nich, a do niektórych (co prawda 
niezbyt licznych) nie dociera nawet 
do dziś, że bal już się skończył i naj-
wyższy czas zbierać zabawki i wra-
cać do domu. 
   Ale widocznie tak się przyzwy-
czaili do stanowisk, tak pokochali tę 
robotę, tak się zapamiętali w trudnej 
i niewdzięcznej roli reprezentantów 

narodu i jedynie słusznej sprawy,że 
przegapili moment przesiadki i zo-
stali na peronie z bagażem w rękach. 
A raczej w ręku, bo ta druga pozosta-
ła w... nocniku. Co gorsza, zdarzały 
się przypadki, że retrospektywny 
ogląd własnych dokonań w minionej 
kadencji (skróconej jak wiadomo na 
własne żądanie) widocznie wypadał 
był dość blado, bo aby nadgonić 
stracony na kłótnie i niespodziewa-
ną kampanię czas, usiłowali w ostat-
niej chwili nadrobić zaległości. Już 
to podejmując wiekopomne decy-
zje, których nie mieli czasu podjąć 
w ciągu całych minionych dwu lat, 
już to awansując swoich sprawdzo-
nych przyjaciół na bardziej godne 
stanowiska. Bo licho nie śpi i różnie 
może być. A tak wiadomo: ja ci dziś 
ty mi jutro. Jeden z ministrów tak 
się był przyzwyczaił do otaczającej 
go scenografi i, że wykombinował 
sobie, iż ważne papiery, których nie 
zdążył jeszcze wykorzystać kazał 
przewieźć w inne, bardziej godne i 
bezpieczne miejsce aby nie tracić z 
nimi bliższego kontaktu. A, że jesie-
nią zmierzch zapada dość wcześnie 
a papierzysków było od metra zro-
bił się dym, że wywozi po kryjomu 
i to jeszcze po ciemaku. Pismacy 
podnieśli larum, że to niby skan-
dal i wszeteczeństwo. A ja myślę, 
że nie ma się co dziwić. Po prostu 
kocha chłopina tę robotę. A jak kto 
kocha, to i czasu nie żałuje. A po za 
tym póki, co jest demokracja i nikt 
nikomu pracować na nocną szychtę 
zabraniać nie może. Co więcej nie 
powinien. Nawet w przypadku, kie-
dy istnieje uzasadnione podejrzenie, 
że robota za dnia wykonana byłaby 
zdecydowanie lepiej i dokładniej. A 
może właśnie dlatego?

Bolo Skoczylas
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Przedłożony przez Burmistrza pro-
jekt budżetu Piastowa na 2008 r. 
oraz załączona do niego prognoza 
dochodów i wydatków, z formalnego 
punktu widzenia spełniają podsta-
wowe cechy tego typu dokumentów. 
Wymagają zatem poważnego potrak-
towania. Tym niemniej zawartość pro-
jektu budzi istotne wątpliwości.
Stwierdzić trzeba, że przedstawiony 
program jest kontynuacją uchwał 
budżetowych przyjmowanych w 
poprzednich latach przez Radę 
Miejską. Już wówczas były one 
niewystarczające. Dziś jest podobnie. 
Po raz kolejny mamy do czynienia z 
powielaniem tych samych błędów. 
Okoliczności towarzyszące powstawa-
niu projektu uchwały budżetowej na 
2008 r. nakazują ukierunkować go na 
rozwiązanie elementarnych potrzeb 
mieszkańców Piastowa, potrzeb od 
lat lekceważonych przez trzymającą 
władzę w Mieście ekipę „Naszego Pi-
astowa”.
Oczywista jest konieczność modyfi -
kacji struktury budżetu. W przeciwnym 
wypadku po raz kolejny zabraknie 
środków na przeprowadzenie 
niezbędnych Piastowianom inwestycji 
oraz na współfi nansowanie projektów 
unijnych. Współfi nansowanie jest wa-
runkiem koniecznym efektywnego ko-
rzystania z unijnych środków pomocy. 
Niestety. Tego typu przedsięwzięcia 
przerastają kompetencje ekipy 
„Naszego Piastowa”. Co innego 
pomalować wiadukt przed wybora-

Budżet Piastowa na 2008r.
czyli o propozycji marazmu i zaniechania

mi, a co innego złożyć właściwie 
sporządzony wniosek unijny. Dzisiaj 
jednak jest to oczywistość, której po 
raz kolejny nie można zignorować. 
Tymczasem projekt budżetu na 2008 
r. zestawiono nie uwzględniając is-
totniejszych oszczędności. Z przed-
stawionego projektu prognozy 
dochodów i wydatków na najbliższe 
lata nie wynika, abyśmy przymierzali 
się do korzystania z funduszy uni-
jnych, dopóki są one dostępne. Wejście 
bowiem Rumunii i Bułgarii do Unii 
Europejskiej sprawiło, że już wkrótce 
środki pomocowe, z których Piastów 
– inaczej niż setki gmin - dotychczas 
prawie nie korzystał, zostaną ogranic-
zone. Nie miejmy złudzeń, jeśli radni 
nie stworzą budżetowych ram dla 
absorpcji środków unijnych to nie 
będzie możliwe dobre wykorzystanie 
stojących przed gminą możliwości. 
Nie wystarczy bowiem powiedzieć, że 
potrzebujemy i chcemy wykorzystać 
środki, które Unia Europejska stawia 
nam do dyspozycji. Tym bardziej 
nie można powiedzieć, że nie daje-
my rady. Musimy umieć to zrobić. 
Musimy umieć proces wykorzysta-
nia środków unijnych przygotować, 
wdrażać, kontrolować. Musimy umieć 
stawiać cele i generować środki na 
ich fi nansowanie, a tego brakuje w 
przedstawionym projekcie uchwały 
budżetowej, tak samo, jak brakowało 
w przyjmowanych w latach poprzed-
nich.
Wieloletnie zaniedbania Burmis-

trza i jego ludzi z „Naszego Pi-
astowa” sprawiły, że Piastów jest 
cywilizacyjnie zacofany. Gwoli 
przykładu, w tak małym miasteczku 
jak Piastów, w około 70 ulicach nie 
ma wodociągu miejskiego. W XXI 
w., w centrum Europy, ludzie muszą 
baniakami wozić wodę, choć – jak 
na przykład mieszkańcom domów 
przy ulicy Bema – włodarze Miasta 
już przed laty obiecali wodę miejską! 
Ponad 70 ulic czeka na normalną 
nawierzchnię. W znakomitej części 
Miasta nie ma odprowadzenia wód 
opadowych co m.in. sprawia, że opady 
deszczu wywołują liczne problemy, 
np. w postaci zalanych ulic, czy podto-
pionych posesji. W przedszkolu przy 
ul. Moniuszki dziurawy dach od lat 
czeka na generalny remont/wymianę. 
W Szkole Podstawowej Nr 4 po raz 
kolejny nie ma pewności, czy zimą 
będą się odbywać lekcje, bo instalacja 
ogrzewnicza od lat czeka na generalny 
remont/wymianę. Kwestie, z którymi 
już w latach 90-tych poprzedniego 
stulecia uporały się setki polskich mi-
ast i wsi, dla władz Piastowa wciąż 
leżą poza zakresem umiejętności.
Po raz kolejny w strukturze wydat-
ków brak jest zmian wskazujących 
na aktywny wysiłek rządzących Mi-
astem na rzecz rozwoju Piastowa i 
zmiany niekorzystnej struktury wy-
datków budżetowych. Chociażby w 
tym roku Regionalna Izba Obrac-
hunkowa wskazywała, że włodarze 
Piastowa „przejadają” powierzone 
im przez mieszkańców pieniądze, 
że wydatki bieżące stanowiące aż 
85,83 % ogółu poniesionych wydat-
ków, uniemożliwiają rozwój infra-
struktury miejskiej. Niestety, także w 
obecnie proponowanym budżecie nie 
wyciąga się wniosków z przeszłości. 

Podejście do przedstawianej uchwały 
budżetowej nie jest lepsze niż w 
poprzednich latach. Nie przyniesie 
pożądanych rezultatów. Niezbędne 
jest wyraźne zaznaczanie priory-
tetów stojących przed Radą Miejską. 
Poprzez strukturę wydatków trzeba 
wyraźnie wskazać, jakie cele chce się 
zrealizować. Wyraźnie trzeba zmienić 
strukturę budżetu na rzecz wydatków 
inwestycyjnych i prorozwojowych.
Konstruując budżet trzeba pamiętać, 
że po stronie dochodów wiodącą 
pozycję stanowią wpływy z podatku 
dochodowego od osób fi zycznych. Co 
to w praktyce oznacza? Oznacza to, że 
w żywotnym interesie Piastowa leży, 
aby dochody jego mieszkańców były 
coraz wyższe, czyli aby osoby coraz 
lepiej zarabiające nie wyprowadzały 
się do innych miejscowości, a z drugiej 
strony, aby osoby lepiej zarabiające 
przeprowadzały się do Piastowa. 
Powyższy efekt da się realizować 
przede wszystkim poprzez poprawi-
anie sposobu funkcjonowania Miasta 
i jego estetyki. Stąd niezbędne jest 
dokończenie w ciągu najbliższych 3-4 
lat budowy wodociągów i intensywna 
budowa nowych nawierzchni dróg. 
Da to efekt nie tylko komunikacyjny, 
ale i istotny impuls estetyczny. Jak 
pokazuje praktyka, tam gdzie są funk-
cjonalne i estetyczne nawierzchnie, 
tam i ludzie chętniej dbają o czystość 
na swych posesjach, o zieleń, tam żyje 
się bardziej komfortowo, a przecież o 
podwyższanie standardu życia pow-
inni zabiegać rajcowie miejscy.
Z podobnych względów niezbędne jest 
wygenerowanie środków na odprow-
adzanie wód opadowych. M.in. w 
uchwale budżetowej muszą być w 
odpowiedniej kwocie zabezpieczone 
środki na odprowadzanie wód opa-

dowych do stacji oczyszczania na 
Bąkach. Jest to inwestycja o charak-
terze cywilizacyjnym, bez przeprow-
adzenia której – jak doskonale wiemy 
z autopsji – każdy intensywniejszy 
opad deszczu jest dla mieszkańców 
Piastowa udręką. Ulice Bema, 
Sułkowskiego, Dąbrowskiego czy 
Żbikowska i wiele innych toną. Jest 
to problem czekający na rozwiązanie 
przynajmniej od 20 lat!
Wszyscy powinniśmy być zgodni, że 
wodociągi, odprowadzanie wód opad-
owych i budowa nawierzchni, remont 
dachu w przedszkolu przy ul. Moni-
uszki i ogrzewania w Szkole Podsta-
wowej nr 4, to sprawy najpilniejsze. 
One też wymagają gruntownej real-
izacji, od roku 2008 poczynając.
Reasumując, Klub Radnych Prawa i 
Sprawiedliwości ma świadomość, że 
rządząca Piastowem ekipa „Naszego 
Piastowa” z nieudolności uczyniła 
cnotę. Ma świadomość, że z ignorancją 
i z niekorzystaniem ze środków Unii 
Europejskiej, żyje za pan-brat. Ma 
świadomość, że straconych szans 
nikt nam nie zwróci. Zarazem jed-
nak wyrażamy nadzieję, że w ramach 
dalszych prac nad budżetem radni 
„Naszego Piastowa” mimo wszystko 
odstąpią od ignorowania wspólnotow-
ych potrzeb Piastowa, że wstąpi w nich 
wiara, że można żyć godnie i uczci-
wie, że Piastów nie musi być brudny i 
zaniedbany i staną na wysokości zada-
nia i w rezultacie Rada Miejska nada 
budżetowi Piastowa proinwestycyjny 
i prorozwojowy charakter, przynajm-
niej w wariancie zbliżonym do pro-
ponowanego przez radnych Klubu 
Prawa i Sprawiedliwości. Tego od lat 
oczekują i na to zasługują mieszkańcy 
Piastowa.  

    Jacek Zaleśny (Piastów)

Korzystając z okazji, chciałbym 
podzielić się na łamach „Gazety” 
własnymi spostrzeżeniami, doty-
czącymi spraw organizacji pracy, 
w funkcjonujących dzisiaj fi rmach. 
  W środkach masowego przekazu 
niemal co dziennie słyszymy a to o 
Biedronce, a to o Tesco, czy innym 
molochu z zagranicznym kapitałem, 
wyzyskujących swych pracowni-
ków w niewolniczej, a przynajmniej 
w „godny”  XIX wieku sposób. 
Niestety, dotyczy to również bardzo 
wielu fi rm rodzimych
  Nie jest moją intencją narzekanie 
dla samego narzekania, choć z natu-
ry jestem malkontentem. 
  Jako posiadacz dużej ilości wolne-
go czasu, jestem dość częstym klien-
tem pewnej fi rmy handlowej, fi rmy 
rodzinnej, której rozwój obserwuję 
niemal od samego jej powstania. 
Od kawałka placu z barakowozem 
i wynajętego garażu na warsztat - 
jeszcze kilka lat temu - do biurowca, 
dużej hali sprzedażnej 
i magazynowej. 
  Jak już wspomniałem jestem czę-
stym, choć bardzo drobnym klien-
tem detalicznym. Lubię szwendać 
się po między pułkami, kupić nie-
zbędną śrubkę z podkładką i same-
mu dobrać nakrętkę. 
   Jestem też dobrym obserwatorem, 
a  pomimo podeszłego wieku, na 
słuch nie narzekam, a i w „pogadu-
chy” lubię się wdawać. 
 Firma szczycąca się wieloma cer-
tyfi katami ISO z wielu dziedzin, 

blichtrem na wejściu i porządkiem, 
z obsługą szybką, sprawną i uprzej-
ma, ale coś z lekka zabieganą i to jak 
na mój gust zupełnie niepotrzebnie.
  Przy bliższym poznaniu fi rma za-
czyna tracić i to chyba nie tylko w 
moich oczach. 
 Chodzi mi  o organizację pracy, w 
hali sprzedaży.         
  Ja się nie czepiam. 
 Ale czy nie można w momencie 
przyjęcia towaru na stoisko i pod-
czas układania na półkach, metko-
wać go. 
Tym bardziej, że z jednymi towara-
mi tak się robi, z innymi o podobnej, 
nie masowej sprzedaży - towarów 
sprzedawanych raczej rzadko, wiel-
kogabarytowych i sprzedawanych 
jako pojedyncze egzemplarze - nie. 
Wydaje mi się, że usprawniło by 
to przepływ klientów i czasochłon-
ność ich obsługi, bo klienci, jak nie-
szczęścia, chodzą falami. A niech 
się trafi  klient kupujący dwadzieś-
cia wiertełek po jednym z każdego 
wymiaru i nie do końca przekonany 
o konieczności ich zakupu. To inny 
„nasz pan klient”, ten na końcu ko-
lejki zaczyna dziwnie przebierać 
nogami i puszczać z oczu to co na 
co dzień miała pewna, mało urocza 
- dla mnie - posłanka.
 Idźmy dalej.
 Lubię obserwować ludzkie zacho-
wania. Czemu ma służyć więc ruch 
dla samego poruszania? Można cały 
dzień poruszać się szybko i oprócz 
„mieszania powietrza” żadnej kon-

kretnej pracy nie wykonać. 
Jeśli ktoś miał okazję przeczytać 
„Pięć lat kacetu” Grzesiuka, ten zro-
zumie o co chodzi, ale tam chodziło 
o przetrwanie. Czyżby i tu też?
Przecież bardziej  uporządkowane 
działanie, daje wymierne korzyści.
Wysokie tempo pracy, wcale nie 
świadczy o sprawności – w tym wy-
padku – obsługi klienta, a bardziej o 
istniejącym bałaganie maskowanym 
wymuszonym tempem.
  By nie być gołosłownym przy-
kład: 
 Z takich czy innych przyczyn, na 
półce leży towar, w miejscu dla 
klienta widocznym, a jako, że klient 
nasz pan, życzy On sobie właśnie 
tego a nie innego asortymentu. I 
co? Powstaje problem, - klient jest, 
towar widzi, a towaru brak…na sta-
nie komputerowym. A gdy się trafi  
klient bardziej „wyrafi nowany”, to i 
tarcza ze „STARZYSTY” zawieszo-
na przy estetycznym mundurku, nie 
obroni, choćby przed docinkami w 
nie zawsze wybrednym stylu zwią-
zanymi z socjalizmem ( fakt auten-
tyczny) da się usłyszeć, choć tak na 
oko klient w tamtym czasie z pie-
luchą w zębach za orkiestrą biegał, 
ale obecnie w piórka obrósł i przed 
małoletnią latoroślą – swą - wiedzą i 
elokwencją chciał się popisać. 
  Tak wyłapany towar, można by 
chyba opisać, umieścić w mniej 
eksponowanym miejscu, nie draż-
niącym oka klienta i przechować do 
podjęcia decyzji o dalszym postępo-
waniu czy do remanentu. 
Niestety, brak czasu i zabieganie nie 
pozwala na uporządkowaną działal-
ność. 
  I jeszcze inny przykład niepotrzeb-

nego zabiegania obsługi.
Brak metek to jedna sprawa, ale 
brak cen, już nie mówię widocz-
nych dla klienta, ale ułatwiających 
ekspedientowi szybką informację, a 
co za tym idzie szybką obsługę tego 
pierwszego, często zainteresowane-
go jedynie porównaniem cen z inny-
mi sklepami. To dalsze marnowanie 
czasy. 
Cóż się więc dzieje ? 
Obsługujący stoisko człowiek bie-
ga z końca stoiska do komputera i 
powrotem, by zaspokoić ciekawość 
klienta. A czas ucieka i pewnie dla 
tego nie ma czasu na odrobiną prze-
myśleń związanych z organizacją 
pracy.
 I kolejna sprawa, mająca olbrzymie 
znaczenie z punktu widzenia organi-
zacji pracy na szczeblu szeregowego 
sprzedawcy, a i nie banalna z punktu 
widzenia klienta. 
Przecież każdy z nas na co dzień 
jest klientem, czy to u przysłowio-
wego szewca, czy w spożywczym, 
czy w monopolowym. Łatwo sobie 
przecież wyobrazić ten piękny mo-
ment, kiedy stoimy spragnieni po 
dwa piwa w trzyosobowej kolejce 
podobnie spragnionych i co dru-
gie piwo słyszymy upiorny dźwięk 
dzwonka aparatu telefonicznego 
odrywającego uroczą  ekspedientkę 
od pracy. Mało tego że rozmowa jest 
dla nas tylko w połowie ciekawa, 
bo nie słyszymy drugiej strony, ale 
urocza miła pani co chwila odkła-
da słuchawkę i biegnie na zaplecze 
coś sprawdzić. A nasze pragnienie 
rośnie, nerwy zaś kurczą do granic 
wytrzymałości, i już, już przychodzi 
nasza kolej i znowu upiorny dźwięk 
telefonu i panienka znikająca na za-

pleczu… Mnie osobiście szlak by 
trafi ł i poszukałbym innego sklepu, 
być może z upiorną teściową - pa-
nienki z pierwszego sklepu - ale bez 
telefonu. Co pod rozwagę szefostwu 
opisywanej fi rmy przedkładam. 
 Przykłady wyżej opisane, nie są od-
osobnione. Przez ostatnie dziesięć 
lat, pracując dorywczo i na czarno 
w wielu fi rmach byłem świadkiem 
upodlenia szeregowego pracownika 
przez zarządzających tymi fi rmami. 
Przez cwaniaków chcących szybko 
i choćby po – trupach -   się doro-
bić. Lub ludzi pięknych i młodych, 
ogłupionych pędem do kariery, nie 
posiadających żadnego doświad-
czenia z zakresu organizacji pracy, 
socjologii czy psychologii pracy. 
Interesuje ich jedynie pęd za mamo-
ną. W tym ogłupieniu zapominają o 
ludziach, za których przyszło im 
często ponosić odpowiedzialność  
Opiekują się pracownikami „be-
hapowcy”, którzy dbają jedynie o 
bezpieczeństwo pracownika, bo tu 
łatwiej udowodnić winę, natomiast 
higiena pracy jest z ich świado-
mości zupełnie wymazana, bo nie 
do udowodnienia że wypadek czy 
choroba powstała z braku higieny 
pracy.
 I tak jak długo panować będzie żą-
dza pieniądza i to za wszelką cenę, 
w kraju funkcjonował będzie kapi-
talizm godny XIX –wieku. A towar 
w postaci pracy ludzkiej będzie 
sprzedawany tam gdzie go cenią, 
w Wielkiej Brytanii, Irlandii, czy 
każdym innym „zaścianku” świa-
ta, gdzie płaca choćby najniższa 
będzie znacznie przekraczała mini-
mum socjalne.
                               

Okiem klienta

Malkontent

List do redakcji
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Głównym tematem posiedzenia 
było funkcjonowanie służby zdro-
wia na terenie Powiatu Pruszkow-
skiego.

Starosta Elżbieta Smolińska po-
dziękowała wszystkim pracow-
nikom placówek ochrony zdro-
wia, funkcjonującym w powiecie 
pruszkowskim i podległym samo-
rządowi powiatu „za wysoce mo-
ralną postawę w trudnym okresie 
dla służby zdrowia”.

- Przez cały kraj przetoczyła się 
fala strajków w szpitalach, ale w 
naszym szpitalu nie było takich 
problemów. I za to Wam wszyst-
kim z całego serca dziękuję – mó-
wiła Elżbieta Smolińska. – Doce-
niam to i dziękuję. Dziękuję też 
dyrektorowi szpitala i gratuluję 
mu tak wspaniałego i zgranego ze-
społu pracowników. 
Grupa kilkunastu osób – wytypo-
wanych z całego personelu szpi-
tala jako przedstawiciele każde-
go oddziału szpitalnego i każdej 
istniejącej tu grupy zawodowej 
– otrzymała specjalne podzięko-
wania wraz z dyplomami uznania, 
podpisanymi przez starostę oraz 
przewodniczącą rady powiatu Ma-
rię Kwasiborską-Sybilską.
Dyrektor szpitala Mieczysław 
Brągoszewski także zwracał się do 

swoich pracowników, podkreśla-
jąc że wyróżniono nielicznych, ale 
podziękowania należą się wszyst-
kim. 

Omawiając sytuację ochrony zdro-
wia w powiecie pruszkowskim, 
starosta podkreśliła, że rok 2006 
był pierwszym, w którym szpital 
nie generował takich długów, jak 
w ciągu ostatnich lat i wydatki bi-
lansowały się z dochodami. 
- W przyszłym roku mamy szan-
sę poprawić te wyniki – mówiła 
Smolińska. – Ale żeby sytuacja 
poprawiła się znacząco i na dłużej, 
chcielibyśmy zmienić strukturę 
ochrony zdrowia w powiecie. Dla-
tego wypracowaliśmy coś, co ma 
być pierwszym krokiem do połą-
czenia dwóch funkcjonujących tu 
szpitali: powiatowego oraz kole-
jowego, dla którego organem za-
łożycielskim jest marszałek woje-
wództwa mazowieckiego. 

Popierając działania, których ce-
lem jest uporządkowanie systemu, 
radni upoważnili Zarząd Powiatu 
Pruszkowskiego do prowadzenia 
rozmów w celu zawarcia porozu-

mienia z Zarządem Województwa 
Mazowieckiego dotyczącego po-
łączenia Samodzielnego Publicz-
nego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Pruszkowie ze 
Szpitalem Kolejowym SPZ OZ w 
Pruszkowie po uprzednim wstęp-
nym uzgodnieniu zakresu łączenia 
ww. jednostek.
W uzasadnieniu do uchwały w tej 
sprawie napisano:
„ Przedstawiciele Zarządów Wo-
jewództwa Mazowieckiego i Po-
wiatu Pruszkowskiego na spotka-
niu w dniu 24 października 2007 
r. wstępnie  wypracowali wspólne 
stanowisko dotyczące kierunków 
działania Samodzielnego Publicz-
nego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Pruszkowie i Szpi-
tala Kolejowego Samodzielne-
go Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Pruszkowie, które 
poszerzą zakres usług i podniosą 
poziom ich świadczenia.
Wspólnie zaproponowano:
 - pozostawienie oddziału chirur-
gii jednego dnia oraz utworzenie 
oddziału ortopedii w Szpitalu 
Kolejowym Samodzielnego Pub-
licznego Zakładu Opieki Zdro-

wotnej w Pruszkowie,
- przekazanie oddziału inter-
nistycznego z Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Pruszko-
wie do Szpitala Kolejowego w 
Pruszkowie,
- zachowanie w Samodzielnym 
Publicznym Zespole Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie 
stanowiska asystenta oddziału in-
ternistycznego i zapewnienie w 
jego strukturze szybkiej diagno-
styki internistycznej,
- utworzenie w SPZ ZOZ w Prusz-
kowie oddziału pediatrycznego.”

Porozumienie powyższe potrzeb-
ne jest po to, żeby jak najszybciej 
można było wystąpić do NFZ o 
kontrakt dla nowych oddziałów.

- Do tej pory obydwa szpitale ry-
walizowały i walczyły z NFZ Po-
nadto te same kontrakty zwłaszcza 
w internie i chirurgii. – mówił Wal-
demar Roszkiewicz, wicemarsza-
łek województwa mazowieckiego. 
- Wolelibyśmy, żeby placówki te 
zaczęły ze sobą współpracować i 
staramy się do tego doprowadzić 
co najmniej od dziewięciu lat. 

Połączenie szpitali oznaczać bę-
dzie porzeszenie oferty dla pacjen-
tów poprzez uruchomienie nowych 
świadczeń. Docelowo zakłada się 
też oddłużenie placówek..

Nie wiadomo jeszcze, komu pod-
legać będzie placówka powstała po 
ewentualnym połączeniu obu szpi-
tali – staroście czy marszałkowi. 
Obie zainteresowane strony zgod-
nie twierdzą, że dyskusja na ten 
temat jest przedwczesna. Decyzje 
bowiem w tej kwestii uzależnione 
będą od sytuacji ochrony zdrowia 
w całym kraju oraz od tego, w jaki 
sposób ministerialni urzędnicy ze-
chcą reformować system, a także 
jakie prawo w tym zakresie usta-
nowi nowy parlament. 

Ponadto w porządku obrad znala-
zły się punkty, dotyczące m.in.:
 - podjęcia uchwał fi nansowych na 
rok 2007 (wprowadzenie zmian w 
budżecie powiatu pruszkowskie-
go, wprowadzenie zmian w planie 
dochodów i wydatków dochodów 
własnych, a także w sprawie wy-
datków nie wygasających z upły-
wem roku budżetowego 2007). 
- wyrażenia przez radę powiatu 
pruszkowskiego zgody na utwo-
rzenie publicznej całodobowej 
placówki opiekuńczo-wychowaw-
czej typu rodzinnego z siedzibą w 
Piastowie przy ulicy Plac Zgody 
6a. 
- Informacji o pracy Zarzą-
du Powiatu Pruszkowskie-
go w okresie od 13 września 
do 17 października 2007 r. 

                          Alicja Wejner

Tematem wiodącym spotkania była 
kwestia bliższej współpracy pomię-
dzy szpitalem powiatowym w Prusz-
kowie oraz podlegającym Marszał-
kowi Województwa Mazowieckiego 
szpitalem kolejowym w Pruszkowie 
oraz ewentualnego połączenia obu 
placówek. 

Drugim tematem, dotyczącym 
ochrony zdrowia było utworzenie 
na terenie powiatu pruszkowskie-
go izby wytrzeźwień. Mogłaby ona 
zostać zorganizowana np. w szpi-
talu w Tworkach. Marszałek Adam 
Struzik zadeklarował, że samorząd 
województwa mógłby uruchomić 
taką placówkę, ale samorząd powia-
tu pruszkowskiego oraz gminy mu-
siałyby partycypować w kosztach 
bieżącego jej utrzymania. Zainte-
resowanie tym projektem wyraziły 
do tej pory wszystkie gminy po-
wiatu pruszkowskiego oraz powiaty 
ościenne – zachodni warszawski, 
grodziski oraz piaseczyński. 

 Uczestnicy spotkania omawiali też 
kwestie, dotyczące bliższej  współ-
pracy pomiędzy samorządem po-
wiatu i samorządem województwa 
w zakresie remontów i modernizacji 
oraz utrzymania dróg. Ustalono, że 
samorząd powiatu przedstawi za-
rządowi województwa swoją kon-

cepcję sieci dróg na terenie powiatu 
pruszkowskiego – do dalszej dysku-
sji. Zastanawiano się, czy pomiędzy 
obydwoma samorządami powinno 
zostać podpisane formalne porozu-
mienie nt. współpracy przy moder-
nizacji dróg wojewódzkich na tere-
nie powiatu pruszkowskiego, czy 
raczej wystarczy obustronna dobra 
wola i słowne deklaracje. 
 Dyskutowano także na temat  kon-
tynuacji projektu Paszkowianka. 
Marszałek Struzik zapewnił, że jest 
tą sprawą bardzo zainteresowany. 
Ustalono, iż niebawem zostanie zor-
ganizowane spotkanie wszystkich 
partnerów tego projektu w celu od-
bycia debaty o stanie faktycznym i 
problemach, z jakimi w najbliższym 
czasie należałoby się uporać.

 Mówiono też o  Programie Utrata, 
realizowanym w ramach Regio-
nalnego Programu Rozwoju Gmin. 
Przypomniano podpisane niegdyś 
porozumienie w tej sprawie i zgo-
dzono się, że trzeba ustalić kolej-
ność dalszych poczynań oraz ich 
harmonogram. 
 Starosta Elżbieta Smolińska za-
prosiła marszałka Adama Struzika 
do współpracy przy budowie i uru-
chamianiu  Muzeum „Dulag 121”. 
Szczególnie chodzi tu sfi nansowa-
nie przez marszałka wyposażenia 

Spotkanie Zarządu Województwa 
Mazowieckiego  z Zarządem 
Powia tu  P r us zkowsk iego

 W trakcie spotkania Zarządu  Po-
wiatu Pruszkowskiego z Zarządem 
Województwa Mazowieckiego w 
dn. 13 listopada 2007 r. ustalono, 
że koniecznym elementem plano-
wanego porozumienia w sprawie 
połączenia szpitala powiatowego i 
szpitala kolejowego jest potwier-
dzona na piśmie wola dyrektorów 
obu placówek uczestniczenia w pro-
jekcie łączenia. 
- Jako starosta i marszałek nadzo-
rujemy te szpitale, ale nie możemy 
nimi sterować – mówili zgodnie El-
żbieta Smolińska i Adam Struzik. 
W tej chwili prawnicy obu samorzą-
dów pracować będą nad sformuło-
waniem zapisów stosownej umowy. 
Konieczne jest też uzgodnienie ko-
lejności działań oraz ustalenie, kto 
jest za co odpowiedzialny. 

Pediatria w 
Pruszkowie na 
Dzień Dziecka?

Szanowni Państwo,

W bieżącym roku przypada 140 rocznica urodzin Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego. W Mławie, dzięki zaanga-
żowaniu wielu wielbicieli i propagatorów dorobku mar-
szałka, udało  się zorganizować obchody jubileuszowe. 
Serdecznie zapraszamy!
Celem organizacyjnym obchodów jest spojrzenie na 
Marszałka Józefa Piłsudskiego zarówno okiem history-
ka, jak i literaturoznawcy, socjologa, psychologa, poli-
tologa, ale i zwykłego człowieka.

W programie obchodów znalazły się między innymi:
- Konferencja naukowa poświecona postaci Marszałka
- Ogólnopolski konkurs wiedzy „Marszałek Józef Pił-
sudski i Jego czasy” dla  uczniów szkół ponadgimna-
zjalnych
- Mazowiecki konkurs wiedzy „Józef Piłsudski - twórca 
niepodległego państwa polskiego” dla uczniów szkół 
gimnazjalnych
- Mazowiecki konkurs plastyczny „Impresje o Piłsud-
skim”
- Otwarcie wystaw poświeconych Marszałkowi w Archi-
wum Państwowym oraz w prywatnym Muzeum Juszkie-
wiczów
- Spotkanie z fi lmem historycznym 
- Koncert Pieśni i Utworów Patriotycznych w Szkole 
Muzycznej
Szczegółowy program w załączeniu oraz na stronie in-
ternetowej www.mlawa.pl 
Patronat honorowy nad uroczystościami objął Marsza-
łek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

Z A P R O S Z E N I A

Zaproszenie na obchody 
urodzin Marszałka 

Piłsudskiego w Mławie

placówki m.in. w sprzęt multime-
dialny.
Zdaniem przedstawicieli samorządu 
województwa, Muzeum jest bardzo 
potrzebne, ale Urząd Marszałkowski 
nie może obiecać, że będzie w tym 
uczestniczył w realizacji tego planu, 
ponieważ nie jest to projekt marszał-
kowski. Jedyne, na co powiat może 
liczyć, to konserwacja tablic i gła-
zów, które na terenie planowanego 
muzeum już istnieją.

 Kolejne spotkanie Zarządu  Po-
wiatu Pruszkowskiego z Zarzą-
dem Województwa Mazowieckie-
go zaplanowano na 4 grudnia br. 
                          Alicja Wejner
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Wydarzenia

Regulamin Międzypowiatowej Olimpiady Sportowej o Puchar 
Przechodni Starosty Powiatu Pruszkowskiego

1. Organizatorem imprezy jest Starostwo Powiatowe w Pruszkowie.
2. W imprezie udział bierze łącznie 5 szkół z : Powiatu Pruszkowskiego, 

Powiatu Sochaczewskiego, Powiatu Piaseczyńskiego, Powiatu 
Grójeckiego, Powiatu Grodziskiego / razem 5 drużyn/.

3. Każdy Powiat reprezentuje 10-osobowa drużyna  w składzie 9 uczniów 
i jeden nauczyciel.  W poszczególnych konkurencjach udział bierze 5 
uczniów i 1 nauczyciel z drużyny. 

4. Drużyna wyznacza swojego kapitana.
5. Zgłoszenie imienne szkół do zawodów należy przekazać do dnia 

12.11.2007r. do Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Starostwa 
Powiatowego w Pruszkowie pod numerem telefonu: 0-22 759 52 72. 

6. Każda szkoła zobowiązuje się zapewnić własnych kibiców w liczbie 
nie przekraczającej 50 osób/ z opiekunami/

7. Impreza o charakterze turnieju składa się z części sprawnościowej i 
quizu wiedzy o sporcie.

8. W skład każdej drużyny mogą wchodzić zarówno dziewczęta jak i 
chłopcy.

9. Część quizowa składa się z szeregu wcześniej przygotowanych pytań o 
sporcie w poszczególnych Powiatach / 40 pytań dla każdego Powiatu /.

10. Kapitan losuje pytania i po konsultacji z drużyną udziela odpowiedzi.
11. Czas odpowiedzi odmierzany jest stoperem i wynosi max. 1 min.
12. Przed rozpoczęciem imprezy kapitanowie drużyn losują kolejność 

odpowiadania na pytania.
13. Pytania podlegają ocenie od 1 pkt. – 3 pkt.  w zależności od 

poprawności.
14. Część sprawnościowa podlega ocenie od 1pkt- 5 pkt. w zależności od 

tempa wykonania zadania.
15. W przypadku jednakowej liczby punktów w klasyfi kacji końcowej 

drużyn trzeba rozstrzygnąć wynik dodatkową turą pytań.
16. Komisja sędziowska liczy 3 osoby.
17.   Komisja rozstrzyga spory i zażalenia

Obchody Święta Niepodległości 11 listopada 2007 r.
Uroczysta msza święta w kościele św. Ka-
zimierza w Pruszkowie, koncert pieśni pa-
triotycznej oraz złożenie kwiatów w miej-
scach pamięci były głównymi punktami 
powiatowych obchodów Święta Niepodle-
głości. 

Uroczystości zgromadziły liczne grono 
przedstawicieli środowisk kombatanckich, 
samorządów lokalnych, placówek oświato-
wych a także mieszkańców powiatu prusz-
kowskiego.

Jak co roku, złożono kwiaty pod pomnikiem 
Tadeusza Kościuszki i tablicą POW. Gest ten 
był symbolicznym wyrazem hołdu wobec 
tych wszystkich, którzy w całej historii naro-
du walczyli o wolność Polski i często tracili 
za to życie.

Na zakończenie obchodów goście wysłuchali 
koncertu skrzypcowego Karola Szymanow-
skiego w wykonaniu Krzysztofa Lasonia 
(skrzypce), Piotra Sałajczyka (fortepian) oraz 

Teresy Budzisz-Krzyżanow-
skiej (poezja).

Po trzech rozbiorach, po 123 
latach niewoli, w listopadzie 
1918 roku odrodziła się Nie-
podległa Polska. Cztery po-
kolenia Polaków żyły oczeki-
waniem i nadzieją nadejścia 
wolności i niepodległości na-
szego kraju. Dzień 11 listo-
pada 1918 był tryumfem ich 
wszystkich. Było to zwycię-
stwo wszystkich, których nie 
zdołały złamać ani klęski po-
wstańcze i obojętność świata, 
ani carskie szubienice, ani 
próby rusyfikacji i germani-
zacji.
 Odzyskanie państwa za-
wdzięczamy temu, że naród 
z niewolą nie pogodził się 
nigdy. Było to jedno z naj-
większych zwycięstw, jakie 
odnieśliśmy w naszych dzie-
jach. Organizowane rok rocz-
nie obchody mają za zadanie 
tę pamięć kultywować i po-
głębiać.

foto: Piotr Słowik

M ięd z y p o w i a t o w a 
O l i m p i a d a  S p o r t o w a
o  P u c h a r  P r z e c h o d n i
S t a r o s t y  Po w i a t u 
P r u s z k o w s k i e g o

 30 listopada 2007 r. o godz. 10:00 w hali sportowej Między-
szkolnego Ośrodka Sportowego w Pruszkowie ul. Gomuliń-
skiego 4. odbędzie się pierwsza edycja „Międzypowiatowej 
Olimpiady Sportowej o Puchar Przechodni Starosty Powiatu 
Pruszkowskiego”.
W sportowo-rekreacyjnych zmaganiach udział weźmie młodzież pięciu ponad-
gimnazjalnych szkół z Powiatów: Piaseczyńskiego, Grodziskiego, Grójeckiego, 
Sochaczewskiego i Pruszkowskiego. 
W bieżącym roku Powiat Pruszkowski reprezentowany będzie przez uczniów z 
Zespółu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.
Konkurencje obejmować będą część sprawnościową oraz konkurs wiedzy o 
sporcie w poszczególnych Powiatach. 
Imprezie towarzyszyć będą atrakcje związane z Powiatem Pruszkowskim. Dru-
żyny, reprezentujące poszczególne Powiaty oraz przybyłą publiczność - oprócz 
zmagań sportowych - czekają konkursy z nagrodami.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Edukacji Kultury i Sportu 
Starostwa Powiatowego w Pruszkowie u Naczelnika Wydziału Pana Zygmunta 
Kamińskiego pod nr tel.:  0-22 759 52 72.
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Błażej Hrapkowicz

  „Najwięksi ludzie są pełni 
sprzeczności.” – powiada bez 
cienia fałszywej skromności 
Peter Greenaway. Jeżeli owo 
kryterium uznalibyśmy za de-
cydujące o wielkości człowieka, 
to angielski reżyser byłby być 
może najwybitniejszym twórcą 
fi lmowym w historii kina. Nie-
zależnie od tego, czy tak jest w 
istocie, jedno jest pewne - aby 
się przekonać o tym, że Greena-
way to postać niewątpliwie inte-
resująca, wystarczy przeczytać 
któryś z wywiadów przez niego 
udzielonych, a następnie obej-
rzeć „Nightwatching”. Co zaska-
kuje? Ano choćby fakt, iż autor 
„Kontraktu rysownika” nazywa 
narrację jednym z „terrorów 
kina”, który je więzi i nie daje 
mu rozwinąć skrzydeł, podczas 
gdy najnowszy fi lm Greenawaya 
to nic innego, jak stworzona w 
wyobraźni artysty narracja do-
tycząca obrazu „Straż nocna” 
Rembrandta, a co więcej – narra-
cja ciekawa, fantazyjna i dostar-
czająca ogromnego materiału do 
refl eksji.
    Jak to zwykle bywa w przypad-
ku obrazów Anglika, „Nightwat-
ching” jest opowieścią rozgrywa-
jącą się na wielu płaszczyznach. 

Nightwatching
Głównym wątkiem jest proces 
powstawania „Straży nocnej”, 
malowidła zamówionego przez 
elity ówczesnego Amsterdamu. 
Miało ono przedstawić człon-
ków wojska i milicji tak, jak ci 
siebie postrzegali – jako dostoj-
ników pełnych godności i ho-
noru. Jednak efekt końcowy był 
inny – „Straż nocna” jest pełna 
zagadkowych szczegółów, któ-
re każą się zastanowić nad jej 
prawdziwym znaczeniem. Gree-
naway w brawurowy sposób pre-
zentuje swoją interpretację tego 
obrazu, który według reżysera 
miałby być wyjaśnieniem zagad-
ki morderstwa dokonanego na 
pewnym wysoko postawionym 
urzędniku i jednocześnie oskar-
żeniem rzuconym na zabójców 
– bohaterów „Straży Nocnej”. 
Nie tylko jednak o intrygę kry-
minalną tu chodzi – staje się 
ona bowiem pretekstem do snu-
cia  refl eksji na temat pułapek 
czyhających na artystę, istoty 
sztuki, względności prawdy, a 
także na temat stosunków mię-
dzyludzkich, podszytych obłudą 
i hipokryzją, przykrywającą za-
chowania obrzydliwe i skanda-
liczne. Z fi lmu wyłania się znany 
już portret Greenawaya – twórcy 

operującego absurdem, groteską 
i czarną ironią, twórcy cyniczne-
go i bezkompromisowego, który 
pokazuje człowieka w całej jego 
krasie, nie pomijając aspektów 
wstydliwych, bezlitośnie roz-
dzierając zasłonę zakłamania, 

tworzoną głównie przez religię. 
Nie zabrakło tu także charakte-
rystycznej dla fi lmów Brytyj-
czyka warstwy autotematycznej 
– wszak Rembrandt (doskonała 
rola Martina Freemana) podczas 
pracy nad swoimi obrazami za-

chowuje się jak reżyser fi lmowy 
– organizuje plan, operuje świat-
łem i przestrzenią, a później 
przystępuje do utrwalania stwo-
rzonego przez siebie wizerunku. 
Można w tej postaci zobaczyć 
samego Greenawaya, który z 
wykształcenia jest malarzem, ale 
w pewnym momencie zamienił 
pędzel na kamerę.
 „Nightwatching” moż-
na odbierać na wiele sposo-
bów, powyższe uwagi nie wy-
czerpują zawartości treściowej 
filmu – pełnego kontekstów, 
odniesień, niejednoznaczności, 
cytatów (także z poprzednich 
dzieł Greenawaya). Trzeba 
oczywiście pamiętać, że mamy 
tu do czynienia z kinem autor-
skim, bardzo specyficznym, 
być może nawet hermetycz-
nym – dla niektórych może się 
ono okazać ciężkostrawne. To 
kino wyrafinowane estetycz-
nie, mocno wystylizowane 
(światło!), bardzo malarskie i 
umowne. „Nightwatching” – 
choć jak na film chłodnego in-
telektualisty Greenawaya do-
syć emocjonalne, momentami 
nawet przejmujące – na pewno 
nie wszystkim się spodoba. 
Fani angielskiego reżysera nie 
będą jednak zawiedzeni.

Profesjonalna grupa aktorów-
lalkarzy odbywa tournée 

po Mazowszu. W coraz brutal-
niejszy świat jaki nas otacza, 
w rosnącą bezwzględność dnia 
codziennego uderza tchnieniem 
miłości. Niesie przesłanie dobra, 
czułości, potrzeby pomagania 
bliźnim. Spektakle eksponują ta-
kie wartości jak: szczerość przy-
jaźni, nienaruszalność danego 
słowa, umiejętność odnajdywa-
nia pozytywnych stron otaczają-
cego nas świata, prezentowanie 
pogodnego usposobienia. Pluga-
wemu językowi rynsztoka, knaja-
ckim pogaduszkom, które z ros-
nącym powodzeniem zdobywają 

Nie szukam poklasku.. .

Agata Danielczyk

Jeśli szukacie płyty będącej  
zaprzeczeniem współczesnych 

laurek z użyciem dwudziestu 
ośmiu kamer w tym sześciu lata-
jących na  wysięgnikach, to zna-
leźliście ją. Tutaj zamiast lase-
rowego show i multimedialnych 
ścian za wykonawcami, dosta-
niecie solidnego bluesa, tak wol-
nego od komercji, że aż pięknego 
swoim brudem. Szefem przedsię-
wzięcia jest chicagowski mistrz  
James Y. Jones, czyli genialny 
wokalista znany szerzej jako Tail 
Dragger. W dalekim od luksusu 
klubie Vern’s Friendly Lounge, 
przypominającym kiepską knaj-
pę wyłożoną starymi plakatami 
i lustrami, kompletnie luzacko, 
lider z nonszalancko trzymanym 
mikrofonem i cygarem w dłoni 
oraz jego kompanii (m.in. Lurrie 
Bell i Kelvin Shanahan – gitary, 
Billy Branch - harmonijka) dają 
popis chicagowskiego bluesa, 
wyzutego z mizdrzenia do pub-
liczności. To jest jeden z tych 
koncertów, o których mówi się, 
że ich rejestracja otwiera nowy 
rozdział w wydawnictwach dvd. 
Tu nie chodzi o stworzenie ele-
ganckiej, dopieszczonej techno-
logicznie fi kcji, ale przeniesie-

Kocham ludzi po przejściach
Teatr Lalek „Czarodziej” daje 12 darmowych spektakli dla 
najmłodszych. W najbliższy wtorek zjedzie do Pruszkowa by 
uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 wprowadzić w zaczaro-
wany świat baśni.

sobie przestrzeń w 
naszym otoczeniu 
i w mediach, „Cza-
rodziej” odpowiada 
polszczyzną Marii 
Kownackiej, Or-Ota, 
klasyków literatury.
- Ci mali widzowie 
kiedyś dorosną, pój-
dą na rozmowę o 
pracę. Przecież po-
winni się umieć wy-

słowić. A co wrośnie im w serca? 
Nie wiem, chciałabym, by war-
tości niesione w tym atrakcyj-
nym spektaklu – mówi Bożena 
Żelazowska, inicjatorka ob-
jazdu. Z jej pomysłu i starania 
„Czarodziej” wyruszył do wsi i 
miasteczek Mazowsza. By mocą 
żywego słowa przeobrażać na-
sze otoczenie. Żelazowska, ani-
matorka kultury z PSL, bierze 
życie jakim jest. Jednak wierzy, 
że cierpliwa praca nad postawa-
mi najmłodszych posłuży także 
rodzicom w okiełznaniu żądzy 
posiadania i konsumizmu ich 
pociech.

nie klimatu klubu, i czadu 
bluesa, który nie wynika z 
miliona nut czy gigantycz-
nej aparatury, ale wprost 
z serca, niosąc ze sobą w 
każdej nucie „ból, pot i 
łzy”. Czyli jak na blue-
sa przystało, wszystko. 
Energiczne „Sitting Here 
Singing My Blues” czy 
bolesny „Prison Blues”, to 
kwintesencja czarnego jak 
smoła grania. Tu nie ma 
miejsca na pozę, a instru-
mentaliści czasami spra-
wiają wrażenie, jak by nie 
do końca panowali nad in-
strumentami. Ale to tylko pozory. 
Branch na harmonijce nie wypa-
da błyskotliwie jak nasz Sławek 
Wierzcholski, ale wystarczy pięć 
nut, aby wiedzieć, że jego frazy 
opowiadają o życiu wszystko, a 
zwłaszcza o jego ciemnych stro-
nach. Bardzo ciemnych stronach. 
Podobnie z gitarą Bella czy so-
lówką pojawiającego się tylko na 
chwilę w „My Head Is Bald” gi-
tarzysty, Jimmy Dawkins. Drag-
ger wyciągnął go na to solo - no-
men omen - od baru, a swojemu 
gitarzyście bezceremonialnie dał 
pięć minut na … drinka. 

„Live At Vern’s…” przypomi-
na od strony wizualnej, nagranie 
półprofesjonalne, kamera cza-
sami drży, kiedy indziej kadruje 
dosyć chaotycznie, za to dźwięk, 
cały czas pozostaje bez zarzutu 
(dts, dd 5.1 i 24-bitowe stereo, 
do wyboru). Blues nie jest mu-
zyką salonową, i taką tutaj został 
uwieczniony. Nic więc dziwne-
go, że we wszystkich recenzjach 
(zarówno krytyków jak i fanów) 
krążek otrzymuje maksymalne 
noty. U nas też.

Piotr Iwicki
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Wieści znad Raszynki

Wójt znowu łamie prawo
„Zalecam odwołanie bez zbędnej zwło-
ki Pani Jagny Ratyńskiej - Guzek ze 
stanowiska Dyrektora Gimnazjum Nr 
1 im. Prymasa Tysiąclecia w Raszynie 
i powierzenie tego stanowiska zgod-
nie z zapisami art. 36a”. Takiej treści 
pismo wystosował Mazowiecki Kura-
tor Oświaty do wójta gminy Raszyna, 
Janusza Rajkowskiego. Pismo z dnia 
26 października (KO.KPG.II.SK.441-
45/07) w punkcie czwartym nie budzi 
wątpliwości, co do legalności działa-
nia wójta Rajkowskiego: “Zarządze-
nie nr 76/07 Wójta Gminy Raszyn z 
dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczenia do pracy i powierzenia 
Pani Jagnie Ratyńskiej - Guzek stano-
wiska dyrektora /.../ zostało wydane z 
naruszeniem prawa.”. 
Ale! Powołana przez wójta – jak wi-
dać niezgodnie z prawem dyrektorka 
– zwolniła z pracy wiele osób, ot nie 
przedłużyła z nimi umów, bądź też, 
jak niektóre twierdzą, złamała pra-
wo. Wiele z nich wystąpiło na drogę 
sądową. Są pierwsze efekty. Byłej 
sekretarce będzie trzeba wypłacić od-
szkodowanie. Jakiego obrotu nabiorą 
teraz sporne kwestie w sytuacji, gdy 
Kuratorium stwierdziło nielegalność 

Wszystkim, którzy obdarzyli 
mnie zaufaniem i udzielili 

poparcia w wyborach do Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej, 

składam serdeczne 
podziękowania. 

Dziękuję Państwu za oddany głos. 
 

Piotr Iwicki
Radny Gminy Raszyn

pełnienia tej funkcji przez dyrektorkę? 
Kolejne rozprawy już w listopadzie i 
grudniu. O sprawie będziemy infor-
mować, nie pierwsze to naruszenie 
prawa przez wójta Rajkowskiego. W 
poprzednim numerze pisaliśmy o sa-
mowoli budowlanej i uchwale, która 
do czynności będących de facto postę-
powaniami administracyjnymi (usta-
lenie właścicieli gruntów), rada miała 
desygnować … radnych. Uchwałę 
przygotował wójt. Cóż, musiała wylą-
dować w koszu. Wojewoda Mazowie-
cki ją unieważnił. Radni z opcji wójta 
postanowili rozstrzygnięcie zaskarżyć 
do sądu administracyjnego. Ciekawe 
natomiast jest to, że pracownik urzę-
du Mirosław Lewandowski bez skrę-
powania stwierdził w czasie XIV Se-
sji Rady Gminy, iż taka uchwała jest 
niepotrzebna. Pozostawiamy to bez 
komentarza.

Źródełko wyschło

Pisaliśmy ostatnio o odcięciu tzw. 
wody oligoceńskiej w zdroju w Ra-
szynie. Nieświadomi tego faktu miesz-
kańcy, przez wiele tygodni nabierali w 
„Źródełku” do butelek i pojemników, 
wodę uzdatnianą z ujęcia w ul. Sta-
dionowej, czyli tę, która nierzadko 

płynie w ich kranach! Zdenerwowani 
czytelnicy wyrażali swoje oburzenie. 
Zwłaszcza to, że władze nie przy-
znały się do wyłączenia tak cenionej 
przez mieszkańców smacznej wody, 
na łamach samorządowej gazetki. Po-
nad osiemdziesięcioletnia pani Teresa 
dwa razy w tygodniu szła blisko dwa 
kilometry w jedną stronę z wózkiem 
pełnym butelek na wodę. Mama ma-
łej Grety, której nie stać na kupowanie 
wody mineralnej, robi wszystkie po-
trawy dla małej z wody z ujęcia głę-
binowego, z nerwów rozpłakała się. 
Zdrój „Źródełko” został wybudowany 
w minionej kadencji za pieniądze, któ-
ra gmina otrzymała jako nagrodę za 
działania proekologiczne. Wójt Raj-
kowski przewiduje, że prace remonto-
we potrwają nawet półtora roku.

Gasną lampy

W Raszynie nikt nie konserwuje 
oświetlenia. Niezwykle korzystna i 
tania umowa zawarta jeszcze przez 
poprzednie władze, wygasła. Obok 
licznych lamp, które zgasły na ulicach 
w terenie zabudowanym, dołączają 
kolejne odcinki Alei Krakowskiej. 
Tak skandalicznej sytuacji z awariami 
oświetlenia nikt nie pamięta. Wójt Raj-
kowski unieważnia kolejne przetargi. 
Jak tak dalej pójdzie, gmina całkiem 
utonie w ciemnościach? Podobnych 
problemów nie ma gmina Lesznowo-
la, w której wójt Rajkowski mieszka. 
Może więc powinien zapytać się tam-
tejszej pani Wójt, jak to się robi?

Pół miliona dla spółki

Radni związani z wójtem lekką ręką w 
drodze uchwały, przeznaczyli pół mi-
liona złotych na zakup sprzętu do prac, 

które wykonywać będzie niebawem 
powołana przez tych samych radnych, 
spółka. Przypominamy, że również za 
wodę i odbiór ścieków od Nowego 
Roku mieszkańcy gminy Raszyn za-
płacą o kilkadziesiąt procent więcej. 
Spółce. Cóż, spółka ma prezesa, pew-
nie będzie zarząd, poznamy radę nad-
zorczą i zastępy pracowników. Cie-
kawe ile będzie sekretarek, biur, ga-
binetów, samochodów służbowych…

Już się nie łudzą
Na internetowej stronie www.raszyn.
blox.pl, uczestnicy elektronicznej an-
kiety nie pozostawiają złudzeń co do 
oceny działania nowych władz. 72 
procent głosów uznaje pierwszy rok 
działania wójta negatywnie. To co 
robi, podoba się 22 procentom. Pozo-
stali nie mieli zdania.

Nieprzyjazna gmina Raszyn

Nie lepiej wypada gmina Raszyna w 
ocenie osób odwiedzających ofi cjal-
ną stronę Urzędu, na której mieści się 
sonda dotycząca przyjazności gminy 
dla przedsiębiorców. W chwili zamy-
kania numeru prawie 58 procent gło-
sów zdobyła odpowiedź: NIE (gmina 
nie jest przyjazna). Na „Tak” oddano 
niecałe 28 procent. 4,5 procent głosu-
jących nie wiedziało o co chodzi, resz-
ta nie miała zdania. 

Już nieprzejrzyści?
Ze strony raszyńskiego Urzędu Gminy 
(www.raszyn.pl) zniknęło dumne logo 
akcji Przejrzysta Polska. Gmina Ra-
szyn w poprzedniej kadencji dostąpiła 
- po wypełnieniu szeregu zadań – za-
szczytu używania tytułu Przejrzysta 
Gmina. Antykorupcyjna akcja odbiła 

się wielkim echem w całej Polsce, a 
Raszyn trafi ł do ścisłej elity, skupia-
jącej gminy, powiaty i miasta, które 
wykonały więcej zadań, niż wymagał 
regulamin. Czy wraz ze zniknięciem 
znaku ze strony, zmienią się również 
obowiązujące standardy? Zobaczymy.
PIW

Będzie drożej

Na XIV Sesji Rady Gminy radni 
uchwalili stawki podatków na rok 
2008. Te od nieruchomości wzrosną. 
Radni Prawa i Sprawiedliwości (Kry-
styna Lipińska, Andrzej Zaręba) gło-
sowali za wnioskiem Piotra Iwickiego 
(PiS), który proponował zamrożenie 
stawek na poziomie z 2007 roku. Po-
zostali radni głosowali za wyższymi 
podatkami.
- Po co łupić mieszkańców, skoro na 
kontach gminy – w tym na lokatach - 
leży jak twierdzi skarbnik, 7 000 000 
złotych! Wójt gromadzi środki, wiele 
inwestycji zamiast w tym roku będzie 
robionych w roku 2008, czyli budżet 
na rok 2007 będziemy realizować 
przez dwa lata! To skandal. Pieniądze 
leżą, a ludzie czekają na wodę i kana-
lizację, drogi i chodniki! W dodatku 
wójt znowu sięga nam do portfeli! Po 
co, skoro nie potrafi  w inwestycjach 
wydać tego co miał w tym roku! Za 
to jego administracja świetnie przeja-
da nasze pieniądze – dodał dla „WPR” 
radny Iwicki. Nowe władze Raszyna 
fundują mieszkańcom ciągłe podwyż-
ki. Ścieki, woda, basen, podatki… O 
wyborczych obietnicach zwrotu pie-
niędzy za udział w budowie kanaliza-
cji, zapomniały.

JK
Chcesz wiedzieć pierwszy?

Na stronie www.raszyn.blox.pl prze-
czytasz najnowsze informacje na te-
mat samorządu w Raszynie. Aktuali-
zacja niemal każdego dnia. 

Minął okres, który chronił 
wybrane w ubiegłorocznych 
wyborach, władze samorządowe 
przed odwołaniem w drodze 
referendum. Są miejsca, w 
których mieszkańcy zawiedzeni 
działaniami lokalnych władz, 
rozważają możliwość okazania 
swojego niezadowolenia poprzez 
podjęcie inicjatywy referendalnej. 
Warto więc wspomnieć, jak działa 
ta spektakularna forma wyrażenia 
niechęci wobec tych, którzy 
zawiedli po wyborach.
Referendum to efekt inicjatywy 
zwykłych obywateli bądź 
stowarzyszeń. Na tle starej 
ustawy, obwarowującej 
procedurę referendum lokalnego, 
nakładającej trudne, często 
niewykonalne rygory, ta 
znowelizowana procedura jest o 
niebo prostsza i efektywniejsza. 
Jej skuteczność znacznie bardziej 
realna (warto przypomnieć, 
że minionych kadencjach cała 
procedura została zastosowana 
raptem kilka razy na terenie 
kraju). A jak jest teraz? Potrzebna 
jest mniejsza frekwencja na 
każdym etapie jego organizacji. 
Zgodnie z art. 55 ust 2 ustawy 
o referendum lokalnym 
„referendum jest ważne, gdy 
udział w nim wzięło co najmniej 
3/5 liczby biorących udział w 
wyborze odwoływanego organu.”. 

Koniec okresu ochronnego
Natomiast zgodnie art. 56 ust 
1 cytowanej ustawy, „wynik 
referendum jest rozstrzygający, 
jeżeli za odwołaniem oddano 
więcej niż połowę ważnych 
głosów.”
Co to oznacza? Jeśli – dajmy na 
to – wójta, radę czy prezydenta 
wybierało przed rokiem łącznie 
10 tysięcy wyborców (a 
uprawnionych było 14 tysięcy, 
jednak 4 tysiące nie poszły), to 
aby referendum było ważne, 
musi pójść do urn 6 tysięcy osób. 
Natomiast aby było skuteczne 
z tych 6 tysięcy, 3001 głosów 
musi być za odwołaniem władzy! 
Jak widać, to co kiedyś było 
nierealne (referenda tego typu 
miały znikomą skuteczność z racji 
na bardzo wysokie wymagania 
frekwencji) dzisiaj staje się 
czymś niezwykle prostym, gdy 
wyborcy chcą powiedzieć władzy 
„dosyć, miarka się przebrała!”. 
W drodze referendum lokalnego, 
możliwe jest odwołanie 
władzy wykonawczej (wójt, 
burmistrz, prezydent), organu 
uchwałodawczego (rady), bądź 
obu organów jednocześnie. Jak 
widać ustawodawca przewidział 
tyle samo spektakularną co teraz 
o wiele bardziej realną formę 
wyrażenia dezaprobaty przez 
lokalne społeczności. 

lex

Do ciekawych rozstrzygnięć do-
szło w czasie ostatnich wyborów 
parlamentarnych w gminie Raszyn. 
Na tle krajowych tendencji w tym 
wyników całego powiatu prusz-
kowskiego, Raszyn okazał się sil-
nym bastionem Prawa i Sprawied-
liwości.
Wyniki zbiorcze wyborów na te-
renie całego okręgu Warszawa II, 
obejmującego osiem podwarszaw-
skich powiatów w tym pruszkow-
ski i grodziski, podaliśmy w po-
przednim numerze „WPR”. Na tym 
tle raszyński wynik budzi zdziwie-
nie i skłania do refl eksji. W gminie 
do urn poszło 9999 osób, co ozna-
cza frekwencję na poziomie 65,42 
procent. Gdyby wybory w Polsce 
miały przebieg jak w Raszynie, w 
Parlamencie znalazłyby się tylko 
trzy partie: PiS, PO i PSL. Pierw-
sza zdobyła 41,42 procent głosów, 
druga 44,59, trzecia – 5, 85 (PPP 
– 0-71%; LPR – 1,41; Samoobro-
na – 0,76, LiD – 5,25). Najlepszy 
wynik indywidualny w gminie Ra-
szyn miał Bronisław Komorowski 
(PO) który uzyskał 2661 głosów, 
drugi był były wójt Piotr Iwicki 
– PiS (1744 głosy), trzecie Ludwik 
Dorn PiS (1631 głosów). Łącznie 
na PO zagłosowało 4459 osób, na 
PiS 4142. Co więc sprawiło, że w 
Raszynie rezultat Prawa i Spra-
wiedliwości zaskakuje. Ale czy 

W  R a s z y n i e  i n a c z e j wszystkich? PiS w 
Raszynie ma silną 
pozycję, zbudo-

waną wokół byłego wójta i to za-
pewne jego aktywność zaważyła na 
takim a nie innym rezultacie. Wy-
nik może też być efektem pierw-
szego zawodu mieszkańców i nie-
zadowolenia z poczynań obecnych 
władz związanych z PO (niektórzy 
mieszkańcy noszą się z zamiarem 
przeprowadzenie referendum od-
wołującego wójta i radę). Powody 
mogą być różne, jednak na tle wy-
ników choćby w Pruszkowie (PO 

– 51,52 %, PiS  - 32,12 %), Micha-
łowicach (PO - 57,66, PiS - 29,68) 
czy Brwinowie (PO – 51,34, PiS 
– 32,86) i innych gminach, w któ-
rych panowała podobna tendencja, 
widać, że Raszyn jest ostoją nurtu 
konserwatywno-prawicowego. Jak 
będzie dalej, pokażą kolejne wy-
bory do Parlamentu Europejskiego. 
Przed Platformą trudne wyzwanie, 
dotrzymanie wyborczych obietnic. 
Na tle Raszyna widać, że obywate-
le są pamiętliwi.

Krzysztof Kowal

Składanka jest dobra na wszystko. 
Na drogę, imprezkę już bliską. I tu 
się kryje siła składanek zwanych 
kompilacjami. Zamiast dziewięt-
nastu sfeminizowanych płyt - jed-
na! Zamiast ciągłego naciskania 
sekwencji przycisków: stop, eject, 
play, stop, eject, play… wystarczy 
jedna „wkładka” do odtwarzacza 
i zabawa do rana! Tym bardziej 
że artystki śpiewają nam niekwe-
stionowane hity ostatnich mie-
sięcy, co więcej, niektóre z nich 
przybędą niebawem do stolicy. 
A kogo mamy na „liście płac”? 
M.in.: Sophie Zelmani („Love 
On My Mind”), Nelly Furtado 
(„The Grass Is Green”), Angela 
McCluskey („It’s Been Done”), 
Natalie Cole („You Gotta Be”, 

„W Kobiecym Stylu - Vol. 2” 
UNIVERSAL

warszawski koncert odbył się w 
lipcu!) czy Tuck & Patti („Lovin’ 
You” - warszawski koncert miał 
miejsce w maju!). Kiedyś bar-
dzo znany krytyk z „New York 
Times’a” powiedział mi, że dobre 
płyty mają fajne okładki. Ta ma 
elegancką. Miłej zabawy! 

Piotr Iwicki
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Od Autorki
Poradnik astrologii pozytywnej Jak 
zyskać przyjaciół został napisany 
jako autopolemika z poradnikiem as-
trologii negatywnej Jak stracić przy-
jaciół. Nagle poprawił mi się charak-
ter i zrobiło bardzo przykro, że widzę 
wszędzie tylko minusy. Niniejsza ksią-
żeczka ma za zadanie utwierdzić nas 
w przekonaniu, że jesteśmy wszyscy 
przykładem cudownej harmonii astral-
nej, że nie mamy wad, a ludzie źli nie 
rodzą się wcale, bez względu na układ 
planet. Poradnik astrologii pozytywnej 
ma pełnić przede wszystkim funkcję 
głosu doradczego w sprawie wyboru 
mężczyzn, kobiet, dzieci a nawet zwie-
rząt naszego życia oraz partnerów do 
interesów. Ma pomagać w niedawaniu 
się ponosić emocjom negatywnym.

Z radością zapewniam Państwa, że 

mamy więcej cech pozytywnych niż 

negatywnych.

Są one inne u kobiet i u mężczyzn urodzonych w tym samym czasie. Po dokład-
nym zapoznaniu sie z treścią poradnika zrozumiemy, że nie jesteśmy żadnymi 
wyjątkami. Po prostu nie ma złych znaków. To gwiazdy decydują o naszych 
zaletach juz w momencie przyjście na świat. Nie ma najmniejszego powodu, 
aby nie eksponować swoich ewidentnych plusów. Natomiast ma głęboki sens 
zaczytywanie się w pełnych optymizmu popularnych horoskopach, które do-
skonale służą słusznemu podbudowywaniu naszego ego i rozglądaniu się za 
nowymi przyjaciółmi. Hanna Bakuła – Baran

Ostatnie badania amerykańskie dowiodły, że to Pani Strzelec najczęściej 
kandyduje lub zostaje Miss Świata. Spod tego znaku jest również większość 
wampów i gwiazd fi lmowych. Pani Strzelec to same zalety. Jest śliczna, 
zgrabna, wdzięczna, wesoła, pracowita i opiekuńcza. Kocha zwierzęta, a w jej 
ogródku kapusta jest wielkości balonów braci Montgolfi erów. Wyadawać by 
się mogło, ze są to mało oryginalne kobiece plusy, a jednak Pani Strzelec nie 
jest kuchtą i cieniem swojego pana. Pani Strzelec potrafi  słuchać, a jeszcze 
lepiej mówić. Jest bystra i szybka jak błyskawica. O ile nie jest kandydatką 
do Polskiej Akademii Nauk, to i tak swoją inteligencją i wiedzą przyćmiewa 
koleżanki z innych znaków. Jeśli niewierny mąż nie jest zwolennikiem ol-
brzymich kapust i intelektu u kobiet, to ucieka z jakąś gęsią. Proszę bardzo. 
Wtedy Pani Strzelec szczotkuje swoje psy i koty, dosadza trochę warzyw i 
dalej spokojnie, w towarzystwie emerytowanegomecenasa, popija wymyślne 
koktajle, czekając na następne, już na pewno zwycięskie wybory Miss Osiedla. 
O ile zdecyduje się porzucić zwierzęta i wesołe towarzystwo, jest doskonałą, 
nowoczesną matką, ograniczającą do minimum pouczające tyrady i zmianę 
ubranek. Nie starzeje się nigdy.

Prawdziwy mężczyzna. Od dzieciństwa, jak Pan Baran, ma swoje męskie 
sprawy. Broni słabszych kolegów i szlachetnych idei. Urodzony polityk, 
wojskowy, kowboj lub Fantomas. Myśli odważnie i perspektywicznie. Natu-
ra zwykle daje mu dużą męską urodę, z której on rozsądnie korzysta. Często 
i chętnie pokazuje się publicznie, szczególnie na spotkaniach i wiecach na 
swoją cześć. Świetny syn, mąż i ojciec, nie przecenia znaczenia rodziny, 
acz rzadko ja porzuca. Jest urodzonym wodzem i indywidualistą. Prawie 
wykluczony jako ofi arodawca bukietów róż, o ile nie jest się królową brat-
niego mocarstwa, do której ma właśnie jakiś interes. Choć myśli chłodno, 
jest pogodny i koleżeński. Woli męskie towarzystwo, bo kobiet, jako istot 
słabych i podstępnych, boi się i nie ceni. Odważny do szaleństwa, nie zna 
uczucia strachu, poza lekkim dreszczykiem niepokoju podczas pierwszego 
skoku ze spadochronem. Można na nim polegać, lecz trzeba uważać na jego 
próżność, zbliżoną do wrażliwości gwiazdy kina niemego, jest bowiem 
dość pamiętliwy. Pan Strzelec to ozdoba trybun, odkrytych limuzyn i - o ile 
wszystko dobrze pójdzie - doskonały dodatek do buławy marszałkowskiej.
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Są one inne u kobiet i u mężczyzn urodzonych w tym samym czasie. Każda 
płeć jest wstrętna na swój sposób.
Po dokładnym zapoznaniu sie z treścią poradnika zrozumiemy, że nie jeste-
śmy chlubnymi wyjątkami. Wszyscy mają mnóstwo wad i praktycznie nikt nie 
zasługuje na sympatię. Po prostu nie ma dobrych znaków zodiaku. Wszystkie 
są złe. W momencie naszego przyjścia na świat gwiazdy decydują o naszych 
ułomnościach. Nie ma najmniejszego sensu z nimi walczyć. Nie ma również 
sensu czytanie pełnych optymizmu charakterystyk astrologicznych i horosko-
pów, które mają służyć wyłącznie stępieniu naszej czujności wobec pozornie 
miłych osób z naszego otoczenia.Hanna Bakuła - Baran

Zapewniam, że mają Państwo więcej 

cech negatywnych niż pozytywnych.

Od Autorki
Poradnik astrologii nega-
tywnej Jak stracić przyja-
ciół ma przede wszystkim 
funkcję głosu doradczego w 
sprawie wyboru mężczyzn, 
kobiet, dzieci a nawet zwie-
rząt naszego życia oraz part-
nerów do interesów.
Ma pomagać nam w nie-
popełnianiu błędów już na 
starcie i niewiązaniu się z 
jakąś paskudą.

Paskudna zołza. Złośliwa, nienawidzaca kobiet, gnuśna bałaganiara. Wyjatkowo 
wredny charakter idealnie odbija się na jej pretensjonalnej, nalanej twarzy. Ludzie 
specjalnie się do niej nie garną, wręcz przeciwnie. Jest agresywna, zaczepna i peełna 
wulgarnego, jadowitego zadowolenia z siebie, do późnej, groteskowej starości. Nie 
przepuści żadnemu osobnikowi płci przeciwnwj. Jeśli jest przystojny, ciągnie go 
podstępnie do sypialni lub gotuje mu “to, co mamusia”. Jeśli nie jest przystojny, 
przyczepia się do niego jak rzep i popisuje niewybrednymi złośliwościami, żeby 
zwrócić uwagę towarzystwa. Aby rozszerzyć swój zakres znęcania się nad światem 
kupuje, a chętniej podkrada zwierzęta, na które może się bezkarnie wydzierać lub 
dręczyć je wymyślnie, co uwielbia. W głębi duszy jest skąpa. Chętnie wyłudza stare 
ubrania i zaproszenia od bogatych znajomych, gdzie je i pije bez opamiętania. Z 
oszczędności uprawia jarzyny, choćby na parapecie kawalerki, trzy metry od au-
tostrady. Ma zawsze rozmazany, tani makijaż i brudne ręce, bo na mydle też oszczędza. 
Przeważnie hoduje jakiegoś rozdeptanego męża i dzieci, ale trwa to relatywnie krótko, 
bo mężczyźni uciekają od niej na koniec świata. Wymyślają jakiś wykręt, żeby w ogóle 
wydostać się z domu, w którym Pani Strzelec nie przepuści nikomu, rechocąc z własnych 
konceptów. Na starość z trudem nadąża na żylastych nogach za ukochanymi młodzieńcami. 
Siedzi na balkonie, je nieumyte marchewki własnej uprawy, pudrując nochal.

STRZELECPANI

STRZELECPAN

Niezwykle myląca jest jego donkiszoteria i błyskotliwość. Mydłkowato przystojny, 
ćwierćinteligentny, jest Pan Strzelec wyjątkowo stabilnym, tępym acz podstępnym 
przeciwnikiem. W głębi duszy zakompleksiony samotnik o skłonnościach sadystycz-
nych, chętnie wymusza hołdy sterroryzowanego otoczenia. Stworzony dla świata z 
czasów wojny stuletniej, najchętniej mieszkałby w koszarach, sprawdzając czystość 
i kontrolując korespondencję podwładnych. Próżny do granic dobrego smaku, stroi 
miny do każdej mijanej szyby, w której w swoim pojęciu widzi uskrzydlonego boga 
wojny lub co najmniej premiera. Z radością szpieguje i wykrywa najdrobniejsze 
niedociągnięcia, aby móc karać winnych. Uznaje tylko męskie towarzystwo, w głębi 
duszy pogardza kobietami. Jedynym przejawem jego wrażliwości jest wrażliwość na 
siebie. O ile się żeni, rezygnując z ulubionego, obozowego trybu życia, wybiera bogatą 
masochistkę, którą może bez trudu opanować i wykorzystywać. Głuchy na muzykę, 
rozpolitykowany, wiedzie życie samotne i puste. Ambicja zastępuje mu wszystkie inne 
ludzkie uczucia. Na starość zasznurowany w gorsecie, paraduje tabetycznym krokiem w 
swoim starym mundurze, szturchając kijaszkiem bawiace się w parku dzieci.
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Ciasto 
1 kg ziemniaków

1 szklanka mąki gryczanej
5 dkg drożdży

1 jajko
1/2 szklanki wody

sól
pieprz

Foto : TMarcin Masalski

O T W A R T Y  F U N D U S Z 
E M E R Y T A L N Y  A I G

Nie wybrałeś jeszcze funduszu emerytalnego? 
Spiesz się, bo losowanie już 10 stycznia 2007r!

Chcesz zmienić fundusz emerytalny? 
Możesz zrobić to po 24 miesiącach 
zupełnie za darmo! Dlaczego AIG? 

Bo plasuje się w czołówce Otwartych Funduszy 
Emerytalnych!

Zadzwoń i umów się na spotkanie:
M i l e n a  S o ł t y s i a k

0-798-919-518  mail: milena_soltysiak@op.pl

(NIE)MUSI UROSNĄĆ
Pierwszym i chyba najważniej-
szym etapem naszej kulinarnej 
podróży na wschód jest przygoto-
wanie ciasta na placki. Tak , bliny 
to taka trochę inna wersja placków 
ziemniaczanych czy  naleśników . 
Średnio wytrawny posiadacz kub-
ków smakowych jednak bez prob-
lemu wychwyci indywidualny cha-
rakter  tych potraw. Podstawową 
różnicą między wyżej wspomnia-
nymi , a blinami jest to ,  iż do  
przygotowania tych drugich będą 
potrzebne nam drożdże. To one 
sprawią , że nasze bliny będą pul-
chne i delikatne w smaku. W tym 
przypadku skorzystamy z drożdży 
w kostce. Bierzemy się zatem do 
roboty. Pięć deko drożdży rozpusz-
czamy w  ćwierć litrze wody, do-
dajemy szklankę mąki gryczanej, 
jajko  oraz  sól do smaku i wszyst-
ko dokładnie mieszamy. Tak przy-
gotowane składniki  odstawiamy 
pod przykryciem w ciepłym miej-
scu  na mniej więcej godzinę. W 
zależności od temperatury panują-
cej w pomieszczeniu nasze ciasto 
będzie rosło szybciej lub wolniej. 
Jeśli macie w domu trochę cieplej 
ten czas powinien się nieco skró-
cić. Gdy ciasto zacznie rosnąć , od 
czasu do czasu delikatnie miesza-
my. Dlaczego? Tego pewnie  na-
wet najstarsi Litwini nie wiedzą . 
Prawdopodobnie po to aby ciasto 
nie wyrosło nam nadmiernie , tak 
jak wtedy gdy przygotowujemy 
tradycyjne ciasto drożdżowe. 

BLINY Z MACZANKĄ
Faceci w Kuchni W poprzednim numerze zaczęliśmy nasz marsz z patelnią w dłoni 

od wcale nie łatwej i trochę  pracochłonnej  zapiekanki. Tym 
razem  przygotowaliśmy dla Was proste danie pochodzące z kuchni naszych wschodnich sąsia-
dów. Trudno powiedzieć czy bliny są potrawą kuchni rosyjskiej, litewskiej czy ukraińskiej. Na ten 
temat miłośnicy sztuki gotowania spierają się już od dłuższego czasu.  Niektórzy nawet  twierdzą 
, że bliny to nasza rodzima potrawa. Galimatias zatem niezły się zrobił. Coś na zasadzie „Ryby po 
Grecku” , o którą  pytaliśmy Greków  w ubiegłym roku , a oni  odpowiadali  „W życiu nie słyszałem 
o takiej potrawie” .Zrodziła się zatem prawdziwa narodowa kłótnia o placek. My spierać się nie 
będziemy, bo tak naprawdę chyba nie ma o co.  Jest natomiast co zjeść jeśli zdecydujecie się wy-
próbować ten prosty przepis. Nasze bliny to wersja litewska, a przepis pochodzi  wprost od pewnej 
rodziny  z Wilna. 

MISJA 2

BEZ ZIEMNIAKÓW ANI RUSZ
W czasie gdy nasze ciasto sobie 
rośnie możemy zająć się przygo-
towaniem składników potrzeb-
nych do dalszego rozwoju sytua-
cji. Ściśle rzecz ujmując musimy 
teraz obrać ziemniaki i porządnie 
je zetrzeć. Kilogram ziemniaków 
obrać to żadna sztuka, ale potem 
zetrzeć na drobnej tarce to już 
większe i niebezpieczne dla nie 
wprawionych rąk wyzwanie. Aby 
się zbytnio nie przemęczyć warto 
sprawdzić czy nie mamy w kuchni 
jakiegoś robota , który to zadanie 
za nas dokładnie wykona. 
Po chwili odpoczynku(w wypadku 
nie znalezienia wyżej wspomnia-
nego) możemy połączyć składni-
ki. Dodajemy starte ziemniaki do 
ciasta. Odrobina pieprzu do smaku 
także nie zaszkodzi i możemy za-
brać się za smażenie blinów. 
Tak jak w przypadku standardo-
wych placków , rozgrzewamy olej 
na patelni i mniejszą lub większa 
łyżką kuchenną rozprowadzamy 
odpowiednią ilość ciasta . Ważne 
, żeby warstwa na patelni nie była 
zbyt gruba , ani za bardzo ob-
szerna . W pierwszym przypadku 
ciasto będzie się dłużej smażyło i 
bardziej się zarumieni, co akurat 
w przypadku tej potrawy nie musi 
być plusem, gdyż blin powinien 
być delikatny i rozpływać się w 
ustach. Natomiast zbyt duży pla-
cek, będzie nam po prostu trud-
niej przerzucać na drugą stronę. 
Ogólnie przyjęło się , że powinien 

on znikać z talerza w ciągu 3-4 
ugryzień.  Warto dodać , że droż-
dże w naszym cieście  zapewnią 
nam niespotykane w przypadku 
placków czy naleśników aroma-
ty podczas smażenia. Tak przy-
gotowane bliny kładziemy jeden 
na drugim na talerzyku. Jeśli nie 
chcemy aby nam się posklejały, 
możemy każdy placek posmaro-
wać odrobiną masła.

CZASAMI WARTO UMOCZYĆ
Śródtytuł może i lekko dwuznacz-
ny, ale zapewniamy , że to tylko 
pozory. Choć bliny można jeść „na 
sucho” najlepiej smakują z dodat-
kami. Klasycznym uzupełnieniem 
blina jest tak zwana maczanka. Jej  
głównym składnikiem  według tra-
dycyjnego litewskiego przepisu  bę-
dzie  mięso wieprzowe lub kiełbasa. 
My wybraliśmy opcję numer jeden. 
Mięso kroimy w kostkę , niezbyt 
dużą , około 3 cm i wrzucamy na 
rozgrzany tłuszcz. Może być smalec 
lub olej. Smażymy około 15 minut 
, aż do momentu kiedy mięso nam 
się pięknie zarumieni. Teraz pora na 
wymieszanie pozostałych składni-
ków maczanki. Do naczynia wlewa-
my szklankę mleka, jedno jajko oraz 
dwie łyżki (tym razem zwykłej) 
mąki . Doprawiamy pieprzem i solą. 
Mieszamy, i zalewamy wcześniej 
usmażone mięso. Podsmażamy ca-
łość , aż do momentu , gdy wszyst-
ko nam się zetnie.  Tym sposobem 
nasze plebejskie  danie mamy prak-
tycznie gotowe

Z CZYM TO SIĘ JE?
 W tym miejscu warto dodać , że 
składniki maczanki można mody-
fi kować do woli. Czym udekoru-
jecie  Wasze bliny,  to już kwestia 
tylko i wyłącznie wyobraźni i gu-
stu kulinarnego. Od tego zależy 
też to , czy nasza potrawa będzie 
miała charakter typowo chłopski, 
czy bardziej wysublimowany . 
Można dobrać składniki tak , aby 
powstał nam np. placek zbójnicki , 
a miłośnicy słodkości mogą poda-
wać z dżemem,  bitą śmietaną  czy  
owocami . W Rosji  dodatkiem do 
blinów często  bywa kawior oraz 
wędzone mięso szlachetnych ryb 
łososiowatych. Jednym słowem,  
totalna dowolność i  bliny może-
my podawać na 1001 sposobów.  
Polecamy jednak spróbować także 
tej klasycznej opisanej powyżej 
rodzinnej wersji z Wilna.
Potrawa którą opisaliśmy  jest bar-
dzo prosta i  również w taki spo-
sób winno się ją podawać. Można 
to uczynić na kilka sposobów. 
Bliny zwijane i maczane w od-
dzielnym naczyniu, a także smaro-
wane maczanka już na talerzu. Z 
pewnością potrawa ta  nie gościła 
na stołach Carów i nie gości zbyt 
często   na stołach współczesnych 
VIP-ów wszelkiej maści . Bliny 
to   jadło raczej chłopskie czy jak 
ktoś woli plebejskie.  Nie oznacza 
to  oczywiście , że nie może miło 
łechtać naszego podniebienia. To  
litewskie(w naszym wydaniu) 
skromne danie ,  idealnie pasuje 
na męską biesiadę z kufl em w dło-
ni. A takich imprez  z pewnością 

nie zabraknie po awansie naszej 
reprezentacji do przyszłorocz-
nych Mistrzostw Europy w Piłce 
Nożnej . Wtedy zamiast chipsów 
dodatkiem do jasnozłocistego pły-
nu mogą być  właśnie bliny. Aha i 
jeszcze jedno. Potrawy tej nie pole-
camy osobom będącym na ogólno 
pojętej diecie, czy  liczących każ-
dą wchłoniętą kalorię. Dlaczego? 
A dlatego , że to klasyczna bomba 
kaloryczna i   po zjedzeniu takiego 
blina wszystkie wcześniejsze wy-
rzeczenia szlag trafi . Ci  natomiast 
, którym brzuszek już co nieco za-
słania z pewnością docenią tę pro-
stą i tanią potrawę.
Składniki które zamieściliśmy w 
ramkach pozwolą Wam na przy-
gotowanie potrawy dla czterech 
średnio głodnych osób.

SMACZNEGO!

SKŁADNIKI

Życzenia  Świąteczne  i  Noworoczne
za pośrednictwem:

specjalna oferta dla firm i osób prywatnych
miła i oryginalna niespodzianka
dla klientów, przyjaciół i bliskich

BIURO REKLAMY  RADIA BOGORIA  I GAZETY WPR   
05-800 Pruszków ul. Kościuszki 52  

tel/fax  0-22 758 43 32 lub:  0-604 508 612
e-mail: reklamapruszkow@radiobogoria.plZapraszamy!

Przygotowali, zjedli i opisali:
Tomek Sikorski 

i Marcin Masalski.

Maczanka
1 szklanka mleka

1 jajko
2 łyżki mąki

1/4 kostki smalcu
1 pęto kiełbasy lub 25 dag 

mięsa wieprzowego
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  „ Krzykliwe sąsiedztwo” to ty-
tuł artykułu napisanego przez byłe-
go wójta gminy  Raszyn p. Piotra 
Iwickiego (WPR - nr 23 - gazeta 
pruszkowska), który stawiając w 
złym świetle prowadzoną przeze 
mnie działalność gospodarczą tj. do-
raźną opiekę nad  dziećmi przy ul. 
Ogrodowej w Raszynie niejako przy 
okazji prowadzi przegraną  kampa-
nię wyborczą, atakując obecnego 
wójta p. Janusza Rajkowskiego.  
Pan Piotr  Iwicki  najwyraźniej za-
pomniał, że gdy był wójtem gminy 
Raszyn zaakceptował mój pomysł 
utworzenia przedszkola i zachęcał  
do realizacji  inicjatywy, ponieważ 
„taka placówka jest w gminie po-
trzebna”.
    Czyżby tak jak ja nie znał treści 
nowego planu zagospodarowania 
gminy  Raszyn?
  „Krzykliwe  sąsiedztwo” – czy aby 
chodzi tylko o bawiące się dzieci?
   „Zestresowani” sąsiedzi puszczają 
głośną muzykę płynącą z radiomag-
netofonu, którą  słychać na końcu 
ulicy. Głośne okrzyki  stanowią dia-
log rodzinny i sposób porozumiewa-
nia się z sąsiadami. I jeszcze te prze-

kleństwa, które na szczęście trochę 
zagłusza muzyka. Tak wygląda „sie-
lankowe” życie naszych sąsiadów, 
którym rzekomo przeszkadzam w 
jego kontynuowaniu.
    „Z  tej sielanki ich życie przero-
dziło się w koszmar”. Koszmar mają 
na własnych  podwórkach. Jeden z 
sąsiadów prowadzi działalność hy-
drauliczną w nieprzystosowanych i 
nielegalnie postawionych pomiesz-
czeniach. Cięcie rur, stukanie czy 
spawanie przenoszą hałas na sąsied-
nie posesje.
Drugi z sąsiadów jeździ taksówką w 
różnych porach dnia często zakłóca-
jąc ciszę  nocną.
  Dodatkowo trudnią się mozolnie 
podglądaniem i nagrywaniem na ka-
merę wideo wszystkiego, co dzieje 
się na mojej prywatnej posesji, naru-
szając prywatność moją i dzieci prze-
bywających pod moją opieką. To ja i 
dzieci czujemy się zagrożeni, bo nie 
wiemy, po co jesteśmy nagrywani i 
w jaki sposób te nagrania będą wy-
korzystane. Przecież często słyszy 
się o przestępstwach na tle seksual-
nym z wykorzystaniem dzieci. 
   W piśmie do Urzędu Gminy 

List do redakcji

Przed dworcem PKP w Ursusie 
zatrzymał się samochód osobowy 
marki Warszawa. Wysiadło z nie-
go dwóch młodzieńców. Szli ulicą 
Wiosny Ludów, położoną wzdłuż 
torów kolejowych relacji pocią-
gów Warszawa-Skierniewice. W 
oddali, po obu stronach torów mi-
gały niebieskie światła kogutów i 
słychać było wycie syren.
- Zapewne jakiś duży wypadek? 
– powiedział jeden z nich.
- Wszystko wskazuje na to, że był 
to wypadek kolejowy.
- Tak. Chyba tak. – powiedział ten 
pierwszy.
Żadnemu z nich nawet przez myśl 
nie przeszło to, co ich później 
spotkało. Kiedy dochodzili do 
skrzyżowania ulic Wiosny Ludów 
i Dzieci Warszawy przed nimi 
zatrzymały się dwa milicyjne 
radiowozy. Wysiadło z nich czte-
rech milicjantów.
- Jesteście zatrzymani. Wsiadajcie 
do radiowozu! – rozkazał ofi cer w 
stopniu porucznika.
- My? Zatrzymani? Ale za co? 
To chyba jakaś pomyłka. Panie 
władzo!
Młodzieńcy spojrzeli po sobie i 
tylko w błysku koguta milicyjne-
go na dachu radiowozu mogli na 
moment ujrzeć swoje twarze.
- Nie ma żadnej pomyłki. Na 
komisariacie dowiecie się za co 
zostaliście zatrzymani. A teraz 
jazda do radiowozu!
- Zatrzymani! Ale za co?
Dwóch milicjantów przeszuka-

WARCHOŁY 
Z URSUSA

Piątek, 25 czerwca 1976 roku, godzina 23.00

ło im kieszenie. Broni i innych 
niebezpiecznych materiałów, nie 
mieli. Następnie wepchnięto ich 
siłą do radiowozu i zawieziono do 
komisariatu przy ul. Bohaterów 
Warszawy 42 w Ursusie. 
Zaczęło się robić coraz niemi-
lej. Młodzieńcy musieli przejść 
„ścieżkę zdrowia”. Na dziedzińcu 
komisariatu stał szpaler milicjan-
tów uzbrojonych w pałki. Musieli 
przejść przez szpaler. Milicjanci 
bili pałkami, gdzie popadnie. Po 
przejściu „ścieżki zdrowia” zo-
stali przewiezieni do Komendy 
Stołecznej Milicji mieszczącej 
się w Pałacu Mostowskich w 
Warszawie. Wepchnięto ich do 
celi, czyli tzw. „dołka”, gdzie 
było z dwudziestu kryminalistów, 
z różnymi tatuażami na twarzy i 
rękach. Nazajutrz wprowadzono 
ich do pokoju, gdzie stało jed-
no biurko, dwa krzesła i szafa 
pancerna. Milicjant w cywilnym 
ubraniu z szyderczo, niewzruszo-
ną jak maska gębą, zapisał ich 
dane personalne: Józef Druzga i 
Paweł Chomicz. 
- O co chodzi? – zapytał Druzga. 
Myśmy nic złego nie zrobili.
- Naprawdę? W takim razie, co 
robiłeś wczoraj w Ursusie o go-
dzinie 23, jeżeli twierdzisz, że 
mieszkasz w Cieplicach Małych, 
skoro Cieplice Małe są oddalone 
od Ursusa prawie o 50 kilome-
trów? Chłopcy wyjaśnili, że 
chcieli jechać nad morze. Druzga 
z Chomiczem po ukończeniu 

szkoły podstawowej postanowili 
sobie zrobić ostatnie wakacje. 
Rodzice powiedzieli im, że jeżeli 
zarobią sobie pieniądze na wyjazd 
to nie widzą nic przeciwko temu. 
Ojciec Chomicza załatwił im 
robotę na budowie w Regułach 
graniczących z Ursusem. Kiedy 
zrobiło się późno właściciel budo-
wy postanowił odwieźć ich samo-
chodem. Ponieważ ulica Wiosny 
Ludów była zamknięta przez 
milicję, więc wysiedli z samocho-
du i poszli pieszo. Ta informacja 
zaintrygowała przesłuchującego 
bardziej, niż dał po sobie poznać,” 
Cieplice Małe, Cieplice Małe” 
– zaczął mruczeć pod nosem. 
– I co Druzga, pewnie powiesz, że 
razem z Chomiczem chodziliście 
do jednej szkoły –   przesłuchu-
jący utkwił w Druzdze twarde 
spojrzenie.
- Nie! Paweł jest moim kuzynem, 
bratem ciotecznym.
- Tak?! – przesłuchujący okazał 
szczere zdziwienie.

Po Przesłuchaniu 
Druzga z Chomiczem 
zostali przewiezieni do 
Sądu Rejonowego w 
Pruszkowie. Weszli do 
sali rozpraw i zostali 
skazani w trybie doraż-
nym. Wprowadzono 
ich do sali rozpraw 
skutych kajdankami 
tylko do wysłuchania 
wyroku, który już za-
pewne wcześniej był 
przygotowany. Nawet 
nie dano im usiąść na 
ławie oskarżonych 
Rozprawa nie trwała 
nawet pięć minut.
- Józef Druzga i Paweł 
Chomicz – zaczęła 
sędzina – występek, 
którego się dopuścili, 

jest godny potępienia i, mimo tak 
młodego wieku muszą ponieść 
karę, tak jak dorośli. Sąd w  imie-
niu Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej skazuje Józefa Druzę i 
Pawła Chomicza na trzy miesiące 
pozbawienia wolności z art. 11 
KK za udział w zbiegowisku. 
Wykonanie kary jest natychmia-
stowe. 
O k……! wyrwało się Druzdze. 
Oczy młodzieńców wyrażały 
najwyższe zdumienie, nawet prze-
rażenie. Połapali się w sytuacji 
o tyle, że pojęli, iż przypadkowo 
musieli się znaleźć w miejscu, 
gdzie rozgrywało się jakieś wy-
darzenie.
- Ale ja? Ale ja, ale my? - krzyk-
nął Druzga. – Czy możemy o coś 
zapytać, panią sędzinę?
Sędzina zamiast odpowiedzi ski-
nęła ręką ma milicjantów, którzy 
ich konwojowali i milicjanci 
natychmiast ich wyprowadzili 
z Sali. I teraz kiedy zapadł już 
wyrok zdali sobie sprawę z jego 

realności. Każdy z nich poczuł 
w sercu skurcz. Przed gmachem 
sądu stała więzienna suka. Ludzie 
przystawali na chodniku, aby 
spojrzeć na dwóch młodych prze-
stępców skutych kajdankami. 
Po sposobie ich konwojowania 
domyślano się, że są to wielcy 
zbrodniarze. Konwojenci nie od-
powiadali na pytania. Jakiś męż-
czyzna zbliżył się do drzwi „suki” 
i przystanął.
- To są warchoły z Ursusa! 
– krzyknął. Grupka ludzi stała, 
dopóki nie wsiedli do „suki” i 
odjechali. Jechali około godziny. 
W „suce” było duszno, parno i 
czuć było smród z przepoconych 
ciał. Wreszcie „suka” wjechała 
na dziedziniec znajdujący się za 
wielką, potężnie zbudowaną że-
lazną bramą. Naczelnik więzienia 
odebrał od konwojujących ich 
strażników nakazy aresztowania i 
nakazy Druzgi i Chomicza ozna-
czył numerem celi 224. Strażnik, 
któremu naczelnik oddał nakazy 
aresztowania wprowadził aresz-
tantów do długiego i szerokiego 
korytarza, gdzie na środku stały 
masywne ławy. Kazał im usiąść 
przed drzwiami, na których była 
tabliczka „wychowawca”.
- Chłopcy – powiedział wycho-
wawca. – Naprawdę jest mi was 
żal. Wpakowaliście się w paskud-
ną kabałę. W tak młodym wieku. 
Macie zaledwie po 16 lat. 
- Ale my w dalszym ciągu nie 
wiemy o co chodzi.
- I po co dzieciaki pchacie się w 
politykę. To dla dorosłych, a nie 
dla was stwierdził wychowawca.

Ryszard Kossak

Fragment książki – „Urwał 
się fi lm”, która ukaże się na 
poczatku roku staraniem 
wydawnictwa: „Heliodor”

Raszyn z dnia 12.10.2006 r. sąsie-
dzi piszą, że nawet okoliczne psy są 
drażnione przez dzieci, które nara-
żone są na pogryzienie. Postawiłam, 
więc dodatkowe ogrodzenie w po-
staci wysokiego drewnianego płotu, 
by nie stresować psów i ich właści-
cieli widokiem bawiących się dzieci 
oraz dodatkowo zabezpieczyć dzieci 
przed pogryzieniem (nie tylko przez 
psy).
   Ładny plac zabaw wyposażony 
w nowoczesny i bezpieczny sprzęt, 
estetyczny wygląd zieleni  i  kwia-
tów zapewne drażni moich sąsia-
dów, gdyż kontrastuje z wyglądem 
ich posesji.
   Chciałabym wiedzieć, czy inne 
placówki mające pod opieką dzieci 
też tak bardzo  doskwierają  sąsia-
dom? Czy nasi sąsiedzi nigdy nie 
mieli własnych dzieci czy wnuków?
Dlaczego tak bardzo drażni ich 
uśmiech i radość życia dzieci, miesz-
kańców gminy Raszyn, które znala-
zły odpowiednie miejsce przebywa-
nia, gdy ich rodzice są w pracy?
  Myślę, że nasi sąsiedzi faktycz-
nie dopiero co „wyszli zza pieca 
od Pana Boga” i  otaczający świat 
przerasta ich wyobrażenię o sto-
sunkach międzyludzkich i postę-
pie  cywilizacji XXI wieku. 

Renata Dobosz

Articity to fo-
rum poetyck-
ie, na którym 
każdy może 
s p r ó b o w a ć 
s w o i c h 
mo ż l iwośc i . 
To doskonałe 
miejsce dla 
wszys tk i ch , 
którzy pragną 
p o c h w a l i ć 
się własną 
twórczośc ią 
oraz zmierzyć 
krytyką z 
innymi.

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

Autorką wiersza jest Mariola Kruszewska. Mieszka i pracuje w Mińsku 
Mazowieckim, choć, jak sama mówi, wolałaby wyszywać nićmi obrazy, 
zaszywszy się uprzednio gdzieś w Bieszczadach, bo tam „wszystko jest 
poezją, a zielone anioły same podchodzą pod drzwi”. Jej wiersze powstają 
znikąd i znienacka, zaskakując samą autorkę. Poza poezją interesują ją 
film, numizmatyka i współczesne samoloty bojowe.

CZEKAM
film z zadyszką
popiłeś szklaneczką bez lodu

nie zapomnij zgasić światła
by ciemność mogła rozprasować fałdy
i oszukać palce satyną

rozebrana z makijażu
ukryję pod kołdrą
zasuszone wdzięki

mój termin przydatności do spożycia
minął

przepraszam
że się zestarzałam
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Lot nad kuku łczym 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 . 6

Paweł Artomiukcdn.

złoty środek

  “Byli szalenie zaprzyjeźnieni, 
marzyli... jakie to oni wprowadzą 
zmiany i porządki.... potem widoc-
znie róźnili się w zdaniach...” - 
wspomina pani Anna Śliwicka.
“Dyrektor Krzemiński należał do 

Na stanowisko nowego dyrektora naczelnego  mianowano w 1976 r. Edwarda 
Krzemińskiego, lekarza psychiatrę, od 1963 r. sprawującego funkcje kierownicze 
w lecznictwie otwartym. Krzemiński był też specjalistą do psychiatrii dla 
województw: ostrołęckiego, ciechanowskiego i siedleckiego.  Zastępcą dyrektora 
do spraw opieki zdrowotnej został Wojciech Moczulski...

partii,  z kolei Wojtek Moczulski 
był bezpartyjny, co zresztą 
okazało się być złotym środkiem 
we wspólnym prowadzeniu szpi-
tala. Właściwie szpitalem rządził 
dyrektor Moczulski, z tym że wie-
le spraw ustalali razem. Wojtek 
Moczulski był straszliwym prze-

ciwnikiem zło-
dziejstwa  w 
szpitalu, skut-
kiem czego 
wiele osób go 
nie lubiło... Był 
bardzo suro-
wy. Pamiętam 
jak jednemu z 
o r d y n a t o r ó w 
powiedział jest 
że za głupi aby 
być psychia-
trą.... W obro-
nie Pani doktor 
udała się dele-
gacja ordynato-
rów... Dyrektor 
Moczulski wsku-
tek interwencji 
przeprosiwszy 

ją powtórzył jed-
nak: naprawdę 
uważam że pani 
jest niezbyt mą-
dra... :-)

  Dyrektor Moczulski od 1958 r. do 
śmierci w 1985 r. a więc przez całe 
swoje życie zawodowe, był zwią-
zany ze szpitalem w Tworkach. 
Początkowo jako asystent, później 
ordynator. W 1979 r. objął kie-
rownictwo Działu Metodyczno-
Organizacyjnego i uzupełnił tą 

SPOŁECZNE LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

NR 23

GIMNAZJUM
SPOŁECZNE

SZKOŁY ZPEWNIAJĄ

Z UPRAWNIENIAMI 
SZKOŁY PUBLICZNEJ
ROK ZAŁOŻENIA 1991

Z UPRAWNIENIAMI 
SZKOŁY PUBLICZNEJ
ROK ZAŁOŻENIA 2004

INFORMACJI UDZIELA SEKRETARIAT SZKOŁY
w godz. 9.00 - 14.00   tel. 022 758 76 80 

e-mail: slo23_pruszkow@o2.pl        www.slo23.edu.pl

UL. POLSKIEJ  ORGANIZACJI   WOJSKOWEJ 10

* wysoko wykwalifi kowaną  -  wymagającą, ale życzliwą kadrę pedagogiczną
* nauczanie w małych zespołach klasowych - do 18 osób,
* dwa języki obce w wymiarze rozszerzonym (angielski i niemiecki)           
* dodatkowo do wyboru 1-3 przedmiotw w wymiarze        
  rozszerzonym (w zależności od przewidywanych egzaminów  
  maturalnych) realizowane w małych grupach
* zajęcia dodatkowe: warsztaty dziennikarskie; koło literackie;  
  klub malarstwa, rzeźby i projektowania; klub fi lmowy; koła    
  przedmiotowe zależnie od zainteresowań i potrzeb młodzieży 
* indywidualne konsultacje z każdego przedmiotu
* zajęcia sportowe (w tym na krytym basenie), koło strzeleckie
* własna bibliotekę 
* życzliwą atmosferę
* bezpieczeństwo
* opiekę pedagoga
* stypendium naukowe dla najlepszych uczniów
* wyjazdy krajowe i zagraniczne

30% ZNIŻKI CZESNEGO DLA RODZEŃSTWA

PRUSZKÓW

funkcją swoją działalność na sta-
nowisku zastępcy dyrektora.
Uczestniczył w licznych zjazdach 
krajowych i zagranicznych, kon-
tynuował publikowanie prac z 
zakresu psychofarmakologii, al-
koholizmu, psychiatrii sądowej. 
Był specjalistą wojewódzkim do 
spraw psychiatrii w wojewódz-
twach płockim i skierniewickim, 
a w latach 1981-1983 pełnomoc-
nikiem Ministra Zdrowia dla wo-
jewództw południowej Polski. 
Tworzył schemat organizacyjny 
Zespołu, który po wielu latach 
starań został formalnie zatwier-
dzony w ramach nowego Statutu 
SP ZOZ. Od 1983 r. po rezygnacji 
ze stanowiska zastępcy dyrektora, 
rozbudował Dział Organizacji i 
Nadzoru oraz podniósł jego rangę 
do roli placówki sprawującej nad-
zór wojewódzki.

nie wchodzić bez 
policji

  Dyrektor Moczulski pojechał 
na narty i tam  zemdlał. Trafi ł do 
szpitala.  Okazało się że ma raka. 
Był na zwolnieniu lekarskim, ale 
ponieważ miał swój gabinet jako 
wicedyrektor, często w nim urzę-
dował. Lubił rozmawiać z lekarza-
mi, z niektórymi bardzo dobrze się 
znał... Pewnego dnia przyjechał 
wieczorem. Lekarz dyżurny zrobił 
mu herbatę.
Zapytał się go jeszcze „dobrze się 

czujesz Wojtek?” Odpowiedział 
„dobrze...” na co lekarz odparł „ 
no to do jutra....” Potem poszedł na 
dłuższy spacer i zamknął się gabi-
necie. Wywiesił na drzwiach „nie 
wchodzić bez policji” po czym 
popełnił samobójstwo...(powiesił 
się)
Po jakimś czasie rozchorował się 
Krzemiński. Podobno w czasie 
choroby zwykł  mawiać: “wszyst-
ko przez te cholerne tworkusy!...” 
W końcu dyrektor Krzemiński od-
szedł z powodu choroby.

nowy dyrektor
Kolejnym dyrektorem szpitala zo-
stała dr med. Krystyna Łęczycka. 
Po raz pierwszy pracę w Tworkach 
podjęła w latach 1957-1964. 
Powróciła w 1968 r. na stanowi-
sko ordynatora oddziału początko-
wo psychiatrycznego, od 1970 r. 
odwykowego i z lecznictwem od-
wykowym związała swoją dalszą 
działalność zawodową. W 1976 
r. objęła kierownictwo Działu 
Leczenia Odwykowego, rozbu-
dowując i unowocześniając jego 
pracę w miarę rosnących potrzeb 
i zmieniających się możliwości. 
Funkcję zastępcy dyrektora do 
spraw lecznictwa powierzono dr. 
Marii Pałubie. Zastępcą do spraw 
ekonomicznych, był od 1983 r. 
- kierujący równocześnie gospo-
darstwem rolnym - inż. Andrzej 
Kacprzak...    

15. listopada 2007 w Pruszkowie miała miejsce uroczysta 
prezentacja zawodników „Pruszkowskiego Towarzystwa 
Cyklistów”, w które przekształcił się klub Cyklista z Ży-
rardowa. Przeniesienie żyrardowskiego klubu do Pruszko-
wa związane jest z budowanym w naszym miaście krytym 
torem kolarskim, który niewątpliwie stanie się bazą i miej-
scem  treningów kolarzy torowych zrzeszonych w PTC. 
Sponsorem strategicznym wspierajacym działalność mło-
dych i uzdolnionych kolarzy jest Bank BGŻ.
W środowej imprezie udział wzięli m.in. pani Małgorzata 
Zdzienicka-Grabarz (Dyrektor Departamentu Komuni-
kacji Zewnętrznej i Wewnętrznej Banku BGŻ), prezydent 
Pruszkowa Jan Starzyński, Prezes Polskiego Związku Ko-
larskiego Wojciech Walkiewicz, Prezes Mazowiecko-War-
szawskiego Związku Kolarskiego Marcin Wasiołek, pani 
Beata Rybkowska - dyrektor Szkoły Mistrzostwa Sporto-
wego w Żyrardowie, a także Ryszard Szurkowski - najbar-
dziej chyba znany i utytułowany polski kolarz. W składzie 
PTC znaleźli się medaliści torowych mistrzostw Europy 
i Polski. Zdecydowaną liderką i najbardziej utytułowaną 
zawodniczką klubu jest Renata Dąbrowska (mistrzyni i 
wicemistrzyni Europy oraz czwarta zawodniczka świata) a 
także Maciej Bielecki (wicemistrz Europy) i Konrad Dąb-
kowski (brązowy medalista 
ME). 
Zawodnicy PTC w 2007. 
roku zdobyli łącznie 36 
medali Mistrzostw Polski 
(16 złotych, 12 srebrnych, 
8 brązowych) i zdecydowa-
nie zajęli 1. miejsce w kraju. 
Prezesem klubu został 
Wojciech Walkiewicz, wi-
ceprezesem pozostającym 
także w roli szkoleniowca 
jest Henryk Woźniak. W 
kadrze szkoleniowej zna-
lazł się także Grzegorz 
Ratajczyk, ojciec Rafa-
ła Ratajczyka, jednego z 
najlepszych polskich to-
rowców.

Prezentacja “Pruszkowskiego Towarzystwa Cyklistów”

Medale MP 2007
Renata Dąbrowska (6 złotych, 4 srebrne, 1 brąz.)
Aleksandra Drejgier (7 złotych, 1 srebrny, 2 brąz)
Konrad Dąbkowski (4 złote, 1 srebrny)
Grzegorz Drejgier (1 złoty, 2 srebrne, 2 brązowe)
Adam Stachowiak (1 złoty)
Maciej Bielecki (3 srebrne, 1 brązowy)
Kamil Pawelec (1 srebrny)
Krystyna Czerniak (1 brązowy)
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L O K A L E

Grupa Advertis 
poszukuje:

Koordynator biura
Wymagania:

.    wykształcenie średnie (mile widziane wyższe) 

.    dobra znajomość pakietu MS Office 

.     umiejętność sprawnej komunikacji przez telefon

.     wysoka kultura osobista, komunikatywność 

.    znajomość języka angielskiego

.   doświadczenie na podobnym stanowisku 

.   CV prosimy wysyłać na adres:

rekrutacja@advertis.pl
faks: (22) 730 35 55 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, 

Tomasz Sikorski, Bolo Skoczylas, Jacek Zaleśny 

Praca  w ochron ie  na  teren ie  Pruszkowa 
te l .  0 -501  26  16  89 

kontakt  w godz .  8 -18 .00

Serwisant, automaty 
pakujące, 
Reguły, 0-22 723 07 76, 
kadry@coffee-service.eu

Ślusarz, reguły, 0-22 723 07 
76, kadry@coffee-service.eu

Handlowiec, branża 
opakowaniowa, maszyny, 
niemiecki, 
tel: 0-22 625 15 10, 
kadry@coffee-service.eu

LICENCJONOWANEGO PRACOWNIKA OCHRONY
PRACOWNIKA OCHRONY

zapraszamy również KOBIETY
Zapewniamy zatrudnienie w renomowanej fi rmie branży 

ochrony o ugruntowanej pozycji na rynku
oraz 

  . zwrot kosztów uzyskania :
  . 100% zapytania o karalność
  . do 100% uzyskania licencji pracownika ochrony fi zycznej
  . do 100% zaświadczenia członka służb porządkowych na imprezach masowych

Ponadto zapewniamy :
  . świadczenia z  Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  . dogodny system pracy w pobliżu miejsca zamieszkania
  . własny ośrodek wczasowy na Mazurach dla pracowników 
  . uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa

ZGŁOSZENIA I INFORMACJE:
01 – 756 Warszawa, ul. Przasnyska 6 a

Tel.:022 560 51 40, 0 605 955 5 73
e-mail: rekrutacja@konsalnet.com.pl

OFERUJE 
stałe zatrudnienie na UMOWĘ O PRACĘ

pracę dodatkową na UMOWĘ - ZLECENIE
na stanowisko

Poszukuję kasjera-sprzedawcy 
do nowootwieranego sklepu 
ogólnospożywczego w 
Pruszkowie, stała umowa o pracę, 
1700 brutto, pakiet świadczeń 
socjalnych. 
kontakt: 600 444 676

Poszukujemy solidnego 
pracownika do SPRZĄTANIA 
pomieszczeń biurowych i sal 
szkoleniowych w NADARZYNIE. 
Zatrudnienie w niepełnym 
wymiarze godzin. 
tel 608 024 486

Szukam do wynajęcia powierzchni 
magazynowej około 50m2 w 
Pruszkowie i 
okolicach , bez ogrzewania. 
tel. kontaktowy: 0-513-122-495

P R A C A

P R A C A  O D  Z A R A Z
dla naszego Klienta, poszukujemy osób na stanowisko

PRACOWNIK SORTOWNI
miejsce pracy: Warszawa-Ursynów

Zadania:
Weryfi kacja, liczenie i stemplowanie przesyłek
Dzielenie przesyłek na kategorie
Sprawdzanie masy przesyłek
Oczekujemy:
Chęci do pracy
Dokładności
Dyspozycyjności
Mile widziane osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności
Oferujemy:
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w systemie zmianowym
Zapewniamy dojazd dla pracowników spoza Warszawy

Work Service S.A. 
Al. Jerozolimskie 133, Warszawa, tel: 0 508 000 862
CV proszę przesyłac na adres :
e-mail : arkadiusz.kedziak@workservice.pl

DSA sp. z o. o.
Charakteryzuje Cię upór w dążeniu do wyznaczonych celów, 
lubisz rozmawiać z ludźmi, chcesz pracować w bankowości w 
młodym, dynamicznym zespole? Zapraszamy do współpracy. 

Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

DORADCA DO SPRAW 
TELESPRZEDAŻY

Miejsce pracy: Pruszków k. Warszawy 

Do Twoich obowiązków będzie m.in. należało:
· telefoniczna sprzedaż produktów i utrzymywanie kontaktów   
  z Klientami banku 
· realizacja wyznaczonych celów sprzedażowych 
· udzielanie Klientom informacji o produktach banku 
· dbanie o dobry wizerunek fi rmy

Od kandydatów oczekujemy:
· wykształcenia min. średniego 
· dobrze rozwiniętych umiejętności interpersonalnych 
· nastawienia na wynik, inicjatywy i samodzielności
· odporności na stres 
· dyspozycyjności 
· dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy w  
  telemarketingu

Oferujemy:
· ciekawą pracę w renomowanej instytucji fi nansowej 
· zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (cały lub pół 
etatu)
· atrakcyjne zarobki
· szeroki pakiet szkoleń 
· możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifi kacji

osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego 
na adres: rekrutacja.tele@dsa.waw.pl

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli “Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 
roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)”

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY
Wymagania od kandydatów:

Doświadczenie w pracy Przedstawiciela Handlowego,
Doświadczenie z branży tworzyw sztucznych będzie atutem,
Osoba ceniąca pracę w dziale sprzedaży, samodzielna, obowiązkowa, 
zdeterminowana na wyniki i sukces zawodowy. 
Prawo jazdy kat. B,

Firma oferuje: 

Pracę w młodym zespole,
Możliwość podnoszenia kwalifi kacji zawodowych,
Narzędzia pracy: samochód służbowy, telefon

Oferty pracy osób zainteresowanych proszę przesyłać na adres: 
e-mail: ewa.piotrowska@jandar.waw.pl lub na nr. Fax 022 723 42 29

Firma JANDAR Sp. z o.o. działająca w branży tworzyw 
sztucznych zajmująca się dystrybucją wloskich produktów poszukuje 

pracowników na stanowisko
Budowa, naprawa, laminowanie 
oczek wodnych,oczek 
kąpielowych, wodospadów, 
rzeczek i strumykow. Dowolny 
kształt i kolor. Udzielam 
kilkuletniej gwarancji szczelności. 
tel: 0 605 120 785
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 Tak mi się przynajmniej 
wydawało. Znicz w 17. kolejce 
II ligi podejmował Podbeskidzie 
Bielsko-Biała, które depcze 
pruszkowianom po piętach. 
To miał być przełom w grze 
drugoligowego beniaminka. Przed 
tym spotkaniem, po kilku słabych 
meczach, doszło do zmiany trenera. 
Leszka Ojrzyńskiego zastąpił 
Janusz Wójcik. Były selekcjoner 
reprezentacji Polski w kilka dni 
nie mógł poskładać zespołu na 
nowo, jednak można było liczyć 
na zmianę w grze pruszkowskiego 
Znicza.

  Debiut byłego posła Samo-
obrony na ławce trenerskiej przy 
Obrońców Pokoju nie był jed-
nak wystrzałowy. Chyba, że ktoś 
chciał strzelać kapiszonami. Dużo 
szumu wokół przyjścia nowego 
szkoleniowca przysłoniło nieco 
prawdziwy obraz zespołu Znicza. 
Wizerunek ten odsłonili piłkarze z 
Bielska Białej, którzy wywieźli z 
Pruszkowa bezbramkowy remis.

  Po raz kolejny Znicz nie poka-
zał na własnym stadionie tego, co 
potrafi . Janusz Wójcik po meczu 
z Podbeskidziem usprawiedli-
wiał się, że nie ma cudotwórców, 
że potrzeba czasu, aby ten zespół 
poukładać. W rozmowie ze mną 
zapewnił, że ostatnie dwa mecze 
na jesieni, które są rozgrywane 
awansem z rundy wiosennej Znicz 
Pruszków wygra. Tak się jednak 
nie stało. 

W ó j c i k o w o 
n a  Z n i c z u

W późnojesienny dzień październikowy,
Tuż po zmianie czasu z letniego na zimowy,

Wybrałem się na stadion Znicza prawie nowy,
Aby obejrzeć mecz widowiskowy.

  Już tydzień po remisie z Podbe-
skidziem, piłkarze „żółto-czer-
wonych” podejmowali drugoli-
gową latarnię – Pelikan Łowicz. 
Ten mecz pokazał, że Janusz 
Wójcik potrafi  czynić cuda. Jak 
inaczej można nazwać remis z 
drużyną, którą Znicz bez proble-
mu ogrywał w III lidze. W tym 
sezonie w Łowiczu pruszkowia-
nie również okazali się lepsi.

  Gdy piszę ten smutny tekst, nie 
boje się go nazwać trenem (choć 
rymów tu jak na lekarstwo), nie 
znam jeszcze wyniku meczu z 
Kmitą w Zabierzowie. Jednak 
skoro trenerem Znicza Pruszków 
wciąż jest Janusz Wójcik, to... 
wolę w tym miejscu przerwać 
zdanie.

  Jest również nadzieja na koń-
cu ciemnego tunelu. Wójcik ofi -
cjalnie przyszedł na trzy ostatnie 
mecze. Pytany o perspektywę 
pracy w rundzie wiosennej odpo-
wiedział: - Nie rozmawialiśmy 
na razie na ten temat. Jeszcze bę-
dzie na to czas.

  Jest więc cień nadziei, że „Pan 
z Samoobrony” nie będzie dłu-
żej pracował w Pruszkowie i po 
zimie Znicz wróci do formy z 
początku sezonu. Nawet w ma-
rzeniach nie liczę na awans, jed-
nak pierwsza siódemka jest dla 
pruszkowian bardzo realna.

Mariusz Markowski

Pruszków ul. Helenowska 26, tel: 22 728 42 55, helenowska@chaba.pl

SKLEP   AKWARYSTYCZNO-ZOOLOGICZNY
www.chaba.pl

AKCESORIA: 
smycze, obroże, miski, legowiska, 
kuwety, zabawki, zgrzebła, obci-
nacze do pazurów, łańcuchy do bud, 
kagańce (materiałowe, skórzane, 
metalowe, treningowe) majtki na 
cieczkę, ubranka  i wiele innych...
POKARMY: 
(suchy, puszki) pr zysmaki, wita-
miny dla: kotów, psów, gr yzoni, 
ptaków, gadów
ŚRODKI HIGIENY
szampony, odżywki, dezodoranty, 
środki insektobójcze, środki 
odkażające, pasty do zębów i 
wiele innych...
DZIAŁ AKWARYSTYCZNY
du ży  wybór  r yb,  roś l in  akwar io -
wych i  oczek wodnych,  pokarmy 
i  preparaty  akwar ystyczne 
renomowanych f i rm. . .

Jak zapowiadaliśmy w końcu października i w listopa-
dzie miały miejsce kolejne dorybienia akwenów prusz-

kowskich.
I tak: Zalew Komorów - 1.200 kg - karpia handlowego, 
Park Miejski - 1.000 kg - karpia handlowego i amura, 
Glinki Hosera - 800 kg - karpia handlowego, amura i toł-
pygi.
Planowane jest jeszcze jedno dorybienie w dniu 29. listo-
pada, tym raze rybą drapieżną.
Ostatnie dorybienie planowane na  dzień 17. grudnia nie 
zostanie przeprowadzone. W związku z czym uległ zmia-
nie termin obowiązywania zakazu połowu ryb na akwe-
nach pruszkowskich.

•
Na wodach Parku Miejskiego i glinek Hosera obo-
wiązuje całkowity zakaz połowu ryb, do dnia 14. 
grudnia 2007 roku.

•

Ciekawym jest fakt, że po dorybieniach z końca paź-
dziernika i wprowadzeniu przez Zarząd Koła zakazu 

połowu ryb, do końca 2007 roku, od razu do Zarządu Okrę-
gu Mazowieckiego PZW zaczęły napływać skargi. Jakim 
prawem można zakazać wędkowania, na okres dwóch mie-
sięcy?
Oczywiście, że można, gdyż plan dorybień zakładał ostat-

nie na dzień 
17. grud-
nia, doli-
czając dwa tygodnie zakazu wędkowania po dorybieniu 
akwenu, jak obszył wchodzimy w początek 2008 roku. 
Zarząd Koła taką decyzję może a nawet powinien podjąć. 
To gwoli wyjaśnienia, jak i czy można.
Skargi, ponoć od wędkarzy naszego Koła, były rzecz jasna 
anonimowe. Zawsze zastanawia mnie mentalność tych „ko-
legów wędkarzy”, którzy całe dnie przesiadując nad wodą, 
na przykład stawów w Parku Miejskim w Pruszkowie,  ło-
wią, łowią i łowią - i tą rybę zabierają. Ile by nie złapali, tyle 
zabiorą! Jak są limity - to w reklamówce do bagażnika lub 
kolesiowi do łapy, a ten za chwilę wraca z pustą reklamówką. 
I tak codziennie, przez cały rok! Chyba, że staw zamarznie. 
Tak naprawdę to nie żadni wędkarze ale kłusownicy tyle, że 
z opłaconą kartą wędkarską. I ci dzwonią, i ci się skarżą, że 
zamknięto im wodę.. Zdecydowana większość naszych kole-
gów wędkarzy - to wędkarze etyczni, przestrzegający zasad i 
regulaminów, coraz większa ich liczba stosuje, lansowaną w 
Kole zasadę „ZŁAP I WYPUŚĆ” - dzięki im za to. Oni nie 
protestują, oni wiedzą, że zakazy te wprowadzane są nie po 
to, aby utrudniać życie, tylko po to aby woda, w kolejnych 
sezonach, była jeszcze atrakcyjniejsza wędkarsko. 
W związku z czym Zarząd naszego Koła zakazy wprowadzał 
i wprowadzać będzie.                    

 Foto i Tekst: Wojtek Kamiński

KOŁO PZW PRUSZKÓW INFORMACJE



WPR 27       Listopad 2007 strona 15POŁAMANIA  KIJA!
30 lat wędkowania, 360 dni w roku nad wodą. Zgłoszony leszcz - 7,15 kg. 
Co roku łowi kilkadziesiąt  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

B o g d a n  B a r t o n

Od połowy października zwykle łowię 
na 17 metrach głębokości między górą 
a brzegiem. Tu czekam aż do drugich 
przymrozków. 
Obym tylko nie czekał zbyt długo... Bo 
któregoś roku te drugie porządne, bo o 
takie chodzi, przymrozki pojawiły sie 
dopiero w końcu listopada. Wiem, że na 
pewno nudzić się tu nie bedę. Na wiel-
kie płocie mogę liczyć wyłącznie spo-
radycznie, nastawiam się więc raczej na 
łowienie leszcza z dna. 
Takie właśnie miejsca: głębokie wąwo-
zy między górą a brzegiem lub między 
górami lub też kiedy z brzegu schodzi 
bardzo stromy spad w kierunku środka 
jeziora do chociażby tych 17 m. bardzo 
mnie podniecają. Nie mała górka pod-
wodna tylko duże i rozległe wzniesie-
nie. I jeżeli w takich miejscach rozpo-
cznę łowienie na początku października, 
to już do końca sezonu żadna siła mnie 
stąd nie ruszy. 
Co tu łowię? Dosłownie wszystko. Od 
krąpi po… no właśnie. Po co tu tak na-
prawdę przypłynąłem? 
Po ogromne wędrujące szczupaki. 
Wiem, że buszują w toni, ale zlokalizo-
wanie ich i trafi enie z żywcem jakiejś 
krótkowzrocznej mamuśce pod oczy, to 
czysty przypadek... A to nie dla mnie. 
Dlatego czekam na porządne przymroz-
ki, bo już wiem przy jakiej temperaturze 
wody zębate mamuśki zejdą do dna po 
moje leszcze. 
Na razie woda ma 11 stopni i leszcze 
zaczęły brać już na drugi dzień po za-
nęceniu. Wielkich płoci w nadmiarze 
specjalnie się nie spodziewam, chociaż 
trafi ają sie pojedyncze. Tak było do tej 
pory.
Im jest zimniej tym więcej mam leszczy 
w siatce i to wcale nie małych, bo nie-
które dochodzą nawet do dwóch kilo.  
Ale w głowie coś przeszkadza... Każde-
go leszcza dokładnie oglądam, czy jest 
cały i zdrowy. Wiem, to dziwnie brzmi, 
bo każdy by się cieszył kiedy ryby są 
całe i zdrowe, a ja szukam takiego lesz-
cza, który nie będzie cały... Wtedy się 
ucieszę. 
 Drugie porządne przymrozki, to zna-
czy takie, kiedy temperatura spadnie w 
nocy przynajmniej do minus pięć. Już 
po pierwszym takim dniu zapowiadają 
spadek temperatury wody o dobry sto-
pień. A jeżeli w ciągu dnia temperatura 
powietrza będzie dużo niższa niż tem-
peratura wody - jeszcze lepiej. Krótkie 
listopadowe dni na pewno wody nie na-
grzeją. A kolejna noc z minusową tem-
peraturą na powierzchni zrobi już po-
rządnie gęstą wodę. Trzy kolejne takie 
dni z przymrozkami nie mniej niż minus 
pięć stopni, zapowiadają sukces. Na po-
wierzchni woda potrafi  ochłodzić się na-
wet o pięć stopni. A jeżeli na powierzch-
ni termometr pokaże mi 5 – 6 stopni, to 
dreszcze na moich plecach mają sens. 
  Kolejny dzień na rybach po nocy z 
przymrozkiem wita mnie pięknym po-
rankiem. Bezchmurne niebo, całkiem 
cicha woda, zamarzające przelotki i 
zgrabiałe ręce. 
Łowisko mam nęcone już od dłuższego 
czasu, leszcze w tej okolicy na pewno 
są, a i drobnicy też powinno byc sporo. 
Krąpie, płotki i nawet ukleje pływają 
pod łódką. Bardzo łatwo to sobie spraw-
dzam. Najpierw zarzucam wędkę na 
leszcza, a przynętę czyli białe z pęcza-
kiem umieszczam lekko na dnie. Lekko, 
to znaczy tak, aby na dnie leżał tylko ha-

Metrowce z głębin
czyk. Teraz w ruch idzie zimowa wędka 
czyli podlodówka, ta sama której uży-
wam zimą spod lodu. Cienka żyłka 0,16 
i spławik przelotowy do czterech gram 
wyporności. Ale tej wędki nie spusz-
czam do dna tylko szukam ryb przezna-
czonych na żywca. Mimo, że pod łódką 
mam 17 m. głębokości zaczynam od 6 
m i powoli mam pierwsze brania. Jako 
przyłów są ukleje, a biorą bez opamię-
tania, szarpią zestawem. Haczyk mam 
mały, bo przecież chcę złowić kilka ryb 
na żywca. Ale wcale to nie jest hak nr 
10 czy 8, bo takich nawet nie mam w 
swoim zapasie. Mały haczyk dla mnie 
zaczyna się od nr 4. jeżeli mówię też 
o żywcu przeznaczonym na szczupaka, 
tu i teraz, to nie chcę wcale płotki pięt-
nastki, bo zębata i metrowa mamuśka 
na taki kąsek nawet nie zwróci uwagi. 
Na trzynastu metrach od powierzchni 
są większe płocie, mniejsze leszcze i 
krąpie. Po drodze czyli od sześciu do 
tych trzynastu się nie zatrzymałem, bo 
wiem, że w tych warstwach nic nie ma. 
Na trzynastu już szarpią mniejsze ryby, 
a zaraz powinny się pokazać takie, dla 
których haczyk nr 4 nie będzie proble-
mem do łyknięcia. 
Na razie skupiam się na wędce leszczo-
wej, bo coś zaczyna się dziać. Wiem też, 
że nie mam się co spodziewać żadnego 
wyraźnego wystawienia spławika i dla-
tego zacinam dosłownie każde branie. 
Na pięć takich zacięć, co najmniej dwa 
kończą się sukcesem. Kolejne przyto-
pienie spławika i zacinam większego 
leszcza. Ma około półtora kilo. Kiedy 
chcę go włożyć do siatki zauważam na 
jego boku dwie wielkie rany. Jedna jest 
przy ogonie, a druga jakieś 15cm dalej. 
Boże kochany … one już tu są. Są wiel-
kie szczupaki, a po szerokiej ranie wiem 
jaką wielką szczękę miał ten, który 
tego leszcza trzymał. Na razie leszcze i 
drobniejsze ryby szarpią z dna, więc na 
pewno szczupaka w samym łowisku nie 
ma. 
Najbardziej mnie wkurza to, że nie 
mogę złowić porządnego żywca. Same 
małe płotki, a ja już nie mogę się po-
wstrzymać i chociaż tą małą płotkę za-
rzucę z boku. Może akurat? Dokładnie 
wymierzam grunt na żywcówce. Na ra-
zie, tak na oko, około metr nad dnem. 
Zakładam płotkę około osiemnastki i 
rzucam daleko w prawo. Serce mi bije 
jak młot pneumatyczny. Stoję łódką da-
leko od brzegu na głębokości dobre 17 
m a obok pływa spławik z żywcem na 
szczupaka. Ta wizja doprowadza mnie 
do ósmych potów. Cały czas trzymam 
wędkę leszczową w ręku, ale nie mogę 
się powstrzymać i coraz częściej zerkam 
na spławik żywcówki. 
Wyciągam kilka kolejnych leszczy z dna 
i ponownie podsypuję zanętą, ale tym 
razem sypię też sporo pod spławik żyw-
cówki, ale też i z drugiej strony łodzi. 
Pogoda jest tak piękna, że aż szkoda, 
że dzień taki krótki. Zaczyna zawiewać 
lekki wiaterek z południa i z zachodu. 
Jest zmienny, a dzięki temu wiem, że 
przez dłuższy czas w ciągu dnia woda 
będzie cicha. Z poprzednich lat pamię-
tam, że w taką właśnie pogodę i przy 
wiatrach z południa i z zachodu miałem 
najwięcej brań szczupaków z głębin. 
Lecz dziś się nic nie dzieje. Na razie. 
Przerzucam żywca z drugiej strony ło-
dzi i dalej zajmuję się leszczami, lecz 
od jakiegoś czasu drobne ryby przestały 
szarpać moje robaki. Od razu skojarzy-
łem sobie, że może szczupak wpłynął 
w łowisko. A żywca mam zarzuconego 
kilkadziesiąt metrów z boku. Przerzucić 
czy zostawić, przerzucić czy zostawić, 

targuję się ze sobą w myślach, a głowa 
mi lata od spławika leszczowego do 
żywcowego aż kark mnie boli. Przy tak 
pięknej pogodzie nie wytrzymam. Prze-
rzucam.
Dzięki bogu w międzyczasie udało mi 
się złowić na podlodówkę leszcza oko-
ło dwudziestu centymetrów. Teraz mu-
szę podjąć decyzję czy zakładać go na 
żywca czy świeżą płoć? Doświadczenie 
wzięło górę... Zakładam leszcza. Lecz 
przed tym zwiększam grunt o dwa metry, 
bo chcę, żeby przypon z obciążeniem le-
żał na dnie. Znam leszcze tych rozmia-
rów i wiem, że będą się trzymać blisko 
dna lecz nie za blisko, bo przeważnie 
pływają nawet kilka metrów nad nim. 
Tego chcę uniknąć i muszę takiego lesz-
czyka sprowadzić całkiem do dna, bo 
tylko w ten sposób mogę skusić wielką 
szczupaczą ikrzycę. Fajnie to widać na 
spławiku, który prawie przez cały czas 
leży na wodzie. Ale kręci się w kółko i 
pływa na leżąco po kilkanaście metrów 
w różna strony. Czasem podnosi się pod 
skosem i zasówa jak mała motorówka. 
Taki mały leszczyk, a ma tyle pary na ta-
kiej głębinie. Zahaczam go delikatnie za 
grzbiet obok płetwy grzbietowej, ale nie 
pod nią. To jest tak twarde miejsce, że 
nie byłoby szans podczas zacięcia żeby 
haczyk puścił i dobrze się wbił w pysk 
szczupaka. Zarzucam takiego żywca z 
ręki, bo zarzucenie kijem nie ma sensu 
jest po prostu za ciężki i może spaść. 
Okej, już pływa w toni i powoli schodzi 
do dna. Jest blisko łodzi, ale mam na-
dzieję, że odpłynie dalej.
  Mimo, że jest wczesny ranek, a ja tyle 
ryb już mam w siatce, a przecież to listo-
pad. Niech żałują ci wędkarze którzy już 
odłożyli wędki, bo tracą najpiękniejsze 
wspomnienia i kapitalne ryby. 
  Nie wiem czy ktokolwiek z Państwa 
widział jak się spławiają metrowe szczu-
paki? Powiem krótko, to trzeba przeżyć. 
Spławiają się zawsze w listopadzie w 
krótkim okresie i tylko wtedy kiedy jest 
przymrozek i przy bezchmurnym niebie. 
Podczas całkowitej ciszy na jeziorze, a 
woda ma między 8-7 stopni. Naprawdę 
warto być na takie coś przygotowanym, 
bo inaczej serducho może wyskoczyć z 
przerażenia. Zawsze, kiedy słońce za-
czyna się już wychylać zza horyzontu i 
trochę oświetla jezioro szczupaki pod-
chodzą do góry. Nie wiem po co, ale co 
jakiś czas się pokazują.  Spławiają się 
identycznie jak leszcze z jednym tylko 
wyjątkiem. Robią to przeważnie tam, 
gdzie ja mam zanęcone łowisko. Wia-
domo, że to listopad i zawsze zanęcam 
całkiem blisko łodzi więc naprawdę nie-
jednokrotnie wielkiemu szczupakowi 
zajrzałem głęboko w oczy. Z bliska, z 
bardzo bliska. Niespodziewanie wynu-
rza się z wody dwa metry od burty naj-
pierw łeb z oczami, a potem przewala 
się całe cielsko. Bezczelnie i całkiem 
zimnym wzrokiem spojrzy na mnie i 
spokojnie zaprezentuje się w całej oka-
załości..
Takie pokazy trwają bardzo krótko. 
Przeważnie między siódmą, a ósmą 
rano. Potem jest już tylko cisza, ale jak 
już mam od dłuższego czasu zanęcone 
łowisko to wiem, co będzie później. 
Około godziny dziewiątej śmiało mogę 
już zarzucać żywca i spuszczać go na 
dno. Dopiero o tej godzinie szczupaki 
schodzą do dna. I tak jest i tym razem.
Mój spławik, który dotąd wędrował 
sobie po wodzie w pobliżu łodzi nadal 
leży, ale już przez dłuższy czas nieru-
chomo. Wiem, że leszcz nie zatrzyma się 
na żadną dłuższą chwilę, a tym bardziej 
taki mały. Na wszelki wypadek zwijam 

wędkę leszczową i podlodówkę. Wiele 
już miałem takich sytuacji i wiem, że 
może to być branie. Szczupak wędru-
jący po dnie tylko otworzył paszczę i 
łyknął jak kluskę mojego leszcza. Nagle 
spławik się ruszył i szybko pod skosem 
mknie po wodzie i już go nie widzę – 
zniknął pod powierzchnią. Biorę kij do 
ręki, bo żyłka ucieka z kołowrotka tro-
chę za szybko. Mam pod sobą siedem-
naście metrów wody, ale szczupak jest 
jakieś kilkadziesiąt metrów dalej. 
Mimo takiej odległości czuję wyraźnie 
zacięcie szczupaka i już szybko próbuję 
go holować. Na początku wcale niczym 
się nie prezentuje, ale wiem, że mogą to 
być pozory. I się nie pomyliłem, kiedy 
podholowałem go kilkanaście metrów 
chyba zorientował się co się dzieje. W 
połowie głębokości łowiska pokazał na 
co go stać. Zrobił takie dwa odjazdy, że 
hamulec kołowrotka aż  zakopcił. Ko-
lejne metry pomału są moje choć czu-
ję potworny opór i mocne szarpnięcia.  
Obawiam się zawsze jednego, że by nie 
wpłynął pod łódź, a one to zawsze robią 
i okręcają się wokół linek. Chociaż jesz-
cze go nie widzę, ale już czuję jak prze 
zdecydowanie pod łódź. Dokręcam ha-
mulec ile się da a kij wkładam do wody 
żeby go zatrzymać. Niestety siła szczu-
paka jest ogromna i przepłynął pod ło-
dzią. Jestem cały mokry, a nogi trzęsą 
mi się tak, że nie mogę ustać w łodzi. 
Szczupak jednak przepłynął pod łodzią, 
i sunie dalej na jezioro. Idę na dziób ło-
dzi i przekładam kij pod łodzią. Zabawa 
trwa dalej. Podciągam rybę i co chwilę 
słyszę tylko świst hamulca.  
Szczupak słabnie i jest już blisko, ale 
jeszcze go nie widzę. Próbuje znów 
wpłynąć pod łódź, ale  teraz jest już 
zbyt osłabiony. Nie wstając z ławeczki 
hamuję go, a on od razu podpływa pod 
powierzchnię. Ten bezczelny numer już 
znam, bo niejednokrotnie się na nim 
przejechałem. Szczupak luzuje żyłkę 
podpływa do powierzchni niby całkowi-
cie wykończony. Wygląda to tak jakby 
chciał wędkarza zahipnotyzować swo-
im wyglądem, a potem walnąć takiego 
nura, że sprzęt trzaśnie jak nic. Wiele 
razy im się to udawało, ale ja już znam 
te ich numery! Szybko luzuję hamulec 
kołowrotka i wybieram wolną żyłkę. 
Teraz widzę podpływające prawie na 
boku wielki cielsko szczupaka. Widok 
naprawdę niesamowity. Kontakt mam 
z nim przez cały czas i wiem, że ona, 
(bo to ikrzyca) to czuje. Nawet się pa-
trzy na mnie z otwartą paszczą z której 
wystaje tylko kawałek mojego wolfra-
mu. Wyrżnęła tylko ogonem w wodę, aż 
mnie ochlapała i poszła w głębinę. Da-
łem szczupakowi kilka metrów i stop. 
Starczy. Teraz ja przejmuję pałeczkę. 
Żarty się skończyły jedziemy do góry. 
Jest uparty, ale pomału i bokiem idzie 
ku powierzchni. 
Próbuję podebrać go za oczy lecz nie-
stety nie obejmę głowy szczupaka, a 
podbieraka nie mam, bo nie używam. 
Siadam na burcie łodzi aż się zrówna-
ła z wodą chwytam szczupaka lekko za 
skrzele i wślizguję do łodzi. Jest! Leży w 
łódce. Zajmuje dużo miejsca, ale takich 
pasażerów ja lubię. Bo na ich widok jest 
mi w listopadzie bardo gorąco, nawet za 

gorąco. Jeżeli chcę go zabrać, a chcę, to 
muszę go ogłuszyć bo inaczej zdemolu-
je mi łódź. Nie mam wyjścia siadam na 
niego okrakiem i specjalnym tłuczkiem 
w głowę… podskoczyłem na nim jak na 
koniu dwa razy. Ma siłę bydlę. Metrowa 
miarka trochę za krótka, ale na oko ma 
dobrze ponad dychę. 
Nie, nie jeszcze nie kończę wędkowa-
nia, bo zbyt wcześnie. Sypię zanętę i po 
półgodzinie mam leszcze, a na podlodo-
wą wędkę przy burcie kilka pięknych 
trzydziestodekowych płoci. Nic dodać 
nic ująć. Pierwsza myśl, płoć idealna na 
żywca. Nie czekam na nic tym razem 
przekłuwam pod płetwą grzbietową i też 
wyrzucam z ręki lecz w bok od łodzi. 
Spławik leszczowy co chwilę podskaku-
je więc ryby na dole są. 
Zamiast patrzeć na spławik leszczowy 
i szczupakówki tym razem podziwiam 
leżącego w łodzi ogromnego zębatego 
drapieżnika z którym wygrałem. Szczu-
pak jeszcze porusza skrzelami, ale nie-
stety takie są prawa natury. 
Płoć jest tak silna, że co chwilę wciąga 
spławik pod wodę i to nie na krótko. A 
mnie dreszcze idą po plecach. Muszę go 
przerzucić, bo płoć podeszła za blisko 
łodzi. Ale spławik znowu zniknął pod 
wodą jakieś trzy metry od łódki. Widzę 
go jeszcze przez chwilę jak sunie w kie-
runku środka jeziora. O nie, to już nie 
płoć to…. To znowu branie!!! Szybko 
zwijam wędkę leszczową, bo żyłka z 
kołowrotka żywcówki już zasuwa jak 
oszalała. Tym razem muszę trochę po-
czekać, bo wiem, że szczupak jeszcze 
nie łyknął płoci tylko ją trzyma. Tyle 
wrażeń na jeden dzień, to jest coś. Do-
bra, stanął! Żyłka już nie schodzi, łykam 
powietrze jak karp i nogi znowu mi się 
trzęsą jak oszalałe. Żyłka stoi, spławika 
nadal nie widać... No, dobra, starczy...  
Jak będzie mały to najwyżej puści, a jak 
porządny, to kotwicę będzie już miał, 
jak ten pierwszy, aż w przełyku.
Starczy czekania, zacinam. Luzu na żył-
ce jest tyle, że nie mogę go tak szybko 
wybrać. Kręcę korbką i próbuję zaci-
nać, a tu ciągle luz. Dopiero kiedy żył-
kę mam w pionie pod łodzią poczułem 
potężne odbicie. Ale żyłka idzie pod 
łodzią w zupełnie przeciwnym kierun-
ku niż ryba ją wysnuwała z kołowrotka. 
Nie czas jednak na rozmyślania. Po raz 
drugi dziś przekładam kij pod wodą pod 
łodzią. Teraz widzę dokładnie gdzie jest 
żyłka i czuję gdzie jest szczupak. Już 
przy dnie robi porządny kilkunastome-
trowy odjazd na hamulcu. Ten szybciej 
osłabł mimo kilku krótkich odjazdów. A 
miarki metrowej też ciut brakuje. Jest 
nieco lżejszy od pierwszego, na oko ma 
jakieś osiem kilo, widać to wyraźnie 
kiedy leżą obok siebie. Niestety ten też 
miał łyknięte tak głęboko, że kotwiczki 
nie było widać w przełyku. Jest godzina 
dwunasta. Mam dość. Zwijam manele. 
Na kilkanaście leszczy w siatce zosta-
wiam pięć największych, ale w porów-
naniu do mojego listopadowego przyło-
wu to są żywce.   

BB          
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ZAPRASZA NA ŒWI¥TECZNE ZAKUPY

Przyjmujemy zamówienia Przyjmujemy zamówienia 
na Œwiateczne paczki i talony 

tel: 0-22 758 20 80tel: 0-22 758 20 80  

Koszt jak za po czenie lokalne wg stawki operatora.
Promocja wa na do 31.12.2007 r. RRSO dla kredytu 5000 z  w 18 ratach 
wynosi od 13,32%. Karencja obejmuje kredyty roz o one na maks. 24 raty.

Zapraszamy do placówek eurobanku:
- Grodzisk Mazowiecki, Pl. Wolno ci 3 (deptak),
- Pruszków, Al. Wojska Polskiego 19.

jeden kredyt
dwie promocje
5,9% i 3 miesi ce bez rat

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
WIELKA PROMOCJA  

W SKLEPACH „SPOŁEM”W SKLEPACH „SPOŁEM”

W DNIACH: 10-31.12.2007r.W DNIACH: 10-31.12.2007r.
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