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Dużych płoci, lecz nieco 
rzadszych brań, mogę się 
spodziewać w pobliżu naj-
większych głębin. Tu jed-
nak nie łowię przy dnie, lecz 
kilka metrów nad nim, a to 
dlatego, że stada płoci po-
ruszają się po jeziorze nie 
wzdłuż brzegów, lecz w po-
przek jeziora i zawsze pły-
wają nad wielometrowymi 
głębinami...
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Rondo u zbiegu ulic Szkolnej 
i Poniatowskiego, przez rok 
zdobiły kwiaty. Jesienią 
chryzantemy, wiosną i latem 
rozmaite – wielokolorowe. 
Cieszył oczy, podobał się 
mieszkańcom. Nowa władza 
postawiła jednak na beton... 

Napisaliśmy wspólnie 
“Apel do artystów świata”, 
W odpowiedzi 85  polskich 
artystów oraz artystów z 
16 państw (min. Japonii, 
USA, Francji, Argentyny, 
Australii...) ofi arowało na 
ten cel własne prace...

Na Śląsku do dziś w 
Barburkę budzą śpiących 
mieszkańców miast orkie-
stry dęte, maszerujące z 
górniczymi marszami w 
trąbach i bębnach. Potem 
akademie. Potem karczmy 
piwne...

Cieszę się, że tu stoję. 
– mówił podczas ceremo-
nii zamknięcia 15-ej edycji 
Plus Camerimage Stephen 
Goldblatt. Właściwie to 
cieszę się, że w ogóle jesz-
cze stoję, biorąc pod uwagę 
ilość imprez...

C h ł o p a k i  g o t u j ą  -  s t r .  9
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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
GOOD BYE JARO!

Jerzy Fijałkowski

KURICA
NIE
PTICA

Bolo Skoczylas

Skąd taki tytuł mojej dzisiejszej pisani-
ny? Pisaniny, w której zamierzałem do-
konać jak najbardziej subiektywnego 
podsumowania tego, co dzieje się lub 
działo sie w ostatnich dniach kończą-
cego sie roku? Zdradzę Czytelnikom 
pewien sekret. Otóż tytuł nad felieto-
nem umieszczam zawsze po napisaniu 
całości. Bo choć zawsze wiem czym 
zacznę i na czym skończę, to w trakcie 
może wyskoczyć mi co nagle do gło-
wy mi przyszło, a co może zupełnie 
rzecz odmienić. Tak było i tym razem. 
Ale o tem potem, jak mawiał pewien 
pruszkowski rodak z dziada-pradziada 
i baby-prababy. Tak więc kolejny rok 
ma się ku końcowi. Dużo się w czasie 
jego trwania działo.. Może nawet za 
dużo, ale mimo to się kończy. Czym 
się kończy? Oczywiście grudniem, 
jednym z najweselszych miesięcy. Bo 
to, prawie od początku rozrywkowo się 
zaczyna. Ledwie trzy dni mijają  i juz 
jest 4. grudnia. Barbary. Kiedyś święto 
ogólnonarodowe, z okazji dnia ludzi 
górniczego trudu. Na Śląsku do dziś 
w Barburkę budzą śpiących mieszkań-
ców miast orkiestry dęte, maszerują-
ce z górniczymi marszami w trąbach 
i bębnach. Potem akademie. Potem 
karczmy piwne. A w międzyczasie 
goszczenia, kiedyś sekretarzy partii a 
teraz premierów pragnących dokonać 
zjazdu w głąb ziemi, przed obiadem 
w górniczej rodzinie z rosołem, ślą-
ską roladą i takimiż kluskami, modrą 
kapustą i kompotem. Bo do karczmy 
piwnej ostatnio proszeni jakoś nie są. 
Rok temu myślałem, że nie poprosili 
ze względu na majestat władzy pre-
miera Jarosława Kaczyńskiego, ale w 
tym roku na ponad 700 metrów spuścił 
się premier Donald Tusk i tez go nie 
zaprosili. Może dlatego, ze dowiedzie-
li się o programie oszczędnościowym 
Kompanii Węglowej, która zamierza 
obciąć pieniądze na górnicze orkiestry 
dęte?
To jakby krakowskim strażakom za-
brać te parę groszy, jakie dostają za 

granie hejnału. Wprawdzie u nas na 
Zachodnim Mazowszu górników 
mamy dosyć mało, ale moi  znajomi 
rębacze dołowi swe święto godnie 
obchodzili. A za chwilę Mikołaj. Też 
wesoły Święty. W dodatku z workiem 
pełnym prezentów. I też jak media 
doniosły, ąe z uszczuplonym budże-
tem. Przed fi ńskim sądem pracy trzy 
Śnieżynki wygrały z pracodawcą., 
czyli Świętym Mikołajem proces o 
zwolnienie z etatów. Nie pomogło tłu-
maczenie, ze jest program oszczędnoś-
ciowy i redukcja. Każda dostała 5600 
euro odszkodowania. Czy czekający 
na prezenty mieszkańcy naszego kraju 
to odczuli? Może, bo np. W Grodzisku 
podczas odpalenia świątecznej choin-
ki na deptaku z Mikołajem była tylko 
jedna Śnieżynka, a on sam był bez 
worka. Od tego dnia zaczęło się tez za-
kupowe szaleństwo. I po raz pierwszy 
w życiu po reklamach zachęcających 
do bożonarodzeniowych zakupów zo-
baczyłem... pisanki. Można przypusz-
czać, ze za trzy miesiące z hakiem zo-
baczymy wielkanocne choinki. 
A czemu nie?
I tak kończy się ten rok, dla przecięt-
nego, zachodniomazowszańskiego 
Polaka. Ale dla ponadprzeciętnych 
Polaków, ta końcówka wygląda zupeł-
nie inaczej. Oni nie zważają na nic, w 
pocie czoła pracują dla jeszcze więk-
szego dobra naszego i Ojczyzny. Na 
przykład niewątpliwie Polak nadprze-
ciętny, profesor doktor habilitowany 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
Lech Kaczyński.
Z okazji zbliżającego się Adwentu, 
czyli radosnego oczekiwania posta-
nowił zaprzestać bycia małostko-
wym i puścić w niepamięć wściekłe 
ataki i lekceważenie demonstrowane 
wobec jego osoby przez Platformę 
Obywatelską, z Panem Premierem 
Donaldem Tuskiem i Panem 
Ministrem Spraw Zagranicznych 
Radkiem Sikorskim na czele. Obydwu 
zaprosił do Pałacu Prezydenckiego. W 
przypadku pana Ministra powtórnie, 
bo za pierwszym razem spotkał się z 

afrontem. Pan Minister nie przyszedł, 
a usprawiedliwienie przyszło trzy mi-
nuty po czasie. Tym razem nie zwró-
cił uwagi na afront kolejny w postaci 
sześciominutowego spóźnienia Pana 
Premiera, nie spowodował kolejnej 
obrazy. Szczyt Pałacowy uspokoił 
opinię publiczną na północny wschód 
od Sochaczewa, że przykładne współ-
istnienie między Pałacem a Kancelarią 
jest możliwe. A spotkanie z Panem 
Ministrem podsumował krótko, że 
usłyszał wielce oryginalne argu-
menty uzasadniające rządową poli-
tykę zagraniczną. To podsumowanie 
usłyszeliśmy usłyszeliśmy jednak 
z ust Pana Prezydenta już w czasie 
jego wizyty w bratniej Ukrainie, 
gdzie oprócz historycznych rozmów, 
uhonorowany został przez Pana 
Prezydenta Juszczenkę najwyższym 
orderem Jarosława Mądrego. Cała 
Polska mogła zobaczyć jakim sza-
cunkiem cieszy się u sąsiadów pana-
prezydencki brat Jarosław. I tak być 
powinno. I tak MA być!
A utwierdziłem się w tym przekona-
niu składając wizytę memu mento-
rowi, fi lozofowi i artyście od dłuż-
szego czasu rezydentowi Szpitala 
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 
w Tworkach, mojej małej ojczyźnie. 
Jako, ze zimno sie zrobiło, zapro-
szony zostałem do czteroosobowej 
sali, bynajmniej intymnej rozmowie 
nie sprzyjającej. Jednak Pan Henio 
uspokoił mnie.
- Możemy gadać swobodnie . Oni, 
znaczy ci trzej i tak nie słyszą nicze-
go, czego słyszeć nie chcą.
Dopiero teraz ja usłyszałem. Z głoś-
nika radioodbiornika dobiegł mnie 
mocny, pewny, porywający do mo-
ralnej rewolucji głos Jarosława 
Kaczyński9ego. Trzej współlokato-
rzy Pana Henia wpatrywali się w od-
biornik z zachwytem w oczach. Na 
słomianych matach nad ich łóżkami 
widniały wycinki z prasy, głoszą-
ce wyborczy triumf jego partii oraz 
zdjęcia w różnych pozach samego 
Prezesa. Ozdobione, jak kiedyś ścia-
ny w namiotach amerykańskich żoł-
nierzy zdjęciami tzw. pin up girls, ale 
nie Marilyn Monroe czy Mae West a 
Pani Minister Anny Fotygi i redaktor 
Katarzyny Patrycji (dla przyjaciół 
Pati Koti) w pozach kuszących do 
działań na rzecz IV RP.
- Widziałeś pan fi lm „Good Bye 
Lenin” - zapytał Pan Henio.
-Oczywiście, ze widziałem. O tej 
babci, co po śpiączce obudziła się 
w dawnej NRD nieświadoma, że już 
dawno nie ma muru, nie ma Związku 
Radzieckiego, nie ma Honneckera 
i nie produkują Trabanta limuzyny. 
A ponieważ jej najlepsze lata wte-
dy właśnie były, to wnuczek utrzy-
mywał ją w stanie nieświadomości 
tego, co na zewnątrz, puszczając fi l-
my i dostarczając prasę z epoki. Aby 
babcia szczęśliwa była . 
- No to ja właśnie w sytuacji tego 
wnuczka jestem.
I pokazał mi stos wycinków i kolek-
cję taśm magnetofonowych.
Ostatnia nosiła datę 8 grudnia. 
A zawierała przemówienie Pana 
Prezesa Jarosława Kaczyńskiego na 
Kongresie Prawa i Sprawiedliwości. 
Wróciłem do domu i napisałem tytuł 
niniejszego felietonu.
I tego czytelnikom „WPR-u” na 
Święta i Nowy Rok życzę.G
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  Kończy się nam kolejny 
rok. Jeszcze dzień, jesz-
cze chwila zasiądziemy 
w rodzinnym gronie przy 
świątecznych stołach, 
przełamiemy się  wigilij-
nym opłatkiem, zanucimy 
kolędę, wzniesiemy toast. Będziemy 
życzyć naszym najbliższym wszyst-
kiego najlepszego, zdrowia, szczęś-
cia, pomyślności, spokoju, realizacji 
marzeń i zamierzeń.
  Czas świąt i końca roku tradycyj-
nie skłania do refl eksji i podsumo-
wań.  Swoistego remanentu podjętych 
wcześniej planów. Tych zrealizowa-
nych ale i tych, których nie udało się 
nam osiągnąć. Jaki był ten mijający 
rok? Dla nas osobiście i dla nas jako 
mieszkańców miasta, obywateli kra-
ju, Europejczyków? Czy był podobny 
czy różnił się od lat poprzednich?
Niewątpliwie był to rok interesujący... 
Bo zwykle lata, w których musimy 
podejmować osobiste decyzje okazują 
się niezwykle ciekawymi. I choć nie 
był to rok obfi tujący w jakieś histo-
rycznie wiekopomne czy szczególnie 
spektakularne wydarzenia działo się 
w nim aż nadto. Głównie za przyczy-
ną robienia nam przez naszych polity-
ków, ich sztaby wyborcze i tzw. wolne 
media magla i wody z mózgów. 
   I głównie to mieszanie nam w gło-
wach i przekonaniach koncentrowało 
naszą uwagę przez ostatnie prawie pół 
roku. Kto z kim, kto przeciw komu i na 
jaki sposób? Kto komu robił koło pie-
rza, kto kogo nagrał lub sfi lmował, kto 
na kogo ma haka i jak mocno zakręco-
nego? Ile kosztuje informacja i jak ją 
wynieść? I przeciwnie jak wnieść pod 
obrady parlamentu ważny z naszego 
punktu widzenia projekt ustawy i jak 
długo można go przechowywać w 
szufl adzie? Czy pies w Sejmie to ob-
ciach czy normalność? Czy Gumisie 
to zwyczajne pedały, a sowiecki dar w 
postaci Pałacu Kultury to jeszcze za-
bytek czy relikt niesłusznych czasów i 
pryszcz na sumieniu wolnego i suwe-
rennego państwa? Czy Państwo Roki-

ta to raczej Maria, Nelly czy Jan? A 
takie dajmy na to wykształciuchy: czy 
jak ktoś ma starą maturę a jeszcze nie 
ma licencjatu to jest, czy nie jest? A 
jak licencjat już posiada, to czy może 
być profesorem belwederskim czy 
tylko dardanelskim? A taka na przy-
kład Joanina? Dobre to dla przyszło-
ści Polski czy niepotrzebna fotyga? A 
stadion narodowy? Czy odbudować 
na barachołce, czy może przenieść do 
Włoszczowej? Kto bardziej godny ty-
tułu Marszałka czy Romaszewski czy  
Niesiołowski, a czyje wąsy bardziej 
nawiązują do endeckiej tradycji Putry 
czy Wałęsy i czym się różnią olszewi-
ki od bolszewików? I takie podobne 
duperele.
A tymczasem za kilka dni zaczyna 
obowiązywać Układ z Szegen. I od 
tego momentu jak ktoś będzie chciał 
wyjechać za granicę, to będzie musiał 
kierować się mocno na wschód. I tu, 
zauważamy jako jedni z pierwszych, 
pojawia się pewna niedogodność i 
zarazem trudność językowa. Taka 
mała zagwozdka. Bo jak teraz mamy 
powiedzieć, że nosimy zagraniczne 
ciuchy, albo jeździmy zagranicznym 
samochodem? I nie narazić się na 
towarzysko-polityczny obciach albo 
inny, za przeproszeniem, ostracyzm. 
Dobrze, że nie wszyscy tacy wyrywni 
i Szwajcaria włączy się do układu do-
piero pod koniec 2008. roku. 
   Coś do tego czasu wymyślimy, cho-
ciaż powszechnie wiadomo, że szwaj-
carzy samochodów nie produkują, ale 
sery i zegarki jeszcze tak. 
Dobre i tyle. Czas pozostały do No-
wego Roku zalecamy sprawdzać 
na zegarkach krajowych. A jeśli już 
musimy popatrywać na zagraniczne 
polecam sprawdzoną markę Patek 
Philippe.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 
oraz Nowego Roku Komendant Powiatowy Policji 

w Pruszkowie, w imieniu własnym 
i podległych funkcjonariuszy, składa mieszkańcom

Powiatu Pruszkowskiego, najserdeczniejsze życzenia 
zdrowia, spokoju, życzliwości i spełnienia marzeń, 

a w nadchodzącym 2008 roku wszelkiej 
pomyślności w życiu osobistym oraz wytrwałości w 

przezwyciężaniu trudów dnia codziennego. 

                                      Policjanci i pracownicy cywilni
                                        Komendy Powiatowej Policji
                                                 w Pruszkowie
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    Grzegorz Kostrzewa-Zorbas

  Niektórzy politycy zapowiadają 
zniesienie tej ustawy w imię wolności 
gospodarczej. To nieporozumienie, 
ponieważ ustawa nie ma charakteru 
gospodarczego. Jest częścią systemu 
planowania przestrzennego. W imię 
wolności gospodarczej i usprawnie-
nia budownictwa mieszkaniowego, 
wielu polityków proponuje zniesie-
nie pozwoleń na budowę i zniesienie 
ochrony ziem rolnych niższych klas 
– tak, żeby właściciel mógł odrolnić 
ziemię własną decyzją. W tych spra-
wach czasem zgodność poglądów 
wykazują nawet zwaśnione partie 
polityczne: Platforma Obywatelska 
i Prawo i Sprawiedliwość. Sprawia 
to, że ta koncepcja ma dużą szansę 
stać się rzeczywistością. Byłaby to 
katastrofa dla i tak słabego systemu 
planowania przestrzennego w Polsce. 

Chrząszcze kontra człowiek, a wygrywa hipermarket
  Weszła w życie ustawa, według 
której budowa hipermarketów 
wymaga zgody władz gmin-
nych, a w przypadku naprawdę 
wielkich obiektów handlowych 
również Sejmiku Województwa. 
Gdyby ta ustawa obowiązywała 
wcześniej, zgoda Sejmiku była-
by konieczna na przykład dla 
zbudowania hipermarketu w 
Piastowie.

Prawie wszędzie w kraju panuje cha-
os urbanistyczny. Wokółwarszawskie 
miejscowości stają się przypadkową 
mieszaniną tradycyjnych małych 
domów w ogródkach, betonowych 
blokowisk, centrów handlowych, ser-
wisów samochodowych i wszystkie-
go co tylko można sobie wyobrazić. 
Wytwórnia asfaltu może powstać w 
uzdrowisku Konstancin, a kilkuna-
stopiętrowy wieżowiec w śródmieś-
ciu królewskiego Piaseczna. Nie ma 
żadnej logiki i żadnej spójności, ani 
ochrony krajobrazu czy ludzkiej ska-
li małych miast i jakości życia ich 
mieszkańców. Centralne Mazowsze 
zaczyna przypominać miasta-molo-
chy trzeciego świata, Bombaj albo 
Mexico City, gdzie każdy robi co 
chce.

  Planowanie przestrzenne nie jest 
częścią komunizmu, którą należy 
odrzucić razem z nim. Najbardziej 
na świecie rozwinięte jest w Stanach 
Zjednoczonych – głównej twierdzy 
kapitalizmu i demokracji. Tereny 
miast i miasteczek są tam rozdzielane 
na strefy o bardzo ścisłym przeznacze-
niu. W niektórych mogą powstawać 
wieżowce, ale między nimi nie budu-
je się domów jednorodzinnych. Gdzie 
indziej mogą rozwijać się uciążliwe 

usługi i przemysł – ale nie wolno ich 
umieszczać w środku osiedli, których 
krajobraz ma być spokojny i przyja-
zny. W strefach przeznaczonych na 
budownictwo mieszkaniowe ludzie 
mogą mieszkać wśród niezakłóconej 
ciszy i zieleni. Na papierze to wszyst-
ko istnieje i u nas, w Polsce. Istnieje 
prawo o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym wzorowane 
na prawie państw zachodnioeuropej-
skich. Niestety jest rzadko przestrze-
gane. Afrykańska Liberia ma konsty-
tucję napisaną przez profesorów z 
Harvardu, ale kraj jest pogrążony w 
nieustającej wojnie domowej, a pra-
wa nikt nie przestrzega. Pod wzglę-
dem planowania przestrzennego Cen-
tralne Mazowsze przypomina właśnie 
Liberię.

  Jestem przekonany, że Sejmik Wo-
jewództwa Mazowieckiego nie po-
zwoliłby zbudować gigantycznego 
hipermarketu w sercu niskiej miesz-
kalnej dzielnicy w Piastowie. Hiper-
market wcisnął się na miejsce parku 
i rozrósł się aż po przejęcie od gminy 
ważnej, publicznej ulicy. W Europie 
Zachodniej czy w Ameryce byłoby 
to zupełnie nie do pomyślenia. Jeśli 
w ogóle byłaby zgoda na budowę tak 
wielkiego obiektu w małym mieście, 

musiałby być oddzielony od ludzkich 
siedlisk szerokim pasem przestrzeni, 
a nie płotem z krzaczkami udający-
mi „zieleń ochronną”. Hipermarkety 
wolno budować na pustych polach, 
a takich na Mazowszu nie brak. Gę-
stość zaludnienia nie jest u nas więk-
sza niż w metropoliach zachodnich. 
Nie jesteśmy skazani na życie w cha-
osie i ścisku. To tylko dobre prawo o 
planowaniu przestrzennym jest po-
wszechnie lekceważone i łamane.

  Tymczasem rozwija się ekoterro-
ryzm i kult ochrony przyrody kosztem 
ludzi. Mieszkańcy Piastowa nie mie-
li żadnej ochrony przed uciążliwym 
molochem, ale mieszkańcy Podkowy 
Leśnej, historycznego miasta-ogrodu, 
nie mogą zadbać o swój miejski park 
leśny. Ten park w środku miasteczka 
stworzony wraz z miasteczkiem w 
latach 20 XX wieku. Pierwotnie nie 
miał mieć charakteru naturalnego 
lasu. Był to park rekreacji, sportu i 
rozrywki – z alejkami, kortami teni-
sowymi i dużym stawem, basenem. 
W czasach drugiej wojny światowej 
i PRL popadł w ruinę. Woda zniknę-
ła ze stawu, wyrosły liczne drzewa 
samosiejki, park stał się chaotyczną 
mieszaniną dawnego przemyślanego 
planu i żywiołów natury.   Ostatnio 

wojewoda odmówił władzom gmi-
ny zgody na rewitalizację parku i 
przywrócenie mu dawnego kształ-
tu. Wygrały opinie ekologów, wedle 
których ochrona przyrody musi mieć 
pierwszeństwo przed potrzebami lu-
dzi. Wszelkie prace rewitalizacyjne 
muszą być poprzedzone szczegóło-
wymi badaniami nad życiem roślin 
i zwierząt – leśnych gryzoni, owa-
dów i ptaków. Wojewoda przychylił 
się do opinii Ligi Ochrony Przyrody, 
że potrzebne są całoroczne badania 
wzajemnego oddziaływania na siebie 
fauny i fl ory, tak aby wyeliminować 
wszelkie złe skutki ingerencji czło-
wieka.

   Szkoda, że podobnych całorocznych 
badań życia mieszkańców Piastowa 
nie zrobiono przed budową w nim hi-
permarketu. Ustawy są martwym pra-
wem, albo ich litera wykorzystywana 
jest przeciw ich duchowi. Faktycznie 
polski system oparty jest na założe-
niu, że człowiek w przeciwieństwie 
do żabek i chrząszczy zniesie wszyst-
ko. Gdy patrzy się na Centralne Ma-
zowsze – Piastów, Podkowę Leśną, 
Piaseczno czy Konstancin widać taką 
hierarchię praw i interesów. Na sa-
mym szczycie jest wielki biznes z hi-
permarketami, niżej przyroda, rośliny 
i zwierzęta, ludzie są na samym dole.

  Władze i Rada Gminy Raszyn już 
drugą kadencję sporządzają i uchwa-
lają miejscowe plany zagospodarowa-
nia przestrzennego dla przynależnych 
administracyjnie jej terenów. Ostatnio 
wiele ich decyzji budzi gniew.
  Wiadomo, miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego jest jednym 
z najważniejszych praw miejscowych 
obowiązujących na danym terenie.  
Na podstawie  niego są wydawane de-
cyzje administracyjne zezwalające na 
budowę konkretnych obiektów oraz 
dopuszczające do ich użytkowania. 
Projekty miejscowych planów w trak-
cie konsultacji społecznych wywołują 
dużo - często skrajnych - emocji. Fakt 
ten nie może dziwić, gdyż miejsco-
wy plan wprowadza ograniczenia w 
sposobie użytkowania i zagospodaro-
wania terenów stanowiących dla ich 
posiadaczy niejednokrotnie olbrzymi 
majątek. Dlatego wszelkie zapisy i 
ustalenia wprowadzane do miejsco-
wych planów powinny być przemy-
ślane i skonsultowane z zainteresowa-
nymi. Wyspecjalizowane biura urba-
nistyczne, którym zlecono powyższe 
opracowania powinny przedstawić 
wizję rozwoju i zagospodarowania 
danego obszaru z uwzględnieniem 
oczekiwań mieszkańców i właścicieli 
nieruchomości. Gmina Raszyn ma już 
w znacznej większości plany uchwa-
lone bądź projekty planów miejsco-
wych skonsultowane z właścicielami 
nieruchomości po tzw. wyłożeniach, 
w trakcie których każdy mógł zapo-
znać się z projektem  planu intere-
sującego go terenu. W świadomości 
mieszkańców istnieje już wizja jak 
będzie wyglądać ich otoczenie, jakie-
go rodzaju zabudowa będzie realizo-
wana w sąsiedztwie, gdzie przebiegać 
będą ciągi komunikacyjne itd.
Irracjonalne decyzje
 Na podstawie uchwalanych miej-
scowych planów zagospodarowania 

przestrzennego są realizowane trans-
akcje kupna nieruchomości oraz two-
rzone plany przyszłych inwestycji.
  Dlatego dziwić może postępowanie 
obecnych władz i Rady Gminy Ra-
szyn, które przystępują do wprowa-
dzania  zmian w dopiero co uchwa-
lonych planach miejscowych, czy też 
skonsultowanych już z lokalną spo-
łecznością projektach. Znamiennym 
przykładem tego rodzaju działania 
może być uchwalenie przez Radę Gmi-
ny Raszyn w dniu 8 marca b.r. miej-
scowego planu zagospodarowania dla 
części terenów wsi Falenty i Falenty 
Nowe, a następnie 20 września b.r. 
przystąpienie do jego zmiany! Takie 
postępowanie można zaakceptować, 
gdy dotyczy szerszej grupy niezado-
wolonych mieszkańców. Działania te 
dotyczą jednak często interesów wą-
skiej grupy właścicieli nieruchomości 
i są sprzeczne z oczekiwaniem pozo-
stałych. Z przypadkiem takim mieli-
śmy do czynienia, gdy zainteresowa-
nym zmianą  był jeden z  gminnych 
radnych oraz związany z nim więzami 
rodzinnymi sołtys. W tym przypadku 
można powziąć podejrzenie, że osoby 
te ubiegały się o możliwość piastowa-
nia obecnych funkcji społecznych dla 
realizacji tego prywatnego celu. Co 
więcej, gdy plan niedawno uchwalo-
ny trafi a pod obrady kolejny raz, inne 
czekają od lat na swoją kolejkę!
Za nasze pieniądze
 Co więcej, zmiany takie pociągają za 
sobą olbrzymią dezinformację i nie-
zrozumieniem wśród mieszkańców 
oraz wymierne dodatkowe obciąże-
nia fi nansowe budżetu gminy. Nowa 
procedura sporządzenia miejscowego 
planu to wydatki nie tylko na sam 
projekt planistyczny, ale również na 
sporządzenie prognozy skutków fi -
nansowych i innych stosownych eks-
pertyz.
 Przy tak niefrasobliwych działaniach 

wójta i rady gminy należy spodziewać 
się szeregu wniosków właścicieli nie-
ruchomości, którzy poczynili inwe-
stycje w oparciu o założenia miejsco-
wego planu, a w wyniku jego zmiany 
ponieśli wymierne straty. Ustawa o 
planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym umożliwia właścicielowi 
lub użytkownikowi wieczystemu nie-
ruchomości, która w wyniku uchwa-
lonego planu miejscowego straciła na 
wartości, wystąpienie z roszczeniem 
w stosunku do gminy o odszkodowa-
nie równe utraconej wartości. Zatem 
czy właściwe jest pospieszne uchwa-
lanie miejscowych planów, a następ-
nie dla wybranych, bez należytej 
konsultacji z resztą lokalnej społecz-
ności, wprowadzanie zmian? Może 
lepszym rozwiązaniem byłoby prze-
dłużenie procesu planistycznego, po-
nowne wyłożenie projektów i szeroka 
konsultacja społeczna. W ten sposób 
uniknęli byśmy kosztów nowego po-
stępowania, a mieszkańcy nie byliby 
zaskakiwani ostatecznymi zapisami 
miejscowego planu.        
                     Andrzej Zaręba

Plany dla wybranych

 Tuż przed świętami może sta-
nąć kolej. Maszyniści grożą 
strajkiem i żądają 50-procento-
wych podwyżek. Jeśli do piątku 
zarządy spółek kolejowych nie 
rozpoczną negocjacji w sprawie 
płac podróż na święta pociągiem 
może być bardzo  długa.

   Jak zwykle przy nowym rozkładzie 
jazdy i w okresie przedświątecznym 
związkowcy PKP chcą swoje kie-
rownictwa i kolejny rząd postawić 
pod ścianą a rachunek niepewności 

Maszyniści kolejowi strzelą państwowej 
    kolei w plecy ?

licznym wsparciu dla procesów ko-
lejowej przebudowy. Swego czasu 
byłem negocjatorem (skutecznym) 
przy kolejarskich strajkach głodo-
wych i groźbach strajków general-
nych. Wyższe płace na kolei mogą 
wyniknąć tylko z jednego: z więk-
szej jej ekonomicznej efektywno-
ści i wydajności, większej konku-
rencyjności. Ich źródłem nie mogą 
być większe publiczne dotacje ani 
rezygnacja z inwestycji.
   Chyba, że kolejowi liderzy chcą 
restrukturyzować PKP poprzez 
jej upadłość zapominając, że taka 
ścieżka restrukturyzacji jest najbo-
leśniejsza nie dla klientów kolei a 
jej pracowników.
   Panowie życie to nie piosenka lu-
dzie nie chcą  „wsiąść do pociągu 
byle jakiego, nie dbać o bagaż nie 
dbać o bilet…” Nie zapomnijcie 
dla kogo jest kolej w gospodarce 
rynkowej. Jest dla klienta bez nie-
go nie ma kolei… A bez PKP nie 
będzie związkowców i ich liderów. 
Strajk generalny załamie się szyb-
ko a kolejarze zostaną rozjechani 
przez opinię publiczną szczególnie 
w okresie przedświątecznym. 
  Jako przyjaciel i orędownik kolei 
apeluję: Przemyślcie raz jeszcze ten 
protest i nierealistyczne oczekiwa-
nia. Na podwyżki trzeba zarobić a 
utrata dochodów (najwyższych w 
roku) w okresie przedświątecznym 
cofnie PKP do 2004 roku. Jesteście 
pewni, że o to WAM chodzi ?
                
   Janusz Piechociński 

wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji 
Infrastruktury, polityk PSL

czekania na pociąg wystawić poten-
cjalnym pasażerom.
   Mimo niezbyt wysokich płac na 
państwowej kolei maszyniści to i 
tak płacowa elita, mają poczucie 
swej siły  i niezastępowalności. Ko-
lejowe spółki PKP po paru latach 
dzięki większym dotacjom państwa 
i samorządu poprawiły nieco swoje 
fi nansowe wyniki, ale w dalszym 
ciągu strata na bieżącej działalno-
ści w Przewozach Regionalnych 
jest duża a w Cargo wynik fi nan-
sowy (niewielki plus) osiągnięto 
przy braku inwestycji w  tabor i 
spółkę. Zapowiadany wzrost  cen 
energii elektrycznej czy propono-
wana przez Cargo 40 % podwyżka 
za lokomotywy przywróci wysoką 
nieefektywność w przewozach pa-
sażerskich.
   Pasażer wraca na kolej mimo obec-
nego fatalnego stanu dworców, ta-
boru czy stanu szyn. Jednak słysząc 
o znaczącym wzroście publicznego 
wsparcia dla państwowych koleja-
rzy coraz częściej  mówi przestań-
cie nam  służyć weźcie się wreszcie 
do roboty. Społeczna cierpliwość i 
przyzwolenie na nieefektywną kolej 
się kończy dlatego strajk maszyni-
stów po prostu nie tylko nie uzyska 
społecznego poparcia ale wręcz 
wściekłość rozżalonych klientów. 
Czyżby liderzy związkowi nie czu-
li powagi sytuacji i pchali swoich 
członków do samobójczych dzia-
łań?
   Piszę te gorzkie pod adresem ko-
lejarskich liderów słowa mając peł-
ne rozeznanie w stanie kolejowych 
spraw, wieloletnich zaniechaniach 
właściciela i niedostatecznym pub-



nr 9, grudzień  2007r.Wydarzenia

RADA POWIATU K o m u n i k a t  p o  X I  s e s j i 
Rady Powiatu Pruszkowskiego

27 listopada 2007 r.

Pierwszym punktem sesji było 
ogłoszenie rozstrzygnięcia kon-
kursu wiedzy konsumenckiej 
pn. „Konsumencka przygoda” 
oraz wręczenie nagród laure-
atom przez starostę Elżbietę 
Smolińską.
Rada podjęła szereg uchwał:
- w sprawie wyrażenia zgody 
na udzielenie nieoprocentowa-
nej długoterminowej pożyczki 
Samodzielnemu Publicznemu 
Zespołowi Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Pruszkowie przy 
ul. Armii Krajowej 2/4, które-
go organem założycielskim jest  
Powiat Pruszkowski. 
 Samodzielny Publiczny Zespół 
Zakładów Opieki Zdrowotnej 
w Pruszkowie jest  w okre-
sie kończenia procesu zmiany 
struktury zadłużenia i udziela-
na pomoc w postaci pożyczki 
pozwoli doraźnie na uzyska-
nie maksymalnych umorzeń 
zobowiązań do kwoty 2,8 mln 

zł. Pozwoli to na pomyślne za-
kończenie procesu oddłużania 
i umożliwi uzyskanie środków 
z Unii Europejskiej m.in. na 
rozbudowę szpitala, zwiększe-
nie zakresu i ilości usług me-
dycznych, co w konsekwencji 
zapewni możliwość spłaty po-
życzki.
- w sprawie wprowadzenia 
zmian w budżecie powiatu 
pruszkowskiego w 2007 r. 
- wprowadzającej zmiany do 
uchwały w sprawie  uchwale-
nia wieloletniego planu inwe-
stycyjnego na lata 2007-2009. 
 W Uchwale Nr IY/28/07 
Rady Powiatu Pruszkowskie-
go z 27 lutego 2007 r. w spra-
wie uchwalenia wieloletniego 
planu inwestycyjnego na lata 
2007-2009  zmieniono treść  

załącznika Nr l „Przebudowa 
i modernizacja dróg na terenie 
powiatu”, Nr 5 „Rozbudowa 
budynku starostwa powiato-
wego przy ul. Drzymały 39 w 
Pruszkowie”, Nr 8 „Budowa 
strażnicy KP PSP w Pruszko-
wie”. Wykreślono też program 
Nr 6 „Program rewitalizacji ob-
szarów powojskowych”.
- w sprawie udzielania zaliczek na 
pokrycie drobnych wydatków. 
Zaliczki udzielane są pracow-
nikom jednostek na poczet za-
kupu towarów i usług takich 
jak np. paliwo i artykuły spo-
żywcze. Częstotliwość zaku-
pów oraz ich wartość przema-
wia za gotówkowym sposobem 
rozliczeń. Ponadto nie zawsze 
możliwe jest otrzymanie od 
kontrahentów faktur płatnych 

przelewem.
- w sprawie upoważnienia za-
rządu powiatu do samodziel-
nego zaciągania kredytu w 
rachunku bieżącym w roku 
2008. 
Jest to typowa uchwała, podej-
mowana co roku – gwarantuje 
utrzymanie płynności fi nanso-
wej powiatu w przypadkach 
ewentualnego, chwilowego 
niedoboru w budżecie.
Radni wysłuchali informacji o 
pracy Zarządu Powiatu Prusz-
kowskiego w okresie od 18 
października do 14 listopada 
2007 r. 
Wyrażono też zgodę na prośbę 
dyrektora SPZ ZOZ w Pruszko-
wie dot. czasowego zamknięcia 
oddziału ginekologicznego i 
położniczo - noworodkowe-
go Samodzielnego Publiczne-
go Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Pruszkowie w 
celu przeprowadzenia „czysz-
czenia”.
 Ze względu na konieczność 

Tradycja zobowiązuje
86 lat temu, 1 grudnia 1921 r. zo-
stała powołana do życia Szkoła 
Rzemieślniczo- Techniczna w 
Pruszkowie – data szczególna 
dla całej społeczności szkol-
nej dzisiejszego Zespołu Szkół 
Technicznych i Ogólnokształ-
cących w Pruszkowie. Dzień  
ten nawiązując do wcześniej-
szych tradycji Szkoły Uchwałą 
Rady Pedagogicznej we wrześ-
niu 2006 r. został ustanowiony 
Świętem Szkoły. 
W ubiegłym roku - wraz z ob-
chodami 85. rocznicy powoła-
nia szkoły - uczniowie nowo 
przyjęci w poczet społeczności 
szkolnej złożyli ślubowanie 
właśnie1 grudnia. W tym roku, 
ze względów organizacyjnych 
związanych z modernizacją sali 
gimnastycznej, uczniowie klas 
pierwszych funkcjonujących 
tutaj poszczególnych typów 
szkół (Gimnazjum Sportowe-
go-49 uczniów, Liceum Ogól-
nokształcącego- 106 uczniów, 
Liceum Profi lowanego- 28 
uczniów, Technikum Mecha-
nicznego- 26 uczniów, Zasad-
niczej Szkoły Zawodowej- 46 
uczniów) złożyli uroczystą 
przysięgę 29 listopada. 
Wszyscy ubrani w galowe 
stroje, powtarzali za dyrektor  
Wandą Kurek tekst ślubowa-
nia:  ,,My uczniowie i uczenni-
ce klas pierwszych, wstępujący 
w progi ZSTiO w Pruszkowie, 
świadomi powagi chwili  uro-
czyście ślubujemy: godnie re-
prezentować szkołę w każdej 

świadczenia usług na najwyż-
szym poziomie,  zgodnie z 
obowiązującymi standardami, 
konieczne jest okresowe pod-
danie oddziałów zabiegom 
dezynfekcyjnym, których bez-
pieczne wykonanie nie jest 
możliwe podczas normalnej 
pracy oddziału.
 Wymienione prace zostaną 
wykonane w oparciu o własne 
siły i środki  SPZ ZOZ Prusz-
kowie.
Zgodę na czasowe zamkniecie 
oddziału wydaje wojewoda, na 
podstawie wniosku dyrektora 
SPZ ZOZ oraz pozytywnych 
opinii Rady Powiatu i Rady 
Społecznej przy SPZ ZOZ. 

Prace trwać będą od 10 do 14 
dni. Po uzgodnieniu terminu 
zamknięcia oddziału, zostaną 
o tym poinformowani wszyscy 
zainteresowani – przed wszyst-
kim pacjentki oraz pogotowie 
ratunkowe. 

Alicja Wejner

sytuacji i miejscu, w pełni wy-
korzystać czas przeznaczony 
na naukę i rzetelną pracę nad 
poszerzaniem swej wiedzy i 
umiejętności, dbać o honor 
szkoły oraz współtworzyć jej 
autorytet, okazywać szacunek 
nauczycielom i innym pracow-
nikom szkoły, troszczyć się o 
mienie i estetyczny wygląd mo-
jej szkoły, dbać o piękno mowy 
ojczystej, szanować poglądy i 
przekonania innych, przeciw-
stawiać się wszelkim objawom 
wulgarności oraz brutalność” .
Po złożeniu ślubowania, prze-
wodnicząca samorządu szkol-
nego podkreśliła, że od tej pory 
pierwszoklasiści są już pełno-
prawnymi członkami wielkiej 
szkolnej rodziny. I, jak to w 
rodzinie, każdy - obok praw 
- ma także obowiązki, które 
powinien solidnie wypełniać. 
W imieniu starszych kolegów 
zaoferowała podanie pomocnej 
dłoni w trudnych chwilach wy-
pełniania obowiązku nauki. 
Po bardzo uroczystej czę-
ści ofi cjalnej, uczniowie klas 
starszych pod kierunkiem Ag-
nieszki Grzeszczakowskiej za-
prezentowali zgromadzonym 
część artystyczną. Nie zabrakło 
tu rysu historycznego szkoły 
oraz menu stopni szkolnych. 
Na zakończenie dyrektor szko-
ły Wanda Kurek wszystkim 
zgromadzonym serdecznie po-
dziękowała za godną postawę 
podczas tej uroczystości.

 Małgorzata Włodek

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
i Nowego Roku

mamy przyjemność złożyć najserdeczniejsze
życzenia zdrowia,

wszelkiej pomyślności w życiu osobistym 
oraz sukcesów w pracy zawodowej.

         Maria Kwasiborska Sybilska               Elżbieta Smolińska 

              Przewodnicząca Rady Powiatu                               Starosta Pruszkowski   
                          Pruszkowskiego
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Wydarzenia

  Poziom prac był wyrównany, 
choć bez trudu Komisja konkur-
sowa wyłoniła zwycięzcę. Zo-
stała nią Patrycja Smoderek z 
wynikiem 40 punktów. Autorka 
w pracy poruszyła ciekawą prob-
lematykę reklamacji towarów 
kupionych taniej ze względu na 
widoczną wadę. Powołując się na 
ustawę o szczególnych warunkach 
sprzedaży konsumenckiej Patrycja 
opowiadając przygodę reklamacji 
kurtki wskazała, że można rekla-
mować takie towary ze względu 
na inne ukryte wady, nie stanowią-
ce podstawy przeceny. Autorka 
wykazała się bardzo wysoką zna-
jomością przepisów konsumen-
ckich, co oprócz interesującej tre-
ści, stanowiło przyczynę przyzna-

  Wycieczki należą do najbardziej 
wszechstronnych organizacyjnie 
form pracy dydaktyczno-wycho-
wawczej i działalności turystycz-
no - wychowawczej w szkole. 
Służą przede wszystkim wzboga-
caniu wiadomości, zdobywaniu 
umiejętności i nawyków kultu-
ralnego spędzania czasu, poma-
gają w kształtowaniu poglądu na 
świat, w wychowaniu patriotycz-
nym, estetycznym i zdrowotnym 
młodzieży. Rozbudzają też zain-
teresowanie innym, ciekawszym 
stylem życia. 
  Mając na uwadze powyższe war-
tości oraz wychodząc z założenia, 
że znajomość ojczyzny i jej dzie-
jów jest obowiązkiem i wartoś-
cią, którą szkoła powinna prze-
kazać swoim uczniom w procesie 
dydaktyczno- wychowawczym, 
zainspirowani przez dyrektora 
szkoły Wandę Kurek nauczyciele 
historii Małgorzata Włodek i Bo-
gusława Kępkowska opracowały 
trzy projekty wycieczek eduka-
cyjnych dla dzieci i młodzieży 
szkolnej do miejsc pamięci naro-
dowej. 
  W październiku w ramach pro-
gramu tychże wycieczek zorga-
nizowano „PODRÓŻE HISTO-
RYCZNO - KULTUROWE W 
CZASIE I PRZESTRZENI” dla 
uczniów klas drugich Gimnazjum 
Sportowego - dwudniową wy-
cieczkę po ziemi sandomierskiej 
na trasie Czersk-Sandomierz-Bał-
tów-Krzemionki Opatowskie oraz 
trzydniową wycieczkę dla ucz-
niów klas drugich Liceum Ogól-
nokształcącego pt. ,,SZLAKIEM 
TYCH CO MIŁOŚĆ DO POLSKI 
NADPŁACILI SAMYM SOBĄ” 
na trasie Częstochowa-Oświę-
cim-Brzezinka-Kraków-Kalwaria 
Zebrzydowska-Wadowice, a tak-
że trzydniową wycieczkę dla ucz-
niów Liceum Profi lowanego po 
Górach Świętokrzyskich na trasie 
Szydłowiec-Zagnańsk-Jaskinia 
Raj-Tokarnia-Chęciny-Kielce-
Nowa Słupia.
   Organizacja każdej z tych wy-
cieczek wymagała starannego 
przygotowania na długo przed 
wyjazdem. Jednocześnie musiały 
być zachowane procedury wyma-
gane przez Ministerstwo Eduka-
cji. 
   We wrześniu,  po otrzymaniu 
informacji z Kuratorium Oświaty 
w Warszawie o uzyskaniu dofi -
nansowania do przedstawionych 
projektów wycieczek, wspólnie z 
dyrekcją szkoły ustalono termin 

R O Z M A I T O Ś C I

E D U K A C J A

Konsumenckie nagrody rozdane

wyjazdu oraz opiekunów bio-
rących udział w wycieczce. Po-
szczególnym osobom przydzielo-
no do realizacji konkretne zadania 
związane z organizacją wyjazdu 
szkolnego. Każdy z uczestników 
wycieczki otrzymał dofi nansowa-
nie do wyjazdu w wysokości 30 
%. Pozwoliło to na znaczne obni-
żenie kosztów wycieczki dzięki 
czemu również uczniowie z mniej 
zamożnych rodzin mogli wziąć 
udział we wspólnym wyjeździe  
klasowym. 
Każda z wycieczek przyniosła 
wiele wrażeń i emocji jej uczest-
nikom. Wykorzystano to na lek-
cjach historii, języka polskiego, 
geografi i, godzinie wychowaw-
czej. Uczniowie opisywali swoje 
wrażenia z wycieczki na lekcjach 
j. polskiego doskonaląc umiejęt-
ność pisania listu do rodziców, 
dyrekcji szkoły. Na lekcjach geo-
grafi i charakteryzowali krajobraz 
zwiedzanych miejsc: Ziemi San-
domierskiej, Kieleckiej, Wyżyny 
Krakowsko- Częstochowskiej 
oraz Gór Świętokrzyskich, opi-
sywali gołoborza, rozpoznawa-
li krzemienie opatowskie. Na 
lekcjach historii na przykładzie 
zwiedzanych budowli architek-
tonicznych wskazywali charak-
terystyczne cechy architektury 
romańskiej, gotyckiej, renesan-
sowej i barokowej. Prezentowa-
li również informacje zdobyte 
podczas wycieczki o postaciach 
historycznych ,, spotykanych” na 
trasie wycieczki. Efektem końco-
wym projektu była prezentacja 
prac fotografi czno- literackich 
w holu szkoły 14 listopada 2007 
roku. W tym dniu również z pre-
zentacją mogli zapoznać się ro-
dzice uczniów.
   Na szczególną uwagę zasługu-
je wycieczka ,, Szlakiem tych co 
miłość do Polski nadpłacili sa-
mym sobą”. Wyjazd zbiegł się z 
obchodami VII Dnia Papieskiego. 
Uczniowie w szkole przygotowali 
uroczystą akademię poświęconą 
Janowi Pawłowi II zatytułowaną 
,, Okna, buty i kremówki”, zaś za 
dwa dni byli pod oknem papieskim 
w Krakowie na Franciszkańskiej 
3. Widzieli słynny portret Papieża 
ułożony ze zdjęć legitymacyjnych 
nadsyłanych przez młodzież. Pod 
oknem domu rodzinnego Karola 
Wojtyły w Wadowicach zapalili 
symboliczne świece te, które pło-
nęły w szkole podczas uroczystej 
akademii.

Małgorzata Włodek

Nauczanie w terenie
Wycieczki patriotyczno- historyczne opracowane i realizowane w 
2007 r. w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Prusz-
kowie zwyciężyły w konkursie, ogłoszonym przez Mazowieckie-
go Kuratora Oświaty na dofi nansowanie wycieczek edukacyjnych 
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Dofi nansowanie to było na 
poziomie 30 proc. kosztów realizacji i łącznie wyniosło 8.289  zł.

Został rozstrzygnięty konkurs wiedzy konsumenckiej organizowany przez Powiat Pruszkowski pt. 
„Konsumencka przygoda”. Celem konkursu było propagowanie wiedzy konsumenckiej wśród młodzieży 
Powiatu Pruszkowskiego. W konkursie wzięły udział prace pisemne przysłane do 31 października 2007 
r. pod tytułem „Konsumencka przygoda”. Prace oceniane były w trzech kategoriach: interesująca 
treść, poprawność językowa, znajomość przepisów konsumenckich. Członkowie Komisji konkursowej 
przyznawali w każdej kategorii od 1 do 4 punktów.

nia pierwszego miejsca. Patrycja 
jako nagrodę otrzymała kamerę 
cyfrową.
   Drugie miejsce zajęła Monika 
Trzepałka uzyskując 36 punktów. 
Monika opowiedziała o nieprze-
myślanych zakupach i towarach 
niebezpiecznych stanowiących 
zagrożenie dla zdrowia. Praca ta 
zyskała uznanie Komisji także ze 
względu na wysoką wartość lite-
racką. Monika wygrała aparat cy-
frowy.
   Trzecie miejsce Komisja przy-
znała ex equo Annie Sobieckiej i 
Pawłowi Remez, którzy uzyskali 
po 29 punktów. Praca Anny So-
bieckiej zyskała uznanie Komisji 
ze względu na wskazanie po-
wszechnego problemu, z którym 

często spotyka się w swojej pracy 
Powiatowy Rzecznik Konsumen-
tów, a mianowicie nieskutecznej 
i długotrwałej naprawy gwaran-
cyjnej towaru. Paweł Remez opo-
wiedział ciekawą i ładnie napisaną 
historię zakupów towarów lekko 
uszkodzonych, zdejmowanych z 
wystaw sklepowych. Anna i Paweł 
otrzymali odtwarzacze mp3. 
   Komisja wyróżniła prace Kata-
rzyny Bąk i Joanny Anuszewskiej. 
Prawie wszystkie nagrodzone i 
wyróżnione osoby są uczniami 
Zespołu Szkół Technicznych i 
Ogólnokształcących w Pruszko-
wie. Paweł Remez jest uczniem 
Liceum Ogólnokształcącego w 
Brwinowie.

Michał Wałachowski
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ŚWIĘTO OPERATORÓW, ŚWIETO KINA
FILM

Błażej Hrapkowicz

Cieszę się, że tu 
stoję. – mówił pod-

czas ceremonii zamknięcia 15-ej 
edycji Plus Camerimage Step-
hen Goldblatt. Właściwie to cie-
szę się, że w ogóle jeszcze stoję, 
biorąc pod uwagę ilość imprez, 
w których uczestniczyłem.

   Warto zwrócić uwagę, że słowa 
te wypowiedział doskonały ope-
rator, autor zdjęć m.in. do fi lmów 
Mike’a Nicholsa, Joela Schumachera, 
Tony’ego Scotta, a padły one podczas 
uroczystej gali wręczania nagród. 
Całe zdarzenie idealnie oddaje istotę 
Plus Camerimage, festiwalu łączą-
cego sprzeczności, imprezy studen-
cko-gwiazdorskiej, w której blichtr i 
rozmach idą ramię w ramię z luzem i 
swobodą, czego wynikiem nie jest by-
najmniej wrażenie dysonansu – wręcz 
przeciwnie, nastrój ten sprawia, że 
przedsięwzięcie Marka Żydowicza 
jawi się jako coś wyjątkowego, jedy-
nego w swoim rodzaju. Na łódzkim 
festiwalu po prostu trudno nie czuć się 
dobrze.
   W tym roku owo dobre samopoczucie 
zostało dodatkowo wzmocnione przez 
repertuar oraz nazwiska zaproszonych 
gości. Organizatorom bardzo zależało, 
aby jubileuszowe Plus Camerimage 
obfi towało w najbardziej oczekiwane 
fi lmy autorstwa reżyserów z najwyż-
szej półki – i udało się, zobaczyliśmy 
bowiem dzieła znakomitych twórców, 
takich jak Ang Lee, Mike Newell, 
Julie Taymor, Kenneth Branagh, 
Todd Haynes, Julian Schnabel. Dwaj 
pierwsi osobiście pojawili się w Łodzi 
i świetnie wyczuli atmosferę panują-
cą w Teatrze Wielkim – nikomu nie 
odmówili rozmowy ani autografu, 
zachowywali się w sposób zupełnie 
naturalny, podobnie zresztą jak inne 
zaproszone gwiazdy: Alan Parker, 
Roman Polański, Jerzy Stuhr.
   Jednak Plus Camerimage to przede 
wszystkim, co wynika z samej na-
zwy, festiwal poświęcony obrazowi, 
stawiający na piedestale architektów 
strony wizualnej fi lmów, czyli opera-
torów. Wśród nich również nie zabra-
kło prawdziwych sław – przyjechali 

Janusz Kamiński, Vittorio Storaro, 
Vilmos Zsigmond, Ed Lachman, 
Sławomir Idziak, Paweł Edelman. Ich 
obecność potwierdziła raz jeszcze, że 
Plus Camerimage jest w gruncie rze-
czy celebracją sztuki operatorskiej – 
tyleż ważnej, co często niedocenianej.
   Niemniej to wszystko nie powinno 
przesłaniać faktu, że na każdym fe-
stiwalu najważniejsze są fi lmy, a ich 
jakość czasem nie równa się estymie, 
jaką cieszą się twórcy. W przypad-
ku 15-ej edycji Plus Camerimage nie 
mieliśmy na szczęście do czynienia 
z przerostem formy nad treścią – za-
miast tego mogliśmy zobaczyć fi lmy 
naprawdę klasowe, przy czym odzna-
czały się one również dużą różnorod-
nością.

Muzycznie i porywająco

   Jak wspaniale obraz może współ-
grać z muzyką, pokazały „I’m not 
there” Todda Haynesa oraz „Across 
the Universe” Julie Taymor. W pierw-
szym z nich brawurowe, zróżnicowa-
ne stylistycznie zdjęcia Eda Lachmana 
(Brązowa Żaba) kapitalnie służą zbu-
dowanej przez reżysera impresji na te-
mat Boba Dylana. W tym wirtuozersko 
prowadzonym w rytm piosenek autora 
„Knockin on heaven’s door” fi lmie, 
Dylan zostaje wpisany w mnóstwo 
narracji, legend i mitów, pokazujących 
jego niejednoznaczność i tajemniczość 
– jako człowieka, ale także jako ikony 
popkultury. Praca Lachmana nawią-
zuje do tradycji kina europejskiego i 
amerykańskiego, świetnie realizując 
zamierzenie Haynesa, którym była 
dezorientacja widza i zmuszenie go do 
stworzenia własnego portretu Dylana. 
To prawdziwy popis współpracy mię-
dzy operatorem i reżyserem, czego 
efektem jest pasjonujący fi lm.
   Z kolei laureat Srebrnej Żaby, Bruno 
Delbonnel, zaprezentował rewelacyj-
ne użycie kolorów, pomagając Julie 
Taymor w stworzeniu urzekającej 
wyobraźnią plastyczną, lekkością 
i wzruszającym, optymistycznym 
przesłaniem opowieści o miłości, 
która rozgrywa się na przestrzeni lat 
60-tych w Stanach Zjednoczonych. 
Nastrój czasów młodzieżowej rewol-
ty został tu oddany bardzo wiernie i 
barwnie, głównie dzięki pomysłowi, 
aby całość oprzeć na piosenkach The 
Beatles. Autorce udało się nakręcić 
fi lm niezwykle świeży, choć gatunek 
musicalu jest już dość wyeksploato-
wany. O sukcesie zadecydowała po-
mysłowa inscenizacja (znak fi rmowy 
Taymor), idealnie wplecione utwo-

ry muzyczne (nie tylko autorstwa 
„czwórki z Liverpoolu”), dynamika 
reżyserii oraz rewelacyjne gościnne 
występy Joe Cockera i Bono. „Across 
the Universe”, jak trafnie napisało w 
uzasadnieniu jury, „zabiera nas w ma-
giczną podróż”. To kino porywające 
i podnoszące na duchu, idealne do 
leczenia depresyjnych nastrojów, ale 
także dostarczające po prostu niezapo-
mnianych wrażeń.

Psychologicznie, emocjonalnie, 
frapująco

   Choć muzyka jest bardzo ważnym 
ogniwem „Control” Antona Corbijna, 
to w jego fi lmie ważniejsze wydaje się 
coś innego – bo przecież skoro reży-
ser odniósł duży sukces jako twórca 
teledysków, nie może dziwić fakt, że 
ścieżka dźwiękowa idealnie dookreśla 
obraz i odwrotnie. To, co naprawdę 
uderza w tym debiutanckim fi lmie, to 
jego dojrzałość, niejednoznaczność, 
emocjonalność oraz konsekwencja 
w budowaniu wizerunku głównego 
bohatera. Historię krótkiego życia 
Iana Curtisa – wokalisty Joy Division 
– Corbijn przedstawia w sposób zna-
komity. „Control” charakteryzuje 
bardzo skupiona i skrupulatna reży-
seria, przez co każdy kadr jest istotny, 
precyzyjny i pełen znaczeń (wielkie 
brawa dla operatora Martina Ruhe!). 
Z fi lmu Corbijna wyłania się przej-
mujący obraz zagubionego, niejako 
uwięzionego w swoim własnym życiu 
człowieka, nie mogącego sobie pora-
dzić z sytuacją, w jakiej się znalazł. A 
w tle pokazana w sposób interesujący 
muzyczna scena manchesterska z lat 
80-tych. Fascynujące i wzruszające 
kino.
   Niewątpliwym mistrzem w kreśleniu 
wyrazistych emocji i skomplikowa-
nych psychologicznie postaci jest Ang 
Lee, który podczas festiwalu pokazał 
swój nagrodzony w Wenecji obraz 

„Ostrożnie, pożądanie”. Wzbudził on 
wiele zróżnicowanych opinii, od tych 
entuzjastycznych, poprzez bardziej 
wyważone, do skrajnie negatywnych. 
Osobiście przychylam się do pierw-
szej wersji, a to dlatego, że moim zda-
niem fi lm ten okazał się najlepszą kon-
kursową pozycją Plus Camerimage 
2007. Reinterpretując konwencję me-
lodramatu, po swojemu wpisując w 
nią nowe treści, Lee poruszył tematy 
fascynujące i aktualne, dotknął złożo-
nych problemów tożsamości, postawił 
trudne pytania dotyczące miłości i re-
lacji międzyludzkich. „Ostrożnie, po-
żądanie”, zbudowane w dużej mierze 
na nierozwiązywalnych sprzecznoś-
ciach, to fi lm frapujący, odwołujący 
się do estetyki wizualnej kina noir 
(zdjęcia Rodrigo Prieto), zrealizowa-
ny z precyzją i wyczuciem godnym 
największych mistrzów, krótko mó-
wiąc – to niemal arcydzieło. Ang Lee 
udowodnił, że jest jednym z najwybit-
niejszych współczesnych reżyserów.

Nie tylko branżowo

   Wysoki poziom, jaki prezentowała 
większość fi lmów pokazanych na Plus 
Camerimage 2007, sprawił, że festiwal 
ów można spokojnie nazwać praw-
dziwą ucztą dla kinomanów. Tylko 
„Caravaggio” Angelo Longoniego ze 
zdjęciami Vittoria Storaro oraz „Opium” 
Janosa Sasza (operator: Tibor Mathe) 
wyraźnie odstawały od reszty stawki. 
Dobre wrażenie wywarły rewelacyjnie 
zagrany „Sleuth” w reżyserii Kennetha 
Branagha (zdjęcia autorstwa Harisa 
Zambarloukosa), fantastycznie sfoto-
grafowany przez zdobywcę Złotej Żaby 
Janusza Kamińskiego „Motyl i skafan-
der” Juliana Schnabla, jak również pol-
skie produkcje: „Pora umierać” Doroty 
Kędzierzawskiej i Arthura Reinharta; 
triumfator konkursu fi lmów polskich 
- „Sztuczki” Andrzeja Jakimowskiego 
(zdjęcia Adama Bajerskiego), czy 

też bardzo dobry debiut Łukasza 
Palkowskiego – „Rezerwat”. Uznanie 
musi także budzić wspaniała współ-
praca operatora i aktorki w „Elizabeth: 
Złoty wiek” Shekhara Kapura – mowa 
o Remim Adefarasinie i Cate Blanchett. 
Dużo ciekawego działo się też poza 
konkursami – w ramach kategorii 
„Złote premiery” wyświetlone zostały 
m.in. rewelacyjny „Into the Wild” Seana 
Penna oraz jeden z Oscarowych fawo-
rytów, najnowszy obraz Ridleya Scotta 
– „American Gangster”.  
  W związku z powyższym, trudno nie 
dostrzec, że Plus Camerimage odcho-
dzi nieco od branżowej specyfi ki sensu 
stricto, która w zeszłym roku odbijała 
się na jakości fi lmów, dobieranych czę-
sto jedynie ze względu na walory wizu-
alne. Stało to, jak sądzę, w sprzeczności 
ze słowami powtarzanymi przez wszyst-
kich operatorów: zdjęcia nie mają być 
na siłę piękne, ich głównym zadaniem 
jest jak najlepsze służenie historii, aby ta 
była interesująca. Dobrze, że organiza-
torzy postąpili w myśl tej zasady i prze-
prowadzili staranną selekcję. Pozostaje 
wyrazić nadzieję, że podobnie rzecz się 
będzie miała w następnych latach. Plus 
Camerimage 2007 okazał się bowiem 
nie tylko świętem operatorów, ale także 
świętem dobrego kina. 

Złota Żaba główne trofeum Festiwalu 
Plus Camerimage 2007

OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AIG

losowanie już 10 stycznia 2008

NIE DAJ SIĘ WYLOSOWAĆ! 

Zadzwoń i umów się na spotkanie:

Milena So łtysiak
0-798-919-518  mail: ofeaig@gmail.com

Wrogów tworzą politycy...

Z Mirjaną Karanović, wybitną serbską aktorką, rozmawia Błażej Hrapkowicz
- Czy to prawda, że brała pani kiedyś udział w walkach z policją?
- Tak. W lutym 1997 roku - doskonale pamiętam tę datę - uczestniczyłam w trwającym dwa tygodnie proteście 
przeciwko fałszowaniu wyników wyborów. Wprawdzie nie doświadczyłam fi zycznego starcia z policją, ale w pewnym 
momencie było blisko: funkcjonariusze stracili cierpliwość i zaczęli się przemieszczać w naszym kierunku. W 
pierwszym odruchu postanowiliśmy po prostu usiąść na ziemi, aby powstrzymać ich przed użyciem siły, jednak to nie 
pomogło. Kiedy policja zaczęła bić protestujących, mój przyjaciel złapał mnie za rękę i rzuciliśmy się do ucieczki. Na 
początku się opierałam, krzyczałam, że chcę zostać z innymi, ale to była dobra decyzja. Później jeszcze kłóciłam się z 
policjantami i wrzeszczałam na nich - rozpoznali mnie, dlatego też nie zrobili mi krzywdy. Niemniej wielu ludzi zostało 
wówczas ciężko rannych, mam więc przykre wspomnienia z tamtego dnia...

w styczniowym numerze...
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Wieści znad Raszynki
Zamkną przychodnię?

W budżecie gminy Raszyn na 2008 
rok nie ma śladu o remoncie raszyń-
skiego Ośrodka Zdrowia, oczywiście 
o jakichkolwiek inwestycjach w tej 
materii również. Ośrodek w Raszy-
nie przypomina wszystko, tylko nie 
przychodnię. W czasie wyborów i 
chwilę po, władze obiecywały cuda, 
teraz nic się nie dzieje, z wyjątkiem 
śmiesznej intencyjnej uchwały Rady, 
która zapewne miała odwrócić uwagę 
zniecierpliwionych brakiem kroków 
w tej kwestii. Z Ośrodka odchodzą 
lekarze, kolejni to deklarują. Kolejki 
są gigantyczne. Coraz  częściej sły-
chać, że ośrodek zostanie zamknięty, 
bo nie spełnia fundamentalnych norm. 
Gmina ma na koncie grube miliony, 
ma grunty, gdyby była wola, tylko 
za część tych pieniędzy można by 
wybudować nową przychodnię. Ale 
najpierw musi chcieć wójt. Radni na 
pewno to poprą. Kto wie, czy to nie 
jedyne wyjście. Wójta z pensją ponad 
10 tysięcy złotych stać na prywatne 
wizyty. Większości Raszynian, nie.
Sąd osądzi
Ostatnie tygodnie były naznaczo-
ne licznymi sprawami sądowymi, w 
których bohaterem było raszyńskie 
gimnazjum. Zwolnione pracownice, 
dyrektorka i odwołane wicedyrektorki 
dochodzą swoich praw przed sądem 
pracy. W większości za taki stan rze-
czy obwiniają nową dyrektorkę, Jagnę 
Ratyńską-Guzek. To ona oczywiście 
zasiada na ławie zarezerwowanej dla 
pozwanych. Pierwsze postanowienie, 
dotyczące zwolnionej sekretarki jest 
dla gimnazjum niekorzystne. Szko-
ła musi wypłacić odszkodowanie. O 
kolejnych wyrokach Sądu będziemy 
informować. 

Radny nielegalny
Wojewoda Mazowiecki wezwał Radę 
Gminy Raszyn do wygaszenia w dro-
dze uchwały mandatu radnego Sła-
womira Haczkura (radny Nowych 
Grocholic). Radny złamał prawo 
(pisaliśmy już o sprawie na naszych 
łamach). Wraz w wygaszeniem man-
datu zostanie przerwany niezdrowy 
proceder, budzący wiele kontrowersji. 
Radny z koalicji wójta Rajkowskiego, 
miał proces sądowy o wydanie nieru-
chomości, którą włada bezumownie, a 
która jest własnością gminy. Gdy rad-
ny, podobnie jak wójt z jego komitetu, 
wygrał wybory, wójt zawiesił na zgod-
ne stanowisko stron postępowanie o 
wydanie gminie jej mienia. Radnego 
Haczkura wybrano na… przewodni-
czącego komisji rewizyjnej w Radzie, 
która ustawowo kontroluje…  działal-
ność wójta. Do tej komisji nie dopusz-
czono zaś …radnych opozycji. 
Bez komentarza. 

Kompromitacja wójta
Jesteśmy w posiadaniu dokumentu, któ-
ry pokazuje, że wójt Raszyna, Janusz 
Rajkowski nie zna godzin funkcjono-
wania podległego mu urzędu. W jednej 
ze spraw administracyjnych zaprosił 
mieszkańca do Urzędu w piątek w godz. 
10-18. Problem w tym, że Urząd w ten 
dzień funkcjonuje od 8 do 16. Natomiast 
w czwartek Urząd nie funkcjonuje w 
godz. 8-16  jak podał wójt, ale od 10 do 
18. Wstyd! Oczywiście mogło się zda-
rzyć, że stosowne pismo napisał wójtowi 
ktoś innym, a on jedynie je podpisał. Ale 
w takim wypadku to jeszcze większy 
wstyd, bowiem dowodzi, że wójt nie 
czyta co podpisuje. Jak by nie było: 
kompromitacja wójcie Rajkowski.

Wygrał beton

Rondo u zbiegu ulic Szkolnej i Ponia-
towskiego, przez rok zdobiły kwiaty. 
Jesienią chryzantemy, wiosną i latem 
rozmaite – wielokolorowe. Cieszył 
oczy, podobał się mieszkańcom. 
Nowa władza postawiła jednak na 
beton. Klomb na środku ronda wy-
łożyła kostką brukową. Inna sprawa, 
że rondo z tzw. wyniesionym środ-
kiem – górką, znacznie podnosi bez-
pieczeństwo, wymusza zwolnienie. 
Teraz niektórzy przecinają je, jakby 
go nie było, stało się też atrakcją dla 
domorosłych crossowców, którzy nad 
krawężnikami skaczą. 
Saktepark latem

Nareszcie nowe władze uporały się z 
przetargiem na skatepark w Raszynie. 
Ma zacząć funkcjonować w czerwcu 
2008 roku. Pierwotnie były plany, 
aby funkcjonował w czerwcu … 
2007 roku. Nowe władze poddawały 
w wątpliwość jego sens. Ostatecznie 
zapłacono - podobno - gigantyczną 
kwotę za projekt, samo wykonawstwo 
pociągnie koszt prawie 300 tysięcy 
złotych. Budzi to zdumienie lokal-
nych fanów sportów ekstremalnych, 
bowiem – jak piszą na internetowych 
forach - wiele fi rm budujących takie 
instalacje oferuje projekt pod dyktan-
do zamawiającego za darmo. 

Drukują, kto płaci?
Lokalny dwutygodnik „Puls Raszy-
na” opublikował obszerny tekst o 
własnym cyklu wydawniczym, ze 
szczególnym uwzględnieniem foto-
reportażu z drukarni. Natomiast nas 
interesuje, jak pismo się fi nansuje. 
Czekamy z niecierpliwością na taki 
artykuł.

Kolejne naruszenia prawa
Wojewoda kolejny raz unieważnił 
uchwałę Rady Gminy w Raszynie, 
tym razem dotyczyła sprzedaży al-
koholu w gminie. Unieważnienia 
w Raszynie to już niemal tradycja. 
Jak widać, wydawanie niezgodnych 
z prawem aktów prawa miejscowe-
go zaczyna być w Raszynie normą. 
Uchwały przedkłada radzie wójt. 
Oczywiście decyzje wojewody obna-
żają tym samym słabość merytorycz-
ną wójta i jego ekipy, narażając przy 
tym raszyński samorząd na śmiesz-
ność.

Kto brał kasę?
Dotarliśmy do sprawozdań fi nan-
sowych komitetów wyborczych z 
gminy Raszyn, z ostatniej kampanii 
samorządowej. Jak z nich wynika, 
trzy komitety zostały zasilone wielo-
tysięcznymi kwotami przez członka 
zarządu jednej ze spółek inwestują-
cych w gminie. Działał on jako osoba 
fi zyczna. W tym gronie znalazły się 
również komitety obecnych włodarzy, 
którzy wydają decyzje administracyj-
ne… tejże spółce. To nie jedyne za-
skakujące rzeczy w sprawozdaniach 
fi nansowych. Sprawą szczegółowo 
zajmiemy się wkrótce.

Idź po listy
Raszyńska poczta ma problemy z 
zatrudnieniem listonoszy. Na wa-
kujące stanowiska nie ma chętnych. 
Jedyna rada, jak niżej podpisany, iść 
samemu na pocztę i odebrać listy. Po-
dobno w rejony bez listonoszy maja 
być czasowo wysyłani zastępcy, ale 
jak często?                                
                                                  PIW

„Narodził się nam Zbawiciel!”
Wszystkim czytelnikom, życzenia spokojnych, rodzinny 
i dostatnich świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego 
Nowego Roku składają radni Prawa i Sprawiedliwości 

gminni i powiatowi z gminy Raszyn
Krystyna Lipińska, Andrzej Zaręba, Joanna Włodarska, 

Krzysztof Kowal i Piotr Iwicki

Dzięki naszemu czytelni-
kowi, weszliśmy w po-
siadanie zatrważającego 
dokumentu, który poka-

zuje, że gdy do raszyńskiego gimna-
zjum pierwszy raz przyszli w 2001 
roku uczniowie, w wielu pomiesz-
czeniach przekroczone były normy 
toluenu i ksylenu w powietrzu (po-
miaru dokonano w weekend poprze-
dzający rozpoczęcie roku szkolnego). 
W niektórych pomieszczeniach na-
wet trzydziestokrotnie czyli o 3000 
%! Prawidłowe wyniki osiągnięto 
wietrząc szkołę, po ponad tygodniu 
trwania nauki. Oczywiście młodzież 
w tym czasie uczęszczała do szko-
ły. Jak poinformował nas czytelnik, 
sprawa została zgłoszona do organów 
ścigania. One rozstrzygną, czy zaszło 

Tr u c i z n a  w  G i m n a z j u m

Zero to zero
Mija pierwszy rok rządów no-
wej władzy w Raszynie. Jeśli ktoś 
miało wątpliwości rok temu, czy 
oddać na tych, którzy sprawują 
teraz władzę głos a podjął decyzję 
na podstawie obietnic, może czuć 
się okłamany. Mamy na to moc-
ne dowody. Papier jest cierpliwy.

Wystarczy sięgnąć do programu wy-
borczego wójta Rajkowskiego, członka 
partii Platforma Obywatelska, aby zo-
baczyć jak zakpił z mieszkańców gmi-
ny Raszyn. Oto pierwszy lepszy przy-
kład?  W swoich materiałach propagan-
dowych wójt Rajkowski zaserwował 
wyborcom taką wyborczą kiełbasę:
„Co zamierzam osiągnąć: /…/ Jako 
wójt nie dopuszczę, aby zadłużenie 
Gminy uległo zwiększeniu - chcę, aby 
w budżecie w tym miejscu było “0” - 
Janusz Rajkowski” 
To cytat. A jaka jest prawda? Wójt 
przedłożył radnym do uchwalenia pro-
jekt budżetu na rok 2008, który prze-
widuje zadłużenie gminy na poziomie 
niespotykanym dotychczas! Oto kon-
krety. Samych pożyczek wójt Rajkow-
ski chce zaciągnąć na łączną kwotę 12 
milionów 394 tysiące złotych!!! Ale 
to nie wszystko, do tego mają dojść 
kredyty 4 miliony 410 tysięcy!!! Jeśli 
rada do tego dopuści. Warto wiedzieć, 
że łączne zadłużenie gminy Raszyn 
planowane na koniec 2008 roku ma 
według projektu budżetu wynosić… 
21 674 000 złotych. A ile miało w 
obietnicach?

Utopi gminę w długach
Doświadczenie pokazuje, że zadłuża-
nie gminy to specjalność wójta Raj-
kowskiego. Gdy kończył niesławnie 
swoje rządy po trzech kadencjach w 
2002 roku, zostawił gminę z ponad 
13 milionami długu i niezapłaconymi 
fakturami. W 2006 roku przejął ją z 
milionami na kontach i zadłużeniem 
około 7 milinów. Środki zgromadzone 
w banku i dług niemal równoważyły 
się (różnica wynosiła około miliona 
in minus). Teraz gmina pogrąży się w 
długach po uszy. Tak wygląda gospo-
darność a la Rajkowski, czyli życie na 

kredyt. Oczywiście, wójt może zacią-
gać za zgodą rady pożyczki i kredyty, 
problem w tym, że wójt który obiecy-
wał w wyborach „0” długu oraz zerowe 
jego zwiększenie, zdradził – w mojej 
ocenie - mieszkańców, zdradził tych, 
którzy mu uwierzyli! Zrobił dokład-
nie odwrotnie. W mojej ocenie, nie ma 
moralnych kwalifi kacji do wypełnia-
nia swojej funkcji. Po prostu, zrobił 
wszystko, aby wygrać wybory. 
A co oznacza takie gigantyczne zadłu-
żenie w ciągu jednego roku, co ozna-
cza ten ekonomiczny pasztet? Progno-
za kwoty długu i spłat na rok 2008 i 
lata następne pokazuje, że będziemy 
je spłacać do 2013 roku! Bez względu 
na to, kto będzie wówczas wójtem i kto 
będzie radnym, będzie musiał zapłacić 
rachunki Rajkowskiego. Ale czemu się 
dziwić, skoro

Rajkowski tu nie mieszka 
Tak, ten istotny paradoks może mieć 
kluczowe znaczenie. Ktoś, kogo bezpo-
średnio przyszłe zadłużenie nie uderzy, 
może mieć w nosie nasze problemy. A 
wiadomo, wójt gminy Raszyn mieszka 
w Magdalence w gminie Lesznowola! 
Ale to nie wszystko! Co gorsze, każ-
da złotówka długu może zablokować 
bądź zredukować wchłonięcie środków 
unijnych. A przypomnijmy, Raszynowi 
ostatecznie przydzielono ponad 50 mi-
lionów złotych (pierwotnie zarezerwo-
wane było ponad 90 milionów - prawie 
czterdzieści przeszło już koło nosa). 
Aby skutecznie i szybko je absorbować, 
trzeba mieć zdolność kredytową do za-
ciągania tzw. kredytów pomostowych 
na czas realizacji inwestycji fi nanso-
wanych z pieniędzy Unii. Wówczas 
można równolegle angażować środki 
własne w inne, nie objęte programem 
unijnym inwestycje. Gdy gmina ma 
długi na poziomie 32,7 % dochodów, 
jak przewiduje Rajkowski na koniec 
2008 roku, ma znacznie ograniczo-
ne możliwości dalszego zadłużania, 
choćby we wspomnianych kredytach 
pomostowych. Dług gminy nie może 
przekroczyć 60 %. Ale czy ta zdolność 
kredytowa będzie nam potrzebna? Czy 
nowa władza potrafi  w ogóle pozyskać 
pieniądze z Unii? Na razie wszystko 
wskazuje na to, że nie. Najbardziej 
banalny dokument, czyli wstępne stu-
dium wykonalności, robione jest od 
roku! Odrzucane jest za błędy. A co z 

pozostałymi dokumentami, na tle któ-
rych wstępne studium to kropla w mo-
rzu biurokracji! Jak tak dalej pójdzie, 
Rajkowski i jego ekipa nie dość, że nas 
utopią w długach, to jeszcze zmarnują 
pieniądze z Unii Europejskiej. 

Zgubna łatwowierność

Jak widać, wydarzenia w gminie Raszyn 
pokazują, że łatwowierność wyborców 
szybko obraca się przeciwko nim. Wyż-
sze podatki, gigantyczna podwyżka cen 
wody i kanalizacji, podwyżka wstępu 
na basen, to już dotknęło, bądź za kilka 
dni dotknie mieszkańców gminy Ra-
szyn. W tym samym czasie, na usługi 
telefonów komórkowych dla Urzędu 
Rajkowskiego wydamy w 2008 roku 
tyle co na pomoce naukowe w szkołach! 
Pięć naszych przedszkoli jest łącznie 
tańszych (4 583 400  złotych) od ra-
szyńskiej administracji (!) - 6 230 000. 
Gdy administracja będzie przejadać 
nasze pieniądze, pomoc społeczna do-
stanie na wszystko 4 miliony 20 tysięcy 
353 złote a gimnazjum – 3 556 900. Jak 
widać, wójt z pensją ponad 10 tysięcy 
i pochodnymi oraz trzynastką, kosztuje 
nas grubo ponad dwa razy więcej niż 
dostaną placówki oświatowe na pomoce 
naukowe. W tym samym czasie przed-
szkola na leki i materiały medyczne 
będą mieć… 500 złotych, czyli po stów-
ce na placówkę!  Podobnych skandali 
jest więcej. Nie ma słowa o obiecanym 
zwrocie pieniędzy za kanalizację i wo-
dociągi. Nie ma nic na przychodnię. O 
zgrozo, w tym samym czasie wójt ma 
na kontach gminnych milionowe kwoty, 
których nie potrafi ł wykorzystać. Gmina 
Raszyn cofa się cywilizacyjnie, tonie w 
ciemnościach i brudzie, staje zaścian-
kiem gdy sąsiednie samorządy kwitną! 
To co się dzieje, nie dzieje się z winy 
tych, którzy zawierzyli  Rajkowskie-
mu i Mirosławowi Chmielewskiemu, a 
ostatecznie wybrali tego pierwszego na 
wójta (Rajkowski oczywiście dał lukra-
tywną  posadę zastępcy Chmielewskie-
mu). To nie Państwa wina, że uwierzy-
liście pięknym obietnicom, daliście się 
zwieść a teraz prawda okazuje się gorz-
ka. Zwiedziono Was. Cynicznie nabra-
no. Cóż, mądry Polak po szkodzie, oby 
gmina Raszyn też. Za miesiąc podamy, 
którzy radni poparli wójta w zadłużaniu 
gminy.

Piotr Iwicki

świadome narażenie zdrowia i życia 
uczniów? Będziemy informować. 
Poprosiliśmy specjalistę od proble-
mu narkomanii, aby skomentował 
ten fakt (poprosił o anonimowość). 
Toluen, to stosowany przez młodych 
ludzi środek odurzający. Wycięliśmy 
najbardziej drastyczne fragmenty, 
które w naszej opinii miały elementy 
opisowe, w pewnym sensie instrukta-
rzowe.
„Toluen jest składnikiem wielu farb, 
rozpuszczalników, klei do wykładzin lub
do gumy. Zaliczamy go do substancji 
toksycznych, ponieważ wdychanie jego
oparów powoduje szkodli-
we działanie na centralny i 
obwodowy układ nerwowy.
Może spowodować amnzję, zaburze-
nia zdolności logicznego myślenia,

zaburzenia osobowości, ślepotę, zapa-
lenie skóry i błon śluzowych, zaburzenia
układu trawienia, układu krwionośne-
go, pracy płuc i nerek. Substancja ta
użytkowana niezgodnie z przezna-
czeniem jest substancją odurzającą,
użytkowaną przez toksyko-
manów, ponieważ powodu-
je również silny stan euforii
i upojenia. /…/. Niektóre pań-
stwa wprowadziły znaczne ogra-
niczenia w sprzedaży towarów
zawierających eter, tri, toluen, ben-
zen, aceton i inne, gdyż odurzanie się
tego typu środkami jest charaktery-
styczne dla młodzieży ze środowisk
szkolnych.  
Dłuższe używanie tych substan-
cji powoduje silne uzależnienie
psychiczne, a czasem także fi zyczne.”                                    

KŁAMSTWA
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Czas przedświąteczny, to tych kilkanaście, cza-
sami kilkadziesiąt dni, którym sekunduje kolej-
nych kilkanaście bądź w porywach dwadzieścia 
parę „po” Bożym Narodzeniu, w czasie których 

do głosu dochodzi muzyka, której nie uświadczymy w 
inne dni roku. Z jednej strony mamy cała plejadę naszych 
perełek – muzycznych gwiazdek pod postacią kolęd i pa-
storałek, z drugiej zaś pewien artystyczny kanon, który 
właśnie teraz jak nigdy potem dochodzi do głosu. Takim 
fundamentalnym dziełem jest „Mesjasz” Jerzego Fryde-
ryka Haendla. 
To właśnie teraz to słynące jednym z najbardziej rozpo-
znawalnych chórów w historii muzyki oratoryjnej słyn-
nym „Alleluja” dzieło, trafi a na całym świecie na koncer-
towe afi sze. I choć pierwotnie miło być ozdobą Wielkiego 
Tygodnia zaraz na początku lat 70. XVIII wieku, osta-
tecznie doczekało się prawykonania w roku 1742 roku w 
Dublinie, czyli – jak podają historycy – nawet dwa lata po 
planowanej premierze, która miała być kontynuacją wiel-
kiego sukcesu Haendla z 1739 roku, oratoria „Saul”. Ale 
kogo to dzisiaj obchodzi, gdy dyrygent bierze batutę do 
ręki, skupiając na sobie wzrok orkiestry, chóru i pięciorga 
solistów. Ta muzyka nadal zachwyca, kto wie, czy z roku 
na rok nie co raz bardziej? 
„Mesjasz”
 stał się przedmiotem badań najwybitniejszych historyków 
muzyki, za interpretowanie tej muzyki w myśl kanonu ba-
roku zabierają się co raz to nowi kapelmistrzowie, chór-
mistrzowie, soliści. Dzisiaj w zasadzie w złym tonie jest 
wykonywanie go na modłę romantyczną czy klasyczną. 
Korzystając z manuskryptów mistrza, zapisków, prac teo-
retycznych, zaistniał niemal powszechny ruch wykonywa-
nia „Mesjasza” takim, jakim słyszał go mistrz Haendel. O 
co chodzi? Otóż istnieje na świecie wiele orkiestr, chórów 
i solistów, specjalizujących się w odtwarzaniu ducha tam-
tej epoki. Mają instrumenty (zabytkowe bądź ich kopie), w 
śpiewie nie używają vibrata, uznając je jedynie za ozdob-
nik. Minimalizuje się chóry, często rezygnując z żeńskich 
głosów. Co więcej, znawcy zachwycają się niuansami, wy-
nikającymi z różnych wersji, popełnionych przez samego 
mistrza. Mało kto wie, że „Mesjasz” posiada kilka dosyć 
różne od siebie autorskich wersji. Pierwsza, ta sztandaro-
wa została napisana i wielokrotnie poprawiona, często z 
myślą o konkretnych artystach, jak choćby ta, popełniona 
na potrzeby nieprzeciętnych umiejętnościach ówczesne-
go geniusza, kastrata Gaetano Guadagniego (rok 1750) 
śpiewającego wysokim altem. Ta wersja, będąca w obiegu 
przez kilka lat, została kompletnie zmieniona pod wzglę-
dem instrumentacji w roku 1754 (tę znamy dzisiaj jako 
wiodącą – pojawia się w niej drugi sopran). 
Szlif mistrza
Nie tak dawno świat zachwycał się natomiast wersją z 1749 
roku tzw. Foundling Hospitality, gdzie zmieniono tonacje 

Po prostu Mesjasz

Georg Friedrich Händel. Balthasar Denner - 1727

niektórych arii, zaś tym, co sprawiło tę wersję „wielką” 
było zaanektowanie do potrzeb premiery wielkich or-
ganów, których nota bene Haendel był współsponso-
rem. Aby nagrać to dzieło w sposób najbliższy temu, 
jakim słyszał je kompozytor, jeden z gigantów wyko-
nawstwa muzyki baroku i muzyki dawnej w myśl zasad 
„z epoki” - Paul McCreesh, zaanektował do interpre-
tacji organy z przełomu XVIII i XIX wieku, które – aż 
wierzyć się nie chce – zostały pierwotnie zbudowane w 
Unitarian Church w Wareham  (Dorset), a później prze-
niesione do Eaton Church nieopodal zamku Belvoir w 
Leicestershire. Jak się okazało, użycie tego instrumen-
tu zmusiło wszystkich do zastosowania nowego stroju 
instrumentów, bowiem gdy dzisiaj uznajemy za kanon 
a=440 Hz, to instrument z Eaton gra, będąc nastrojo-
nym znacznie niżej, czyli a=418 Hz. Co to oznacza? 
Ot, powstaje coś między Dis-dur a Es-dur. Wszystko 
brzmi niżej, ciemniej. Nie tylko erudyci to wysłyszą. 
Laicy zauważą, że w wersji Faoundling Hospitality 
częściej pojawiają się trąbki, a i waltornie (których w 
pierwowzorze nie ma) mają więcej do powiedzenia. To 
wszystko kosztem obojów i fagotów, schodzących na 
plan dalszy. Tym samym szczerze zachęcam do zapo-
znania się z wersją McCreesha. Jednak aby usłyszeć 
„inność” trzeba posłuchać kilku mniej rewolucyjnych, 
również nagranych zgodnie z barokową tradycją. Choć-
by Johna Eliota Gardinera (ta rejestracja przez pięć 
lat, do czasu ukazania się wersji McCreesha uchodziła 
za najwybitniejszą). Warto zasłuchać się w chóry (tu 
słynny Monteverdi Choir) czy partie solowe Margaret 
Marshall czy Charlesa Bretta (kontratenor). Gardiner 
zaangażował też śpiewającego chłopięcym sopranem 
Saula Quirke’a. Majstersztyk? Tak. Jak wzorzec metra 
z podparyskiego Sevres wypada tu również interpreta-
cja Christophera Hogwooda. Kolejny kamień milowy 
wykonawstwa zgodnego z tradycją. A Emma Kirby? 
Wiadomo, najjaśniejsza wokalna gwiazda tego nurtu 
interpretacji, mówią o niej „Głos Anioła”. Mają rację.
Haendel i rap
Jednak na koniec zostawiłem coś bardzo szczegól-
nego. W 1992 roku miała miejsce premiera albumu 
„Haendel’s Messiah a Soulful Celebration”. Do jego 
nagrania zaproszono takich gigantów jak Take 6, 
Steviego Wondera, Dianne Reeves, Patti Austin, 
Chaka Khan, Howarda Hewitta, słynny zespół fu-
sion-jazzu The Yellowjackets, Ala Jarreau, Trama-
ine Hawkinsa, Tevina Campbella, Daryla Coleya i 
najlepsze chóry gospelowe Haarlemu, z The Sounds 
of Balcknes na czele. Jeśli dodać, że obok wiodącego 
producenta Mervyna Warrena pojawił się sam Quincy 
Joness… Czy trzeba dodać coś więcej? No może to, 
że obok wspomnianych mamy jeszcze kilku raperów 
i speców od elektroniki w konwencji house i hip-hop. 
Wszyscy połączyli siły w fi nałowym „Hallelujah! (w 
oryginale po tej słynnej części „Mesjasza” do fi nału 
jeszcze bardzo, bardzo daleko, choć czasami wyko-
nawcy w tym miejscu kończą, nie wiedzieć czemu). 
Ta wersja, tyle samo dziwna co porywająca, została 
zrealizowana z myślą o ogólnoświatowej trasie kon-
certowej w imię pojednania i pokoju, za sprawą której 
ta wielka grupa wykonawcza zawitała – w różnych 
składach – do kilku stolic, w tym europejskich. U nas 
oczywiście artyści nie pojawili się, inna sprawa, że 
aż strach pomyśleć, ile „to” mogło kosztować. Wszak 
gwiazdy biorące udział w projekcie zaliczamy do 
najdroższych na świecie. Ale co tam. Znaczna  część 
dochodów z płyty i biletów zasiliła konta akcji chary-
tatywnych. 
Cóż, kończę, idę sobie włączyć „Mesjasza”. Ale 
którą wersję? Bez tej muzyki nie wyobrażam sobie 
Świąt, tak jak bez „Witaj Gwiazdo Złota” Ewy Ma-
łas-Godlewskiej i Grzegorza Turnaua. To kolejny 
majstersztyk. Cóż, „WPR” nie jest z gumy, więc o tej 
ostatniej, może za rok?

Piotr Iwicki
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  Uwędzili i opisali:
Tomek Sikorski 

i Marcin Masalski.

Pruszków ul. Helenowska 26, tel: 22 728 42 55, helenowska@chaba.pl
• • • wkrótce otwarcie działu wędkarskiego • • •

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. . .

Ciężkie czasy nastały dla mi-
łośników wędlin. Te kupowane 
przez nas w sklepie nie wytrzy-
mują próby czasu w lodówkach i 
nie mówimy tu wcale o niewiado-
mo jak długim leżeniu na półkach 
naszych chłodziarek . Wystarczy 
parę dni aby zakupiona przez nas 
wędlinka nabrała śliskości i zaczę-
ła wyrzucać z siebie chemikalia, 
którymi nafaszerował ją wcześniej 
producent. Jak tak dalej pójdzie 
to w niedługim czasie dojdzie do 
tego, że wędlina zacznie się psuć 
zanim wrócimy z nią ze sklepu. 
No chyba, że już kupimy zepsutą, 
ale elegancko pomalowaną bej-
cą przez pracowników naszego 
ulubionego hipermarketu. Jeśli 
chcemy, aby było coś zrobione 
dobrze, to – w myśl powiedzenia 
– musimy wziąć się za to sami. 
Pukacie się pewnie w tej chwili w 
czoło i mówicie „Kto by miał na to 
czas?”. Racja,  czasu za dużo nie 
mamy, ale też nie namawiamy Was 
do tego, aby samemu przygotować 
sobie na co dzień wędzone sma-
kołyki. Przy specjalnych okazjach 
warto jednak poddać się pokusie. 
W święta czy przyjęcie noworocz-
ne własnoręcznie przyrządzona 
wędlina sprawi, że goście będą 
wniebowzięci  i długo się ich nie 
pozbędziecie. Czy to dobrze czy 
źle – to już musicie sami ocenić. 
Wierzcie nam, różnica w smaku 
między wędliną kupną, a uwędzo-
ną samodzielnie jest kolosalna!

W Nowy Rok z wędzonką
W numerze,  który właśnie trzymacie w dłoniach, postanowiliśmy iść na przekór wszelkim trendom  i nie 
serwować przepisu na dania wigilijne. Dlaczego? A dlatego, że gdzie okiem nie sięgniecie tam taki przepis 
będzie. Powielać nie ma co. W końcu i tak każdy karpika przyrządzi na własny sposób, według rodzinnej 
tradycji przekazywanej z dziada pradziada. My między wódkę a zakąskę wchodzić nie lubimy, a tym bardziej 
między wspomnianych powyżej seniorów. W trzeciej odsłonie naszego cyklu chcemy przypomnieć Wam o 
wędzonych mięsiwach. Mamy nadzieję, że zapomniana nieco tradycja przygotowywania mięsa i wędlin w 
ten sposób z czasem odrodzi się w Waszych domach. Powody ku temu, wierzcie nam, są nie byle jakie. 

Rozpoznanie tematu Jajko lubi pływać
Wędzenie w jakiejkolwiek po-

staci jest czynnością dość praco-
chłonną. Ściśle rzecz ujmując, nie 
samo wędzenie, a przygotowanie 
mięsa do dalszej obróbki. Zanim 
nasz schabik, boczuś, czy karków-
ka zaczną dojrzewać w słodkim 
dymie, czeka nas bardzo długi 
czas marynowania. Tak jak wcześ-
niej wspominaliśmy do wędzenia 
możemy używać wszelkiego mię-
siwa. Ważne jednak, aby przed za-
braniem się do sporządzania ma-
rynaty, mięso pozbawić  wszelkich 
kości. Te ostatnie mogą po prostu 
popsuć naszą zalewę. Składniki, 
jakich użyjemy do marynowania, 
nie należą do zbyt wyszukanych. 
Wszystkie produkty, które zostały 
wymienione w ramce obok, musi-
my wymieszać w wodzie. Ich ilość 
jest dowolna i praktycznie zawsze 
w tym wypadku obowiązuje zasa-
da „na oko”, tyle, że oczywiście z 
umiarem. Jedynie sól zostawiamy 
sobie na koniec, bo tej musi być w 
sam raz. Jak to ocenić? Metoda jest 
stara jak świat, ale może nie wszy-
scy ją jeszcze znają. Parafrazując 
powiedzenie „rybka lubi pływać” 
możemy powiedzieć, że jajko też, 
a nawet więcej: jajko musi pły-
wać!. Myjemy dokładnie jajko i 
wrzucamy do wody z pozostałymi 
składnikami, po czym stopniowo 
wsypujemy sól, aż do momentu, 
kiedy jajko zacznie wypływać. 
To jest sygnał, że woda (zalewa) 
jest dostatecznie słona i pozostaje 
nam już tylko włożyć do niej mię-
so. Dla pewności, że nasze dzie-

ło będzie dobrze zamarynowane 
powinniśmy naszą szyneczkę czy 
boczuś czymś obciążyć. Tak przy-
gotowaną zalewę odstawiamy w 
chłodnym miejscu na około 2 ty-
godnie. 

Dwa tygodnie później
Gdy już niemal zdążyliśmy zapo-

mnieć o naszym mięsie, po 2 tygo-
dniach wyciągamy je z zalewy. To 
jednak nie koniec pracy, a pora na 
kolejne moczenie. Tym razem w 
czystej zimnej wodzie. Zapytacie 
„To po co moczyliśmy je przez 
dwa tygodnie w marynacie, skoro 
teraz mamy ją wypłukiwać?”. A 
właśnie nad tym też się zastana-
wialiśmy. Pisaliśmy na wstępie o 
tradycji, więc trzeba ją uszanować. 
Widocznie tak musi być. Tym ra-
zem na szczęście zejdzie nam się 
zdecydowanie krócej, ale za to 
działamy w dwóch etapach.  

Pierwsze moczenie trwa 4 godzi-
ny, drugie moczenie – 6 godzin. 
Mięso musi leżeć w wodzie luźno. 
Jak mawiają dziadowie i pradzia-
dowie, najlepiej jest aby nasze 
naczynia były gliniane. Ot zno-
wu tradycja. Gdy ich nie mamy, 
używamy tego, co znajdziemy w 
naszych blaszano-żeliwnych ku-
chennych zbiorach.

Zadymka
  W końcu „nadejszła wiekopo-
mna chwila”, jak mawiał słynny 
Pawlak (broń Boże nie Waldemar). 
Aby uwędzić nasze wyroby, mu-
simy, rzecz jasna, posiadać wę-

dzarnię. Czyżbyśmy zapomnieli 
wspomnieć o tym na wstępie? No 
nic, nadrabiamy zatem zaległości. 
Jedną z najprostszych i najtań-
szych w wykonaniu wędzarni jest 
wersja beczkowa, która składa się 
z:
• paleniska,
• kanału odprowadzającego dym z    
   paleniska do beczki (kanał musi  
   mieć około 2 metrów),
• beczki bez dna i wieka
• oraz płótna, które należy   
   zmoczyć i wraz z wiekiem  
   położyć na beczce  (czynność  
   moczenia płótna trzeba co jakiś  
   czas powtarzać).

Przed wędzeniem musimy zwią-
zać nasze mięso i tu możemy wy-
kazać się dość dużą kreatywnością. 
Sposobów jest wiele. Oczywiście 
dostępne są siatki do związywania 
mięsa, w których będzie wyglądało 
jak prosto ze sklepu. Możemy jed-
nak posłużyć się także mocną nicią, 
inaczej zwaną dratwą. Mięso musi 
być związane ściśle. Przykład? 
Któregoś razu użyliśmy rury PCV 
o średnicy fi 10.  Na jeden koniec 
naciągnęliśmy siatkę, a z drugiej 
strony odpowiednio zrolowaliśmy 
nasze mięso i przecisnęliśmy przez 
rurę. Tak uformowane mięso  jest 
gotowe do wędzenia. 
Wędzenie składa się także z 
dwóch etapów. Czyli wędzenie 
wstępne – suchym drzewem  
owocowym – a następnie wędze-
nie drewnem mokrym. Pierwszy 
etap ma na celu sprawić, aby 
mięso nabrało odpowiedniego 
koloru. W drugiej części naszym 
zadanie będzie właściwe udusze-
nie mięsa.
Łącznie wędzimy około 8 godzin, a 
na koniec dodajemy trochę jałow-
ca.
Oczywiście, gdy wędzenie odbywa 
się zimą  i często musimy doglądać 
naszego mięsa, przyda nam się her-
batka (może być z wkładką).

Składniki zalewy: 
w zależności od ilości mięsa i upodobań

    •  Sól
    •   Liście laurowe
    •  Czosnek
    •  Pieprz w ziarnach
    •  Bardzo bardzo mało saletry     
    •   Trochę cukru (dodać tylko   
        w zimie)

Proponowane rodzaje mięsa: 
• Schab
• Karkówka
• Szynka
• Boczek

Już był w ogródku ...
Po wędzeniu i ostudzeniu mięsa 

przychodzi kolej na kolejny etap – pa-
rzenie.

Tu żadnej fi lozofi i nie ma się co do-
szukiwać. Najlepiej postępować we-
dług reguły:

każdy 1 kg wędzonki parzymy przez 
godzinę. Czas parzenia rośnie więc 
proporcjonalnie do wagi naszej wę-
dzonki. Mięso wrzucamy na wrzątek 
i na małym ogniu parzymy. Potem 
wrzucamy nasze cudo do zimnej wody, 
co sprawi, że całość  będzie soczysta.

Kilka słów i rad na koniec
Zdajemy sobie sprawę z tego, że 

nie każdy będzie mógł wcielić w 
życie rady, zawarte w powyższym 
tekście, .Nie zainstalujemy prze-
cież  wędzarki  na balkonie czy na 
klatce schodowej. Co prawda są 
wędzarki do użytku domowego, 
ale one do większych przedsię-
wzięć się nie nadają, a tylko takie 
(właśnie z braku czasu) mają sens. 
Nie będziemy przecież wędzić, 
a wcześniej marynować przez 2 
tygodnie, pół kilograma boczku. 
Podczas wędzenia radzimy nie 
wywieszać prania oraz ubrać się 
w coś w czym raczej do kościoła 
chodzić nie będziemy. 

Smacznego!
Zdrowych i Wesołych Świąt oraz 

Szczęśliwego Nowego Roku życzą 
„Faceci w Kuchni”.
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MECHANIK
nr ref.: M/12/2007

Zadania:
• Diagnozowanie usterek i naprawa

pojazdów (motocykle, quady itp.)
• Usługi serwisowe

RECEPCJONISTKA/
RECEPCJONISTA

nr ref.: R/12/2007

Zadania:
• Reprezentowanie firmy
• Pierwszy kontakt z Klientem, udzielanie

informacji Klientom salonu
• Opieka nad Klientami przebywającymi

w Salonie
• Zapewnienie odpowiedniego zapasu

materiałów reprezentacyjnych
• Współpraca przy realizacji Dni Otwartych

NA WSZYSTKICH STANOWISKACH OFERUJEMY:

• Możliwość podjęcia nowego wyzwania i rozwoju zawodowego
• Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kompetencji i realizowanych zadań
• Niezbędne narzędzia pracy

Free&Fun Motors

Prowadzimy działalność handlowo - usługową, zajmujemy się sprzedażą i serwisem markowego sprzętu motoryzacyjnego przeznaczonego

do rekreacji, a także organizacją eventów i imprez sportowych. Siedzibą firmy jest duży, reprezentacyjny obiekt na terenie Warszawy

mający kilkaset metrów powierzchni ekspozycyjnej z najnowocześniejszym zapleczem serwisowym i magazynowym. W związku

z dynamicznym rozwojem poszukujemy osób na poniższe stanowiska:

Miejsce pracy: Warszawa-Sękocin

KIEROWCA
nr ref.: K/12/2007

Zadania:
• Kontakt z Klientem (odbieranie pojazdów od

Klientów)
• Transport motocykli, skuterów wodnych, quadów itp.
• Współpraca z innymi działami firmy

PRACOWNIK TECHNICZNY
nr ref.: PT/12/2007

Zadania
• Dbałość o prawidłowe funkcjonowanie urządzeń w

firmie
• Wykonywanie prac technicznych i konserwatorskich
• Dbałość o ład i porządek na terenie obiektu
• Realizacja bieżących spraw firmowych, np. wysyłanie

korespondencji
• Dbałość o czystość pojazdów

KASJER/FAKTURZYSTA
nr ref.: KF/12/2007

Zadania:
• Sprawna i profesjonalna obsługa Klientów

na stanowiskach kasowych
• Fakturowanie
• Dbanie o doby wizerunek firmy

PRACOWNIK
MAGAZYNU/SPRZEDAWCA CZĘŚCI

nr ref.:PM/SC/12/2007

Zadania:
• Rozkładanie towarów według lokalizacji i dbałość

o utrzymanie porządku w magazynie
• Sprzedaż części zamiennych
• Dbałość o utrzymywanie optymalnego zapasu

materiałów na potrzeby Serwisu
• Wydawanie części i materiałów eksploatacyjnych

Aby dowiedzieć się więcej o firmie Free & Fun odwiedź stronę : www.3fun.pl
Osoby spełniające powyższe kryteria prosimy o złożenie aplikacji (CV i list motywacyjny) z nr referencyjnym w tytule lub na kopercie
na adres e-mail: rekrutacja@bc-m.pl , lub adres pocztowy: ul. Sobieskiego 60/10 02-930 Warszawa lub na nr fax: (022) 885 60 89 w
ciągu 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.
Do aplikacji prosimy dopisać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji ( zgodnie
z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. Nr 133 poz. 83)”.

Szanowni Państwo,
Jest nam niezmiernie miło poinformować, 
że fi rma PL Nieruchomości otrzymała sta-
tuetkę Brązowego Orła Mazowieckiego 
Biznesu 2007 w kategorii „Zarządzanie 
Nieruchomościami i Usługi Pośrednictwa” 
w ramach V edycji konkursu Mazowiecka 
Firma Roku 2007. Jesteśmy dumni z fak-
tu otrzymania wyróżnienia jakim jest 
Statuetka Mazowieckiego Orła Biznesu, 
które wzmocni wizerunek naszej fi rmy, a 
nam wszystkim da dodatkową motywację do 
jeszcze większego wysiłku i rozwoju fi rmy. 
Zostaliśmy nagrodzeni za nowoczesne me-
tody zarządzania fi rmą, wzrost konkuren-
cyjności w regionie, rozwój gospodarczy, 
tworzenie nowych miejsc pracy oraz za-
angażowanie w działalność charytatywną.

      Rafał Grudzień i Dariusz Uchorczak

Prezesi PL Nieruchomości z żonami

 10. grudnia 2007 roku przy ul. Parzniewskiej 10 
w Pruszkowie odbyła się uroczystość wmuro-
wania kamienia węgielnego pod budowę nowej 
siedziby fi rmy STRABAG. W obecności człon-
ków Zarządu STRABAG Sp. z o.o., Prezydenta 
Pruszkowa, przedstawicieli lokalnego samorzą-
du, architekta obiektu i innych zebranych gości 
uroczyście rozpoczęto budowę nowego komplek-
su biurowego. Częścią ceremonii było też spek-
takularne zburzenie istniejącego dotychczas na 
działce budynku.
   Obecnie realizowany jest pierwszy etap kom-
pleksu, składający się z trzech budynków biu-
rowych. Ich powierzchnia całkowita wyniesie 
9 875,5 m² a kubatura 23 271 m³. Budynki po-
wstają na powierzchni 3 017 m². Cały kompleks 
powstanie do roku 2011.
 W bezpośrednim sąsiedztwie nowego kompleksu 
biurowego znajdują się również siedziby dwóch 
innych spółek koncernu STRABAG SE – BMTI 
oraz TPA Laboratorium Badań Technicznych.
   STRABAG od kliku lat aktywnie dzia-
ła na terenie miasta Pruszków. Obecnie pion 
Budownictwa Ogólnego i Inżynieryjnego buduje 
na terenie miasta również osiedle mieszkaniowe 
przy ul. Prusa.

Kamień węgielny pod 
budowę nowej siedziby 

firmy STRABAG w 
Pruszkowie
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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 . 7

Paweł Artomiukcdn.
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SZKOŁY PUBLICZNEJ
ROK ZAŁOŻENIA 2004
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w godz. 9.00 - 14.00   tel. 022 758 76 80 

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

Z panią Marię Pałubą spotkaliśmy 
się w Tworkowskim Klubie 
Pacjenta. Nasza rozmowa trwała 
blisko godzinę. Toczyła się w 
miłej, serdecznej atmosferze:

“Okres przemiany w Polsce był dla 
mnie zaczynem do tego aby podjąć 
większą inicjatywę, otworzyć
szpital na świat. I rzeczywiście... 
za mojej kadencji rozpoczęliśmy 
intensywną współpracę z 
placówkami zagranicznymi. 
Podpisaliśmy czteroletni kontrakt 
współpracy z Centrum Psychiatrii 
w Gandawie (Belgia)
Podjęliśmy współpracę ze szpi-
talami w Pradze, Dortmundzie, 
Lwowie i Charkowie.
Równocześnie powołałam i 
zarejestrowałem Towarzystwo 
Przyjaciół Tworek - Amici di 
Tworki (wcześniej nie formal-
nie funkcjonujące jako Koło 
Przyjaciół Tworek)
Ponieważ z usposobienia i zach-
owania zawsze byłam humanistką, 
dużą rolę w moim życiu odgrywała 
sztuka.
Pomyślałam, że ten element 
należałoby wprowadzić do zajęć 
w szpitalu psychiatrycznym. 
Założyłam Koło Przyjaciół 
Tworek, po czym wpadłam na 
pomysł zorganizowania wys-
tawy na której obok prac naszych 
pacjentów znalazły by się prace 
artystów z całego świata..W 
tym celu nawiązałam kontakt ze 
znaną na całym świecie malarką, 
pisarką i poetką - Ewą Kuryluk. 
Napisaliśmy wspólnie “Apel do 
artystów świata”, W odpowiedzi 85  
polskich artystów , oraz artystów 
z 16 państw (min. Japonii, USA, 
Francji, Argentyny, Australii...) 
ofi arowało na ten cel własne 
prace. Chciałam pokazać że ludzie 

15 maja 1987 r. na kolejnego dyrektora szpitala w Tworkach została powołana 
Maria Pałuba, pełniąca wcześniej obowiązki zastępcy ds. lecznictwa. Nowa pani 
dyrektor jest absolwentką śląskiej Akademii Medycznej. Pracę w Tworkach 
podjęła w 1964 i jeśli odliczyć ośmioletni pobyt za granicą (szpital psychiatryczny 
w Trypolis - Libia)  przez całe zawodowe życie jest związana z Tworkami....

leczenie poprzez 
sztukę...

z różnymi wadami psychicznymi, 
nie muszą być izolowani...
że mają uzdolnienia, rozwijają 
się, tworzą. Równocześnie 
chodziło mi o stworzenie szan-
sy dowartościowania się dla 
tych osób, w kontekście praw 
człowieka, godności własnej, poc-
zucia wartości itd...”

dzięki chorobie je-
stem szczęśliwy...

Wspaniały odzew artystów świata 
sprawił iż miejscem wystawy stała 
się Narodowa Galeria Sztuki: 
Zachęta w Warszawie. Obok prac 
znakomitych artystów takich jak 
Magdalena Abakanowicz, Jerzy 
Nowosielski, Andrzej Strumiłło, 
Jan Dobkowski i wielu, wie-
lu  innych - na równorzędnych 
prawach zaistniały prace cho-
rych psychicznie ze Szpitala 
Tworkowskiego. Wystawa 
zwołała ogromne zainteresowanie 
widzów, artystów, krytyków, 
a także nabywców. Wystarczy 
dodać że wszystkie prace pod-
czas aukcji współprowadzonej 
przez znakomitą polską artystkę 
Krystynę Jandę - zostały sprze-
dane. Wystawa ta była znaczącym 
wydarzeniem kulturalnym w 
życiu stolicy. Transmitowały ją 
główne programy telewizyjne, ra-
diowe, miała też świetną recenzję 
w prasie. Należy dodać iż była ona 
ogromnym przeżyciem nie tylko 
dla pacjentów wystawiających 
swoje prace ale też całej 
społeczności Szpitala. Bardzo 
dobra atmosfera oraz znakomite 
rezultaty sprawiły iż zamysł zor-
ganizowania jednej wystawy 
przerodził się w stałą, mającą już 
swoją tradycję akcję”Razem w sz-
tuce i życiu” Finałem tej akcji jest 
organizowana każdego roku kole-
jna Wystawa zawsze o tej samej 
nazwie, oprawie i założeniach 

jak ta pier-
wsza. Wystawa 
ta odbywa się 
jesienią, kiedy 
to w Szpitalu 
Tworkowskim 
organizowane są 
- Konferencja na 
temat Psychiatrii 
Środowiskowej, 
Dni Zdrowia 
Psychicznego, 
spartakiady i 
inne imprezy 
k u l t u r a l n e 
otwarte dla 
o k o l i c z n y c h 
mieszkańców. 
Całość tych 
w y d a r z e ń 
została nazwana 
Tw o r k o w s k ą 
Jesienią . 
M i e j s c e m 
w s z y s t k i c h 
n a s t ę p n y c h 
corocznych wys-
taw (począwszy 

od 1994 roku) stała się jedna z 
największych, uznanych  i trady-
cyjnie promujących dobrą sztukę - 
Galeria Zapiecek, usytuowana na 
Starym Mieście w samym sercu 
Warszawy. Początkowo znaczna 
większość chorych przekazywała 
swoje prace na Wystawę anoni-
mowo, ale już po „sukcesach” 
pierwszej i drugiej Wystawy, 
proporcje te szybko zaczęły się 
zmieniać. Autorzy prac zaczęli 
udzielać wywiadów do prasy, ra-
dia, a także zaczęli występować 
w programach telewizyjnych. 
Chętnie też wypowiadali się i 
prezentowali swoją twórczość 
w redagowanym przez siebie 
kwar ta ln iku”Tworkowskimi 
Alejkami” wydawanym przez 
Towarzystwo Amici di Tworki. 
Wystawy z serii „Razem w sz-
tuce i życiu” oraz im podobne 
miały również miejsce w Paryżu. 
Nowym Jorku, Madrycie,  
Dortmundzie, Hamburgu, 
Lwowie i Pradze. Wśród twór-
ców tworkowskich na szczególną 
uwagę  zasługuje Stanisław 
Dutkiewicz, .Był to człowiek 
który nie miał wsparcia w 
rodzinie. Cierpiał na dolegliwości 
somatyczne. Dla niego sztuka 
stała się celem życia. Dutkiewicz  
był twórcą niezwykle oryginal-
nym i płodnym  Zainteresowanie 
jego twórczością sprawiło, iż miał 
kilkadziesiąt wystaw indywidual-
nych w różnych miastach Polski, 
uczestniczył w wielu wystawach 
zbiorowych, prezentował swoje 
prace również w Galerii Art En 
Marge w Brukseli. Tam właśnie 
podczas otwarcia wystawy do 
licznie zebranego grona ze wz-
ruszeniem powiedział... „dzięki 
chorobie jestem szczęśliwy, 
dzięki chorobie mam przyjaciół, 
dzięki chorobie jestem obywa-
telem Europy”. Wystawy „Razem 
w sztuce i życiu” poza tym, że 
stały się ważnym wydarzeniem 

w życiu każdego chorego i jego 
najbliższych - stały się również 
jakby kluczem do otwartego dia-
logu społecznego między różnymi 
światami, formą porozumienia 
między nimi, informacją o innej 
niż ta obiegowa prawda o  lud-
ziach psychicznie chorych.
 

odchodzę...
Pierwsza wystawa przyniosła 
ze sobą spore pieniądze które 
wpłynęły na konto Szpitala. 
Zgodnie z założeniami “Apelu 
do artystów świata” owa suma 
miała zasilić koszty  na rozwój 
terapii poprzez sztukę. Kłóciło 
się to jednak z bieżącymi potr-
zebami Szpitala, co stało się 
jednym z najważniejszym pow-
odów zarejestrowania niezależnej 
Fundacji. Tak też Koło Przyjaciół 
Tworek przekstałcało się w 
Towarzystwo Amici di Tworki  
którego zarządzaniem zajęła się 
sama pani dyrektor.  Oprócz tera-
pii sztuką, kadencja pani Marii 
Pałuby była bogata w ważne i 
potrzebne dla szpitala remon-
ty. Wymieniono przeciekające 
dachy, oraz wreszcie doprowad-

zono do remontu systemu grze-
wczego, gdzie archaiczne  22. 
lokalne kotłownie, zamieniono 
na jedną centralną. Pani Pałuba 
postanowiła zrezygnować z 
funkcji dyrektora pierwszego 
dnia po przekroczeniu wieku 
emerytalnego. “Dla wielu to był 
szok, lecz planowałam to już 
wcześniej - mówi. “Przez wiele 
lat dawałam z siebie wszystko, 
podświadomie jednak czułam ze 
szpital potrzebuje świeżej krwi”. 
O pani Marii Pałubie, cały czas 
aktywnie działającej w Amici di 
Tworki krążą same dobre wspom-
nienia. Pozwolę sobie przytoczyć 
tylko kilka z nich: “znacząca 
osobowość w historii Tworek”, 
“jako menadżer była wspaniała...” 
“była zawsze kobietą elegancką, 
dbającą o siebie...” Ja mogę 
dodać że ciągle taka jest. Przede 
wszystkim pomogła wielu chor-
ym odnaleźć pasję, przez którą 
mogą odnajdywać siebie...  Na 
jej biurku leży wiele wyróżnień 
z kraju i ze świata min: Krzyż 
Kawalerski, “za wzorową pracę w 
służba zdrowia” oraz “zasłużony 
dla miasta Pruszkowa”... 

W tym dniu radosnym, oczekiwanym, 
gdzie gasną spory, goją sie rany, życzę 
Wam zdrowia, życzę miłości, niech mały 
Jezus w Waszych sercach zagości.                 
                                    Makowski Zbigniew



Uszkodzenie narządu ruchu i cho-
roby układu nerwowego są głów-
ną przyczyną niepełnosprawności 

na świecie. Wśród chorób przewlekłych 
20% stanowią choroby narządu ruchu w 
tym choroby kręgosłupa. Jednym z pierw-
szych objawów towarzyszącym choro-
bom kręgosłupa jest ból. Niestety jego 
pojawienie świadczy o daleko posunię-
tych zmianach w układzie kostnym i ner-
wowym. Warto o tym pamiętać w życiu 
codziennym i zawodowym. Świadomość 
choroby jest  niedostateczna w społeczeń-
stwie dlatego warto przybliżyć sobie jej 
przyczyny zanim trafi my do lekarza.

Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa 
są jednym z najczęściej występują-
cych zespołów chorobowych ostat-

nich dziesiątków lat. Zasadniczą przyczy-
ną tak częstego występowania tego ze-
społu jest zmiana trybu życia polegająca 
na  zmniejszeniu aktywności ruchowej.  
Obecnie, coraz częściej stanowisko pra-
cy sprowadza się do jednostajnie powta-
rzanych czynności w ciągu dnia bardzo 
często w niefi zjologicznej pozycji ciała. 
Samo siedzenie zwiększa obciążenie od-
cinka lędźwiowego kręgosłupa przeszło 
dwudziestokrotnie. Zapoczątkowaniem 
procesów zwyrodnieniowych kręgosłupa 
są zamiany w krążku międzykręgowym. 
Mogą one być następstwem ostrego lub 
przewlekłego przeciążenia kręgosłupa lub 
urazu. Do rozwoju zmian w obrębie krąż-
ka predysponują również wady wrodzone 
kręgosłupa oraz zrost kręgów w wyniku 
złamania lub operacyjnego usztywnienia 
kręgosłupa. W wyniku tego dochodzi do 
przeciążenia przestrzeni międzykręgowej, 
sąsiadujących segmentów kręgosłupa o 
zmniejszonej ruchomości, usposabiając 
do  rozwoju zmian zwyrodnieniowych. 
Dlatego usztywnienie kręgosłupa po-
winno być ograniczone do niezbędnego 
minimum. W miarę starzenia, przewle-
kłego przeciążenia lub urazu dochodzi do 
utraty sprężystości i obniżenia wysokości 
krążka oraz zmian zwyrodnieniowych 
stawów międzykręgowych. Zmniejszenie 
stabilności międzykręgowej prowadzi do 
osłabienia właściwości amortyzujących 
kręgosłupa. Przeciążenia kręgosłupa po-
wodują ocieranie się krawędzi trzonów 
doprowadzając do powstania tzw. osteo-
fi tów. Wraz z postępem zmian zwyrod-
nieniowych dochodzi do zwężenia prze-
strzeni międzykręgowej i zniekształcenia 
otworów międzykręgowych. Wpływa to 
niekorzystnie na  warunki anatomiczne 
korzeni nerwowych. Osteofi ty skierowa-
ne ku przodowi są najbardziej widoczne 
w  obrazie radiologicznym lecz nie wywo-
łują znaczących dolegliwości. Niekiedy 
duże wyrośla kostne mogą powodować 

Zespo ły  bólowe kręgos łupa
bóle przy przełykaniu dużych, twardych 
kęsów pokarmu. Szczególne znaczenie 
maja wyrośla na tylnych i tylno-bocznych 
krawędziach trzonów. Prowadzą one do 
zwężenia kanału kręgowego oraz do uci-
sku na nasadę korzeni lub bezpośrednio 
na sam rdzeń kręgowy. Nierzadko nawet 
znaczne zmiany zwyrodnieniowe prze-
biegają bez poważniejszych objawów a 
dopiero niewielki uraz wyzwala zespo-
ły bólowe lub objawy neurologiczne. 
Częściej dolegliwości wyzwalają zmia-
ny zwyrodnieniowe w obrębie stawów  
unko-wertebralnych. Są one stosunkowo 
mało widoczne na zdjęciach radiologicz-
nych wykonanych w typowych projek-
cjach, jednakże szybko doprowadzają do 
drażnienia korzeni nerwowych i  w kon-
sekwencji do bólu. Zmiany te nie zawsze 
przebiegają z  osteofi tami stad też bierze 
się przekonanie, że objawy kliniczne nie 
idą w parze ze zmianami radiologiczny-
mi. Natomiast silne bóle, zaburzenia ko-
rzeniowe z parastezjami, niedowładem a 
niekiedy z zaburzeniami naczyniowymi 
występują u osób z niewielkimi zmiana-
mi widocznymi na typowych zdjęciach 
radiologicznych.

W początkowej fazie dolegli-
wości są słabo wyrażone i 
zwykle ustępują samoistnie. 

Wywoływane są najczęściej dźwiganiem 
lub długotrwałym pozostawaniem w 
jednej często niekorzystnej pozycji. W 
miarę narastania zmian w kręgosłupie 
bóle pojawiają się częściej, niekiedy bez 
uchwytnej przyczyny. W wyniku zmian w 
odcinku kręgosłupa dochodzi do wzmo-
żenia odruchowego napięcia mięśni przy-
kręgosłupowych. Zmierza ono do unieru-
chomienia chorego odcinka kręgosłupa. 
Jednocześnie napięte mięsnie powodują 
zwarcie kręgów, pogłębiając tym samym 
istniejące już zwężenie i ucisk podrażnio-
nych  korzeni nerwowych. Wytwarza się 
wówczas  typowe błędne koło sprzyjają-
ce utrzymywaniu dolegliwości. Nasilenie 
się dolegliwości ze strony kręgosłupa 
mogą wyzwolić również czynniki ogól-
ne np.: toczący się stan zapalny w orga-
nizmie, stresy lub przeżycia psychiczne. 
Takie stany wywołują ogólną  reakcje w 
systemie nerwowym prowadząc do jego 
przekrwienia a tym samym do powięk-
szenia rozmiarów korzeni nerwowych. W 
prawidłowych warunkach anatomicznych 
nie ma to wpływu na ich funkcję lecz 
przy zwężeniu przestrzeni międzykręgo-
wej prowadzi do ucisku i zaburzeń neu-
rologicznych. Wspomniany mechanizm 
rozwoju zmian zwyrodnieniowych kręgo-
słupa dotyczy wszystkich odcinków krę-
gosłupa. Ze względu na znaczne przecią-
żenia zmiany te bardzo często rozwijają 

się w odcinku lędźwiowym kręgosłupa. 

Procesy zwyrodnieniowo obejmują 
również krążek międzykręgowego 
tworzący razem z sąsiadującymi 

trzonami kręgów segment rdzeniowy 
(najmniejszą jednostkę funkcjonalną 
kręgosłupa). W następstwie zmian prze-
ciążeniowych ostrych lub przewlekłych 
przy osłabionym aparacie mięśni ochra-
niających kręgosłup dochodzi do zmian 
w obrębie krążka międzykręgowego. 
Początkowo powodują zmianę struktu-
ry krążka z jednoczesnym jego odwod-
nieniem. Jądro miażdżyste stanowiące 
centralny element krążka spełnia role 
łożyska i amortyzatora . Jego uszkodze-
nie powoduje utratę właściwości amor-
tyzacyjnych segmentu kręgosłupa. Staje 
się on wówczas bardziej podatny na 
wszelkie urazy.  W następstwie postępu-
jącej degeneracji struktury krążka oraz 
czynnika mechanicznego, może dość do 
osłabienia a nawet przerwania pierścienia 
miażdżystego krążka otaczającego jądro. 
Prowadzi to do uwypuklenia się lub prze-
pukliny jądra miażdżystego do kanału 
rdzeniowego powodując w konsekwen-
cji ucisk na rdzeń kręgowy.  Towarzyszą 
temu objawy bólowe oraz zmiany neu-
rologiczne jak parastezje, niedowłady , 
zaniki mięśniowe. Rdzeń kręgowy zbu-
dowany jest z włókien nerwowych a jego 
ucisk doprowadza do ich podrażnienia. 
Na zewnątrz rdzenia kręgowego biegną 
włókna prowadzące do dystalnych czę-
ści ciała jak stopy czy ręka. Początkowo 
ucisk wpuklającego się jądra miażdżyste-
go podrażnia właśnie te neurony powo-
dując zaburzenia czuciowe , mrowienie 
w obrębie stopy i ręki. Nasilenie ucisku 
powoduje objęcie coraz to wyższych par-
tii kończyny. Towarzyszącym objawem 
jest przewlekły ból nasilony przy ruchach 
tułowia. Osoby z zaburzeniami układu 
nerwowo-mięśniowego, prowadzące sie-
dzący tryb życia , sportowcy oraz osoby 
w wieku podeszłym są szczególnie nara-
żone  na wystąpienie zespołów bólowych 
kręgosłupa. Już przed wystąpieniem 
pierwszych objawów warto zadbać o hi-
gieniczny tryb życia. Ruch, odpowiednia 
dieta, zrezygnowanie z używek zmniej-
szają ryzyko choroby. Bardzo istotne jest 
wczesne rozpoznanie. Wizyta u lekarza 
pierwszego kontaktu lub specjalisty re-
habilitacji medycznej jest pierwszy kro-
kiem do rozpoznania choroby. Badanie 
przedmiotowe, podmiotowe, diagnostyka 
obrazowa obejmująca rentgen kręgosłupa 
oraz rezonans magnetyczny pozwalają 
na podjecie odpowiedniego postępo-
wania leczniczego. Zawsze pierwszym 
etapem leczenia jest rehabilitacja leczni-
cza. Zmniejszenie napięcia przykurczo-

nych mięśni oraz wzmocnienie mięśni 
przykręgosłupowych często zabezpiecza 
chorego na wiele lat. Pojawienie się ob-
jawów neurologicznych takich jak osła-
bienie i  zaniki mięśni  jest sygnałem, że 
leczenie wymaga zabiegu operacyjnego. 
Nawet jeżeli podjęta zostanie decyzja o 
leczeniu chirurgicznym na wstępie pro-
wadzi się rehabilitację pacjenta w celu 
przygotowania do zabiegu a następnie 
długotrwałą rehabilitację po leczeniu, 
która ma zapobiec kolejnym epizodom 
bólowym. Proces leczniczy obejmuje 
przede wszystkim kinezyterapię (lecze-
nie ruchem) , której celem jest wzmoc-
nienie osłabionych mięsni i rozluźnienie 
przykurczonych. Bardzo ważne jest aby 
ćwiczenia prowadzone były z terapeutą 
indywidualnie. Stosowanie ćwiczeń wg. 
metod neurofi zjologicznych  w najlepszy 
sposób przywraca sprawność nerwowo-
mięśniową u pacjenta. Ćwiczenia grupo-
we bez uwzględnienia  zaawansowania 
choroby u poszczególnych pacjentów 
oraz ćwiczenia w dociążeniach bez asysty 
terapeuty mogą powodować pogorszenie 
stanu zdrowia. W ostrym okresie choroby 
wskazanie jest leżenie oraz przyjmowa-
nie leków przeciw bólowych i miorelak-
sacyjnych. Następnym krokiem jest od-
powiednie dobranie zabiegów fi zykotera-
peutycznych jak: krioterapia miejscowa, 
laseroterapia, ultradźwięki oraz leczenie 
polem magnetycznym. Elektrostymulacja 
mięsni pomaga w rozluźnieniu mięśni 
przykurczonych oraz wzmacnia mięsnie 
osłabione. W pierwszym okresie kine-
zyterapii zawsze ćwiczymy z terapeutą, 
który odpowiednio dobiera ćwiczenia. 
Stosowanie stymulacji neurofi zjologicz-
nych odpowiednich grup mięśniowych  
poprawia funkcję mięśni w sposób znacz-
nie bardziej bezpieczny niż klasyczne 
ćwiczenia ruchowe. Po zakończeniu kur-
su leczenia pacjent otrzymuje wskazówki 
do samodzielnego ćwiczenia w domu. 
Ustalany jest plan ćwiczeń , które są 
prowadzone do następnego kursu lecze-
nia. W trakcie kolejnych kursów lekarz 
i terapeuta mogą dokonać oceny postępu 
choroby i weryfi kacji metod leczniczych 
tak aby osiągnąć jak najlepszy efekt te-
rapeutyczny. Rehabilitacja jest procesem 

ciągłym wieloetapowym oraz interdyscy-
plinarnym, tak wiec warto o tym pamię-
tać decydując się na tylko na częściowe 
zabiegi lub leczenie z pominięciem spe-
cjalisty z rehabilitacji medycznej. Wiele 
chorób współistniejących jest przeciw-
wskazaniem do niektórych zabiegów fi -
zykalnych o czym również warto wspo-
mnieć przy wizycie lekarskiej. 

Dostęp do leczenia rehabilita-
cyjnego jest ograniczony moż-
liwościami budżetowymi pań-

stwa czego wynikiem są długie terminy 
oczekiwania na leczenie. Skuteczność 
leczenia rehabilitacyjnego w bardzo du-
żym stopniu zależy od momentu, kiedy 
rozpoczniemy terapię. Wczesna reha-
bilitacja pacjentów, u których nie roz-
winęły się ciężkie objawy oraz funkcja 
mięśniowo-nerwowa jest nieznacznie 
pogorszona,  daje znacznie lepsze wy-
niki niż   opóźnione leczenie spowo-
dowane oczekiwaniem na terapię. Dla 
chorych z zespołami bólowymi istotne 
jest aby placówka lecznicza znajdowała 
się w pobliżu miejsca zamieszkania. W 
grudniu 2006 w Pęcicach w sąsiedztwie 
szpitala miejskiego w Pruszkowie ot-
warto nową placówkę zdrowia specjali-
zującą się w leczeniu dysfunkcji układu 
ruchu i układu nerwowego. Placówka 
prowadzi rehabilitację dorosłych, dzie-
ci oraz niemowląt. Nowopowstały, nie-
publiczny zakład opieki zdrowotnej, 
którego wyposażenie było współfinan-
sowane z Unii Europejskiej w ramach 
ZPORR oraz z Budżetu Państwa, po-
siada nowoczesne, dobrze wyposażo-
ne pracownie terapeutyczne. Pacjenci 
mogą korzystać z krioterapii miejsco-
wej, elektroterapii, laseroterapii, mag-
netoterapii, hydroterapii oraz z ultra-
dźwięków. Indywidualne ćwiczenia ru-
chowe prowadzone są przez magistrów 
fizjoterapii specjalizujących się w le-
czeniu technikami neurofizjologiczny-
mi. Rehabilitacja niemowląt prowadzo-
na jest uznanymi na świecie technikami 
: NDT Bobath i Vojty. Placówka udziela 
konsultacji lekarskich z zakresu rehabi-
litacji leczniczej, ortopedii, neurologii, 
neurologii dziecięcej oraz porad psy-
chologa i logopedy. 

NZOZ Centrum 
Rehabi l i tacj i 
A R T K I N E Z I S 

ul. Kwiatów Polnych 4 
05-806 Pęcice

tel: 022 730 13 30 
022 730 13 31 

recjestracja@artkinezis.pl
www.artkinezis.pl





Język angielski, egzaminator 
nowej matury, każdy zakres, 

nauka, tłumaczenia, 
przygotowanie do matury. 

tel: 0-600 39 20 30.
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S P R Z E DA M  TA N I O ! 
Pe u g e o t  3 0 6  K o m b i

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

tel :  0-792 22 55 02

N A U K A

P R A C A

WYPOŻYCZALNIA SAMOCHODÓW

PARKING STRZEŻONY

PRUSZKÓW  ul. DZIAŁKOWA 2 D
tel: 601 23 85 52

www.wypozyczalnia.pruszkow.pl
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Nagrodę książkową z poprzedniego numeru wylosował
pani Wanda Kamińska z Pruszkowa

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

Poszukuję kasjera-sprzedawcy do 
nowootwieranego sklepu ogólnospożywczego 

w Pruszkowie, stała umowa o pracę, 
1700 brutto, pakiet świadczeń socjalnych. 

kontakt: 600 444 676

PILNIE!!! 
Oddam w dobre ręce 2 mies. pieski, 
odchowane, wyjątkowo łagodne a 

zarazem „szczekające”, 
tel: 0-22 499-02-35 

lub kom: 0-502 823904

Firma Coffee Service Sp. z o.o.
- poszukuje hali na działalność 
spożywczą i magazyn, 500m2, 
wysokość min. 4 , może  być do 
remontu, konieczny dojazd TIR-em.       
            kontakt: 0 502 204 864
- zatrudni ślusarza/tokarza, 
elektronika w Regułach, 
            kontakt: 0-502 204 866

MAGAZYNIER
Zadaniem osób zatrudnionych będzie kompletowanie towarów (branża 

spożywcza) zgodnie z zamówieniami klientów.

Oferujemy:
 ● stałą pracę w stabilnej fi rmie – zatrudnienie bezpośrednio u pracodawcy
 ● dodatkowe premie
 ● zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (na cały etat) 
 ● terminowe płatności
 ● pełne ubezpieczenie oraz płatny urlop
 ● miłą atmosferę w pracy
                  ● możliwość rozwoju i awansu
             ● wynagrodzenie roczne 24 000 – 37 200

Nasze oczekiwania:
   ● dyspozycyjność (praca na 3 zmiany w godzinach 6.00-14.00; 14.00-22.00; 
            22.00-6.00; zmianowość rozpoczyna się w niedzielę o 22.00 a kończy się w sobotę o 6.00)
   ● uczciwość,
   ● nie wymagamy doświadczenia ani uprawnień na wózki widłowe.

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres:  

praca@bos.com.pl   tel: 516 011 145

W tytule wiadomości prosimy wpisać nazwę stanowiska i miejscowości.

Prosimy o umieszczenie w ofercie klauzuli o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji we wszystkich spółkach wchodzących w skład Emperia Holding S.A.(zgodnie z Ustawą z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie danych osobowych, Dziennik Ustaw nr 133 poz.883)”

Jesteśmy prężnie rozwijającą się ogólnopolską siecią dystrybucyjną wchodzącą w skład du-
żej fi rmy notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.  Misją naszej fi r-
my jest stworzenie profesjonalnej sieci dystrybucji, która w pełni zaspokoi potrzeby klienta. 
Wychodzimy z założenia, że ludzie to podstawa. Więcej informacji o fi rmie można znaleźć na 
stronie: www.bos.com.pl

W związku z dynamicznym rozwojem fi rmy stale tworzymy nowe miejsca 
pracy. Obecnie do Oddziału Pruszków oraz nowotworzonego Oddziału Błonie 

poszukujemy osób na stanowisko:

Zatrudnię pielęgniarki
także z urlopu wychowawczego 

lub emerytki

 tel: (0-22) 490 42 46, 
0-602 61 61 07

PROSPER S.A. Ogólnopolski dystrybutor farmaceutyków, poszukuje osób do pracy 
w magazynie centralnym, na stanowisku:

PRACOWNIK MAGAZYNOWY
Nr ref PM/WPR/01

Miejsce pracy: Warszawa

Obowiązki: 
Przyjęcia transportów, sortowanie paczek, skanowanie, przygotowanie transportów. 

Wymagania:
   - Dokładność, uporządkowanie i sumienność w działaniu 
   - Pełna dyspozycyjność (praca w systemie 3-zmianowym)
   - Mile widziane osoby z uprawnieniami na wózki widłowe

Oferujemy:
   - Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
   - Atrakcyjny system wynagrodzeń 
   - Nowocześnie wyposażone stanowiska pracy
   - Pracę w dobrej atmosferze i prężnym i młodym zespole

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres:
rekrutacja.wa@prosper.pl

Dostarczenie osobiście lub pocztą, na adres:
PROSPER S.A. 02-255 Warszawa Ul. Krakowiaków 65

W temacie wiadomości, lub na kopercie prosimy umieścić Nr ref PM/WPR/01

W Y K R Y W A C Z E 
P O D S Ł U C H Ó W   

www.esonar.pl

Zapewniamy opiekę 
dzieciom w Sylwestra 
tel: 0-505-11-06-76

KUPIĘ zadłużoną spółkę z o.o. 
tel: 0-692 731 041

CENTRUM 
ODCHUDZANIA
 I ODŻYWIANIA

w Pruszkowie poszukuje 
p r a c o w n i ko w

tel: (22)371 83 31
lub  501 352 700

Mieszkanie w niskim czteropiętrowym bloku, rozkładowe, narożne,  
BARDZO WYSOKI PARTER !!!   W mieszkaniu telefon. W okolicy 
szkoła, przedszkole, liceum do stacji PKP tylko 3 min drogi. Salon 
16 m2, małe pokoje 11 i  8 m2, na podłodze parkiet bukowy. 
Kuchnia z oknem. Nowe okna!  Do mieszkania przynależy komórka 
lokatorska. Czynsz ok 340 zł.  Okolica spokojna w pobliżu PARK i  
jednocześnie bezpiecznie !!!

Maxon Nieruchomości Sp. z o.o.
01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72

tel:  (0-22) 530 6000 
fax: (0-22) 530 6001

e-mail: maxon@maxon.pl  
 www.maxon.pl

Praca  w ochron ie 
na terenie Pruszkowa 

te l .  0 -501  26  16  89 
kontakt w godz. 8-18.00

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

Wykonuję każdą pracę fi zyczną na poses-
jach lub ogrodach. Porządkowe, ziemne, 
gospodarcze, zabezpieczenie przed zimą 
oraz odśnieżanie.  tel: 508 944 376

Budowa, naprawa, laminowanie oczek 
wodnych,oczek kąpielowych, wodo-
spadów, rzeczek i strumykow. Dowolny 
kształt i kolor. Udzielam kilkuletniej gwa-
rancji szczelności. tel: 0 605 120 785

Dam pracę młodemu przy 
produkcji. Praca w Malichach. 
Stawka godzinowa 7 zł do ręki. 

Tel 0-502 510 898



WPR 28       Grudzień 2007 strona 15
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”. 

Bogdan Barton

Duże płocie spod lodu

Zimą najstarsze roczniki płoci  też 
pływają w stadach. Cała sztuka pole-
ga na tym, żeby takie stado znaleźć, 
a potem zatrzymać. Warto ich szukać 
przede wszystkim  na stromych spa-
dach zaczynających się przy samym 
brzegu i schodzących do kilkunastu, 
a nawet do kilkudziesięciu  metrów 
głębokości. Stada wielkich płoci 
pływają tam na głębokości 10 m i 
więcej. Żadna nie ma mniej niż pół 
kilograma. Dużych płoci, lecz nieco 
rzadszych brań, mogę się spodzie-
wać w pobliżu największych głębin. 
Tu jednak nie łowię przy dnie, lecz 
kilka metrów nad nim, a to dlatego, 
że stada płoci poruszają się po jezio-
rze nie wzdłuż brzegów, lecz w po-
przek jeziora i zawsze pływają nad 
wielometrowymi głębinami. Każda 
podwodna górka ma stromy spad i 
nie ważne czy schodzi on w stronę 
otwartej wody, czy w kierunku brze-
gu. Na takich spadach sukces będzie 
murowany. Świetnymi łowiskami 
wielkich płoci są również trzciny. Tu 
na metrowy grunt jeszcze przed świ-
tem i o zmierzchu wchodzą nawet 
kilowe płocie. 
Pewne miejsca to nie wszystko, 
potrzebne są jeszcze odpowiednie 
przynęty. Od dawna zrezygnowa-
łem z białych robaków. Ochotki też 
nie zakładam na haczyk. Płocie te 
przynęty znają, ale się na nie rzu-
cają. Zresztą i tak wyprzedziłby je 
wszędobylski krąp.  Najlepsza jest 
kukurydza prosto z puszki, pęczak 
gotowany z tatarakiem. Osobiście 
używam kukurydzy i pęczku uprzed-
nio moczonym przez dłuższy czas w 

moim dipie.  Głębokie 
łowiska zanęcam przez 
dwa dni. Do przerębla 
wsypuję puszkę kukury-
dzy, dwie garści pęczaku 
i jedną porządna garść 
moczonego i podgoto-
wanego łubinu. W pierw-
szym dniu łowienia nie 
sypię nic. Na drugi dzień 
mogę założyć na haczyk i 
cały łubin, a brania będą 
tak agresywne jak latem.  
Zaczynam też donęcać, 
ale małymi porcjami. 
Przynęta nie może być 
za blisko dna, bo zaraz 
się do niej dobiorą krą-
pie, choćby to był nawet 
łubin. Będzie wtedy wie-

le denerwujących fałszywych brań. 
Grunt ustawiam tak, żeby haczyk 
z przynętą znajdował się nie mniej 
niż kilkanaście centymetrów nad 
dnem. Czasami musi to być nawet 
pół metra. Gdy się łowi w głębinach 
kilka metrów nad dnem, to zanęca-
nie łowiska nie ma raczej sensu, ale 
czasem udaje mi się zatrzymać prze-
pływające płocie smugą rozgniecio-
nych ziaren konserwowej kukurydzy 
zmieszanej z moim dipem, który po 
drodze zostawia smugę naturalnego 
zapachu i smaku, a zmieszany ze 
słodką kukurydza daje rybom jakie-
goś kopa. Natomiast przy trzcinach 
wystarczy kilkanaście całych ziaren 
kukurydzy, żeby zwabić pojedyncze, 
ale wielkie płocie. 
Stare, duże płocie są bardzo do-
świadczone i wyjątkowo ostrożne. 
Byle czego do pyska nie wezmą, 
zwłaszcza gdy coś zachowuje się 
nienaturalnie.  Ale jak już biorą to 
pewnie i ostro. Dlatego najlepsze są 
spławiki proste z cienką antenką któ-
ra może i dwa centymetry wystawać 
nad powierzchnię. Taka odpowiednia 
antenka  pewno tak szybko nie przy-
marznie do lodu. Przypon 0,12 lub 
0,14 nie odstraszy grubych płoci, za 
to wytrzyma ich gwałtowne zrywy. A 
gdy w fi nale zobaczymy w przeręblu 
szeroką jak dłoń prawie złotą rybę, 
to coś w piersi zastuka mocniej, to 
nasza wędkarska adrenalina. 
  

Allegro – Spławik Podlodowy 
Bogdan Barton 

www.bogdanbarton.za.pl

Mniej więcej 10 lat zajęło dużym 
sieciom telewizyjnym w USA 
zrozumienie, że z P2P raczej nie 
wygrają. Hulu.com ma być od-
powiedzią na zapotrzebowanie 
rynku na wysokiej jakości, le-
galne treści.

  Sprawa wygląda poważnie. Na 
treść serwisu składają się ma-
teriały tworzone przez tak duże 
stacje jak: FOX, NBC, National 
Geographic, Universal czy IGN 
. W hulu.com znalazły się więc 
nowe odcinki The Simpsons, 
Family Guy, Heroes, My Names 
is Earl Battlestar Galactica czy 
też Prison Break. Lista jest impo-
nująca. Powiem szczerze, że per-
spektywa możliwości obejrzenia 
najnowszych odcinków przygód 
rodziny ze Springfi eld podziałała 
na mnie jak magiczne zaklęcie.
Gdy tylko pojawiła się możliwość 
wysłania formularza zgłoszenio-
wego do beta testów serwisu od 
razu go wypełniłem i nacisnąłem 

Hulu nie hula... w Polsce
przycisk “send”. I w zasadzie od 
razu o tym zapomniałem. Po kilku 
tygodniach o wypełnionym for-
mularzu przypomniał mi mail od 
hulu.com  z loginem i hasłem do 
wersji beta serwisu.
Zalogowałem się. Powtierdziłem 
to co było do potwierdzenia, wy-
pełniłem to co było do wypeł-
nienia. Jednak, jak się okazało, 
nie mogłem obejrzeć jakiegokol-
wiek programu zamieszczonego 
w serwisie. Cały czas w okien-
ku fi lmu witał mnie komunikat: 
“Unfortunately this videoo is not 
currently available in your country 
or region. We apologize for this in-
convenience.”
Po serii niecenzuralnych myśli 
zacząłem zadawać sobie pytanie 
- po co w ogóle wysyła się za-
proszenia do beta testów serwi-
su, skoro użytkownik nie może 
nic przetestować? Jako, jakby nie 
było, przedstawicielmedium wy-
słałem maila do biura prasowego 
hulu.com z pytaniem czy i kiedy 
użytkownicy z europy środkowej i 
wschodniej będą mogli cieszyć się 
choć częściową funkcjonalnością 
serwisu. Odpowiedzi nie doczeka-
łem się do dziś.
  Na stronie projektu wyczytałem 
jednak, że narazie fi lmy oglądać 
mogą tylko mieszkańcy USA. 
Autorzy tłumaczyli się skompliko-
waną sprawą praw autorskich, li-
cencji itp. Dziwi to zwłaszcza, jeśli 
weźmiemy pod uwagę, że część z 
tego, co oferuje serwis bez proble-
mu można obejrzeć bezpośrednio 
na stronach stacji telewizyjnych. A 
miało być tak pięknie…
Trzeba jednak oddać sprawiedli-
wość twórcom serwisu i powie-
dzieć, że same założenia są bardzo Piotr Słowik

Mija kolejny rok. Czy był uda-
ny? Czy przyniósł tą wyma-

rzoną, rekordową rybę? Zapewne, 
większości braci wędkarskiej, nie. 
Ale z wędkarzami tak już jest, że 
w kolejnym roku znów pojawią się 
nad wodą z wędką w dłoni i ma-
rzeniami o tej wielkiej rybie.

Oby tym razem się udało!
Przypominamy o naszym haśle:
    

„ZŁAP I WYPUŚĆ!”
 

Okazy rosną bardzo długo, po-
zwólmy innym kolegom, też 

się nimi nacieszyyć. W.K.

KOŁO PZW PRUSZKÓW KOŁO PZW PRUSZKÓW

ciekawe. Serwis oferuje treści w 
bardzo dobrej jakości. Filmy w 
wersji HD będą miały rozdziel-
czość 1280 x 720 a bitrate to 
2500Kbps. Nachodzi więc myśl, że 
potrzebne będzie naprawdę szyb-
kie łącze. W perspektywie 2 - 3 lat 
jednak nawet tak wysoka jakość i 
tak duża ilość danych strumienio-
wanych nie będzie przerażać. Jeśli 
wierzyć przyciskom w oknie fi lmu 
będzie także możliwość udostęp-
niania treści serwisu na własnej 
stronie www, tak jak ma to miejsce 
w serwisie youtube
   Ogólnie rzecz biorąc wydaje mi 
się, że hulu.com jest krokiem w 
bardzo dobrym kierunku. Piractwa 
i tak nikt już chyba nie powstrzy-
ma, a możliwość obejrzenia legal-
nych treści okraszonych reklama-
mi stacji telewizyjnych powinna 
odciągnąć od serwisów wymiany 
całkiem sporo osób. Cóż, nawet 
największe korporacje nie mogą 
być głuche na zapotrzebowanie 
rynku i nowe trendy w sposobie od-
bioru mediów. Tylko dlaczego nie 
udostępniono JAKIEJKOLWIEK 
treści, którą mogliby obejrzeć lu-
dzie nie mieszkający w USA? Jak 
pokazuje przykład joost.com jest 
to możliwe.
Więcej na: aenews.blogit.idg.pl

Pragniemy podziękować 
tym wszystkim z Państwa, 
którzy włączyli się w orga-
nizowaną przez K40 akcję 
„Nasze dzieci”. 
Sobotni (8.grudnia) kon-
cert-aukcja przeszedł nasze 
najśmielsze oczekiwania!
Serdecznie dziękujemy za 
wykupienie biletu-cegiełki, 
za udział w aukcji, zakupy 
w sklepiku koncertowym i 
za Państwa wsparcie. Dzię-
ki Wam zebrałyśmy ok. 56 
tys. zł !!!, co pozwoli na 
pokrycie 100% kosztów wy-
jazdu wakacyjnego dzieci 
chorych na nowotwory.

 Jeszcze raz serdecznie 
dziękujemy!

P O D Z IĘK O WA N I A O D  K 4 0

foto: BoloS



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

„SPOŁEM” PSS PRUSZKÓW
ZAPRASZA NA ŒWI¥TECZNE ZAKUPY

Przyjmujemy zamówienia na Œwiateczne paczki i talony tel: 0-22 758 20 80  

WIELKA PROMOCJAWIELKA PROMOCJA  
W SKLEPACH „SPOŁEM”W SKLEPACH „SPOŁEM”

W DNIACH: 10-31.12.2007rW DNIACH: 10-31.12.2007r..
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tel: 0-509 46 95 55
tel/fax: 0-22 729 79 74
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