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G A Z E T A   B E Z P Ł A T N A

S Z U K A S Z  P R A C Y ?
zobacz strona 10

Pruszkowskie akweny zasiedlili nowi goście - 
kaczki mandarynki. Chińskie pochodzenie tych 
kaczuszek wzbudziło u wielu osób zrozumiały 
niepokój... A może to początek chińskiej inwazji? 
Bawełniane wdzianka, tenisówki, obuwie już teraz 
nie dają szans cenowych, rodzimym producentom. 
Wyrastające jak grzyby po deszczu chińskie centra 
handlowe, przyciągają rzesze złaknionych tanizny 
Polaków, przyczyniając się do plajty wielu polskich 
producentów. Może więc i mandarynki nasłali te-
raz na nasze rodzime krzyżówki, cyranki i gągoły, 
aby je puścić z torbami? Nawet jeśli tak, to prote-
sty na nic, gdyż prawda jest prosta - wyroby ich są 
tańsze a kaczki ładniejsze!    

Więcej o kaczkach  STR. 11

„Wiosna” - Jacka Malczewskiego (po pierwszym kwietnia)

Święta Wielkanocne mają bogatą tradycję a licz-
ne religijne i ludowe, niezwykle barwne obrzędy 
kultywowane są jeszcze dzisiaj. Warto o nich wie-
dzieć, warto pamiętać.
Czy wiesz Czytelniku, co to jest topienie Judasza, 
wieszanie śledzia i do czego może służyć wielka-
nocne jajko?                 Jeżeli nie czytaj na STR. 11

•

...Kiedy w obliczu niebezpieczeństwa udaje się 
nam na chwilę złączyć szeregi, natychmiast po 
minięciu najgorszego 
robimy wszystko, aby 
znów się rozproszyć. Aż 
dziwne, że nie potrafi-
liśmy do tej pory uznać 
stanu nieładu za wła-
ściwy nam społeczny 
porządek i boczymy się, 
kiedy na przykład Szwe-
dzi na określenie gali-
matiasu w dyskusji uży-
wają określenia „polski 
sejm”...  Andrzej Niewinny Dobrowolski   STR. 8
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W poprzednim numerze 
WPR opublikowałem list 
skierowany do redakcji 
przez jednego z czytelników. 
W oryginale podpisany był 
oczywiście pełnym imieniem 
i nazwiskiem, ale niejako 
przewidując późniejsze 
wydarzenia postanowiliśmy 
podpisać go inicjałami J.K. 
W swoim liście Pan J.K. 
(trzymajmy się tych literek) 
porównywał nasze szacowne 
miasto 
( tak, tak nie ma się z czego 
śmiać, za chwilę puknie 
mu dziewiąty krzyżyk) 
do, za przeproszeniem, 
peryferyjnego zadupia a o 
poczynaniach naszej lokalnej 
władzy wyrażał się w sposób 
niewystarczająco entuzja-
styczny. Szczególnie, jeśli 
chodzi o osiągnięcia na polu 
urbanizacji i architektury. 
Wolno mu było mieć własne 
zdanie? Wolno. Póki co, nie 
jest jeszcze zadekretowa-
ny przymus wyrażania się 
o własnym mieście w samych 
tylko superlatywach. A o 
jego władzach wyłącznie na 
klęczkach. Tym bardziej, że 
rzadko, bo rzadko, ale słyszy 
się, że tu i ówdzie zdarzają 
się sprawniejsze i bardziej 
skuteczne. Nie wierzycie 
Państwo? Władze też nie 
uwierzyły. Podejrzewały 
intrygę, manipulację i spisek.
Że list nie do końca przypadł 
im do gustu wcale się nie 
dziwię. Jak każdy mają prawo 
do wyrażania i swoich emo-

cji, a nie wszyscy (wyłączając 
zdeklarowanych masochi-
stów) kochają kiedy się ich 
krytykuje. Choć stara prawda 
o prawdziwej cnocie twierdzi 
wprost coś odmiennego. 
Niech sobi e każdy rozumie 
jak mu się podoba, albo tak 
jak mu pasuje. 
Nie marnowałbym swojego 
i Państwa czasu, pozostawia-
jąc rzecz swojemu biegowi 
gdyby nie drobny incydent, 
którego byłem uczestnikiem. 
Otóż pewien z naszych pro-
minentnych funkcjonariuszy 
samorządowych był łaskaw 
indagować mnie o nazwisko 
autora listu, stwierdzając 
przy okazji, że właściwie i tak 
wie, kto zacz. 
W tym miejscu pragnę 
uspokoić autora. Nie wie 
i wiedział nie będzie. Znam 
dość dobrze swoje prawa, ale 
równie dobrze a może nawet 
lepiej znam moje dzienni-
karskie obowiązki. Nikt i nic 
a już szczególnie samorządo-
wy funkcjonar iusz nie może 
zmusić mnie do wyjawienia 
zastrzeżonych personaliów 
moich korespondentów. 
Prawo nie tylko obliguje 
mnie do tego, ale wręcz tego 
wymaga i nakazuje.
Art. 15. Prawa Prasowego 
głosi, bowiem: 
1. Autorowi materiału pra-
sowego przysługuje prawo 
zachowania w tajemnicy 
swego nazwiska. 
2. Dziennikarz ma obowią-
zek zachowania w tajemnicy: 
-  danych umożliwiających 
identyĀkację autora mate-
riału prasowego, listu do 
redakcji lub innego materiału 
o tym charakterze, jak rów-
nież innych osób udzielają-

cych informacji opublikowa-
nych albo przekazanych do 
opublikowania, jeżeli osoby 
te zastrzegły nie ujawnianie 
powyższych danych.
Muszę,  zatem zmartwić 
urażonego w poczuciu dumy 
oraz nieomylności swych 
działań prominenta, i jeszcze 
raz potwierdzić to, co mu 
wtedy odpowiedziałem. 
A swoja drogą, jeśli coś jest 
na rzeczy to może spróbować 
usunąć przyczyny a nie tracić 
czas na ustalanie personaliów 
tych mieszkańców, którym 
nie do końca podobają się 
ich efekty?. 
Ale może się tylko czepiam? 
Ogólnie nie jest najgorzej. 
Da się żyć. Wiosna za pasem. 
Na Potuliku pojawiły się nie 
wiadomo skąd kaczki man-
darynki a na Utracie bobry 
budują żeremia, nieopodal 
tworkowskiego szpitala. 

Jakby jeszcze, kto pozalepiał 
nam dziury w jezdniach…
Z korespondencją do redak-
cji też nie najgorzej. Listów, 
maili, faksów, telefonów 
i innych donosów otrzymuję 
dość sporo, więc materiałów 
i tematów zabraknąć nam 
raczej nie powinno. I tak 
trzymać Drodzy Czytelnicy.

Bolo Skoczylas

foto: Tadeusz Frąckiewicz

Zgodnie z dawnym zwyczajem prima aprilis, czyli pierwszy kwietnia, jest dniem wzajemnego wpro-
wadzania się w błąd, nabierania i oszukiwania dla żartu: W prima aprilis nie wierz, bo się omylisz. 
Historia zwy czaju wzajemnego oszukiwania się i robienia nieszkodliwych psikusów nie jest pew-
na i jednoznaczna. Istnieje wiele teorii i źródeł tłum aczących jego pochodzenie. Najstarsze sięgają 
czasów starożytnych i wywodzą obyczaj z rzymskiego święta Cerealiów, obchodzonego na początku 
kwietnia ku czci bogini urodzaju.
W Polsce Prima Aprilis, zwanym też Dniem Śmiechu, już w XVI wieku uchodził za dawny, a Wacław 
Potocki napisał: 
Prima Aprilis, albo najpierwszy dzień kwietnia, 
Do rozmaitych żartów moda staroletnia.
Ale żart, jak wiadomo żartowi nierówny. Bywają żarty sympatyczne, bywają grubiańskie lub wręcz 
niestosowne. Ponoć w dawnych wiekach naszej “złotej wolności” panowie potraĀli w tym dniu po-
częstować gościa pierogami nadziewanymi trocin ami albo ka wą przyrządzoną z gliny. Wysyłano 
również listy ze zmyślonymi wiadomościami, dziwaczne prezenty lub po prostu kartkę z napisem: 
Prima Aprilis. 
Primaaprilisowe zwyczaje i żarty znane są nie tylko u nas, ale na całym świecie.
W Anglii obchodzony jest April Fool’s Day („dzień kwietniowego głupka”), podczas którego żarty ro-
bione są tylk o rano; tradycja mówi, że zrobienie komuś psikusa wieczorem może przynieść pecha. 
Szkoci bawią się z okazji dnia zwanego tam Hunt the Gowk („upoluj frajera”), Litwini z kolei - Mela-
gio diena, czyli Dnia kłamcy, w Niemczech płatają sobie Āgle podczas Indenaprilschicken („oszustwo 
primaaprilisowe”).. 
Le poisson d’avril, to nazwa primaaprilisowej tradycji rodem z Francji. Nad Loarą można bezkarnie 
opowiadać nieprawdziwe historie i żartować do woli, a zwyczaj nakazuje ukradkiem przyklejać sobie 
wzajemnie do pleców papierowe ryby. 
W Nowym Jorku od ćwierć wieku pierwszego kwietnia aleją Five Avenue przechodzi gromadząca 
tysiące ludzi parada April Fool’s Day, w trakcie której spośród uczestników zabawy wybierany jest 
„Król Głupców” – najzabawniej przebrany uczestnik parady.                                                             RED.

PRIMA APRILIS - bo się omylisz!
Zdrowych, wiosennych

świąt Wielkiejnocy

wszystkim 

Czytelnikom 

i 

Sympatykom

życzy

Redakcja WPR
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Policja w Valdemarsvik jest zdumiona zagadkowym zniknię-
ciem Conny Larssona, znanego aktora, pedagoga oraz założycie-
la charytatywnej organizacji, niosącej pomoc młodym narkoma-
nom. Conny Larsson  jest znany także z faktu, że przez pewien 
czas był asystentem sławnego hinduskiego proroka Satya Sai 
Baby. Policja podejrzewa, ze znikniecie Connyego ma właśnie 
związek z jago kontaktem z hinduskim prorokiem, zwłaszcza,  iż 
ostatnio wypowiadał się on negatywnie o Sai Babie w serii ar-
tykułów prasowych oraz wystąpień publicznych, obwiniając go 
o kontakty seksualne z nieletnimi chłopcami. Twierdził również 
iż rzekome cuda dokonywane przez Sai Babę są zwykłym oszu-
stwem i należy je zaliczyć raczej do sztuczek cyrkowych niż do 
kategorii cudów.

Krótko po opublikowaniu artykułów Conny Larsson  zniknął 
bez śladu. Mało tego, wraz z nim zniknęły wszelkie informacje, 
dotyczące jego osoby. „Nigdy nie spotkaliśmy się  z czymś po-

dobnym: - powiedział komisarz Rune Ja kobsson z policji w Val-
demarsvik. „Zginęły wszelkie dokumenty, dotyczące Connyego 
Larssona. Dane z urzędu podatkowego (!), karty szpitalne, do-
kumenty z archiwum szkolnego, nawet nasza policyjna kartoteka 
– wszystko zniknęło bez śladu. Dotyczy to nie tylko dokumen-
tów pisanych, ale także zostały skasowane wszystkie informacje, 
przechowywane w komputerowych bazach danych w całym kra-
ju. Skontaktowaliśmy się z Interpolem, jednak ich dane również 
zniknęły.”

Prokurator Anita Gundesson, podobnie jak komisarz Jakobs-
son, nie potrafi ukryć zdumienia. „Najbardziej spektakularne 

w całej tej historii jest być może to - dodaje - że wymazane zostały 
dane z już wydrukowanych książek telefonicznych” Otwiera książ-
kę telefoniczną na stronie, gdzie wcześniej znajdował się numer 
telefonu, faxu oraz adres Conny Larssona i pokazuje, że miejsce 
jest, po prostu, puste. Tak, jakby ktoś w zagadkowy sposób wy-
mazał wszystko, nie pozostawiając najmniejszego śladu. I to we 
wszystkich sześćdziesięciu pięciu tysiącach książek telefonicznych 
rozprowadzonych w całym okręgu pocztowym Valdemarsvik!

Sprawę przejęła policja w Sztokholmie, która zapowiada kon-
tynuację dochodzenia. Reporterzy gazety zadzwonili również do 
emerytowanego profesora, Stefana Jonssona , pierwszego profe-
sora parapsychologii holenderskiego uniwersytetu w Utrechcie. 
Odpowiedział krotko. „Co znaczy, jak mogło się to stać? To oczy-
wiste. On przecież próbował ośmieszyć największego ze wszyst-
kich żyjących ludzi, awatarę, wcielenie Boga. Człowieka, który 
podobnie jak Bóg potrafi czytać wszystkie myśli i może zrobić 

co tylko zechce z tym, co przez nas odbierane jest jako materia. 
Dla niego to żadna sztuka wyeliminować słabego i w dodatku 
głupiego człowieka, który w swojej bezczelności próbował sypać 
piach w tryby boskiej maszynerii. Dla mnie jest to oczywiste: Sa-
tya Sai Baba zadbał o to, by ów głupiec zniknął z kosmosu razem 
z najmniejszym śladem, jaki mógłby po nim pozostać.” Specjalna 
grupa, powołana przez sztokholmską policję otrzymała polecenie 
wzięcia również pod uwagę i tej możliwości.                              AND  

Tłumaczenie z  „Stocholms Tidning” 

SENSACJA!
Zagadkowe zaginięcie
CONNY LARSSONA

Tuż obok zabytkowego 
kościoła w miejscowości 
Osuchów, położonej ok. 60 
km od Warszawy, nieco na 
południe od Trasy Kato-
wickiej znajduje się dziwny 
kamień. 

Gładka powierzchnia
Osuchów leży jeszcze w obrę-
bie pierwszego zlodowacenia, 
ale tuż przy granicy drugiej 
późniejszej strefy lądolodu. 
Co to oznacza? Kamieni jest 
tutaj wyraźnie więcej niż na 
południe i wschód, są one 
także mniej więcej jednolite 
morfologicznie. Przeważnie 
są to zlepieńce o brązowej 
barwie, upstrzone lśniącymi 
kawałkami miki lub bladymi 
grudkami kwarcu. Sporo jest 
tu także kamieni o zwartej 
strukturze nazywanych przez 
miejscowych piaskowcami, 
mają szarą barwę i najłatwiej 
zaobserwować je w ścianach 
budynków mieszkalnych 
i zabudowań gospodarskich 
– jeszcze do niedawna uży-
wane były jako podstawowy 
materiał budowlany. Nasz 
kamień jednak jest całkowi-
cie inny. Jest czarny. 

Charakterystyczna barwa
Czerń ta jest intensywna 
i kamień mógłby być uznany 
za skałę bazaltową, gdyby nie 
to, że  jego powierzchnia jest 
połyskliwa, a nie matowa, 
lub szklista. Nawet jednak 
gdyby kamień odpowiadał 
cechami morfologicznym 
skałom bazaltowym, nale-
żałoby zapytać, co robi duży 
kawał skały pochodzenia 
wulkanicznego obok kościoła 
parafialnego pod wezwaniem 

św. Stanisława Biskupa i Mę-
czennika w Osuchowie? Skąd 
się tam wziął? Najbliższy 
wulkan to Wezuwiusz. Nie 
jest to jednak - powtórzmy 
– skała pochodzenia wulka-
nicznego – czyli bazalt – jest 
to coś zupełnie innego, coś 
nieznanego. 
Nie zaspokoimy ciekawości 
czytelników – żadne badania 
próbujące określić struktu-
rę skały i jej pochodzenie 
nie były przeprowadzane. 
Kamień jak dotąd nie zainte-
resował geologów. Nic o nim 
nie wiemy. Wiemy za to, że 
żywo interesuje się nim miej-
scowa ludność, kamień jest 
swego rodzaju atrakcją tury-
styczną, opowiada się o nim 
legendy i kusi zwiedzających 
okolicę, by zechcieli zajrzeć 
do maleńkiego Osuchowa. 
Co jest takiego dziwnego 
w tym głazie, że wzbudza 
zainteresowanie ludzi? 

Dziwne znaki
Najbardziej interesujące 

jest to, że na powierzchni 
głazu odciśnięta jest malutka, 
kilkucentymetrowa… stópka 
dziecka. „Stópka dziecka” – 
tak zostało nazwane podłuż-
ne wgłębienie w kamieniu, 
kształtem przypominające 
odcisk stopy. Nie jest to żad-
ne „naturalne” zagłębienie, 
powstałe w wyniku trwają-
cych tysiące lat procesów. To 
ślad pozostawiony mecha-
nicznie – coś lub ktoś musiał 
jakimś sposobem zostawić to 
charakterystyczne wgłębie-
nie. 
Legenda 
opowiadana 
przyjezdnym 
mówi, jakoby 
ślad ten został 
pozostawio-
ny przez 
ducha zmarłej 
przed laty 
dziewczynki. 
Dziecko zmar-
ło w czasie 
szalejącej po 
pierwszej 
wojnie świato-
wej epidemii 
grypy. Matka 
dziewczyn-
ki bardzo 
rozpaczała 
po jej stracie. 
Ból matk i był 
tak ogrom-
ny, że  duch 
dziewczynki 
ulitował się 
nad nią i pew-
nej nocy we 
śnie odwiedził 
swą cierpiącą 
matkę. Zjawa 
poprosiła ją, 
aby już dłużej 
jej nie opła-
kiwała, gdyż 
jest ona w raju 
i czuje się tam 
cudownie. 
Na potwier-
dzenie tych 
słów córka 
obiecała matce 
pozostawić 
ślad swej stopy na kamieniu 
leżącym w pobliżu kościoła. 
Następnego  dnia rano matka 
rzeczywiście odnalazła ten 
ślad. Tyle głosi legenda.
 
Inne fakty
Jak si ę Państwo domyślacie 
tajemniczy kamień z Osu-
chowa nie jest jedynym 
zagadkowym reliktem 
przeszłości, odnalezionym 
na Ziemi, z którym wiążą 
się dziwne i tajemnicze 
znaki i niewytłumaczalne 
ślady. Przyjrzyjmy się innym. 
Interpretacje hi potez, co do 
ich pochodzenia, a także 
znajdujących się na nich zna-
ków pozostawiamy samym 

czytelnikom. 
• W Stanach Zjednoczonych, 
pobliżu Filadelfii, w czasie 

prowadzonych prac budow-
lanych natrafiono na marmu-

rowy blok. Dziwne było już 
to, że kawał marmuru znalazł 
się na tak starym geologicz-
nie terenie, w miejscu gdzie 
skały organiczne nie wystę-
pują w ogóle. Na skale widać 
było wyraźnie znaki, które 
mogłyby być niczym więcej 
jedynie literami, chyba, że 
przyjmiemy ryzykowną tezę 

mówiącą, iż po twardej skale 
przespacerował się dziwny, 
jeszcze twardszy robak, 
a jego konwulsyjne ruchy po-
zostawiły w marmurze ślad 
do złudzenia przypominają-
cy litery greckiego alfabetu. 
Blok marmuru wydobyto 
z głębokości ponad 20. 
metrów.
• W trakcie badań geolo-
gicznych prowadzonych na 
pustyni Nevada odnalezio-
no skalny blok, w którym 
odciśnięta była… podeszwa 
buta. Na podstawie badań 
geologicznych wiek skały 
określono na 213 – 248 mi-
lionów lat! Tajemniczy pie-
chur pozostawił więc odcisk 

KAMIEŃ Z OSUCHOWA
Czy tajemniczy kamień przybył z kosmosu?

swojej stopy mniej więcej 
w środkowym Triasie. 
• Sprzed 505 milionów 
lat, czyli z okresu Kambru 
pochodzi kawałek łupku 
z odciśniętym w nim śladem 
buta, znaleziony w pobliżu 
Antelope Spring w stanie 
Utah przez Williama Meisne-
ra, rysownika i kolekcjonera 
amatora trylobitów – wymar-
łych, morskich stawonogów. 
Meister tak opisywał swoje 
znalezisko: „... ślad pięty 
odcisnął się w skale około 2 

mm dalej niż sama pode-
szwa. Był to wyraźny odcisk 
prawej stopy, ponieważ san-
dał został w charakterystycz-
ny sposób mocno zużyty na 
prawym boku pięty”. 
• W czasie budowy linii ko-
lejowej w Afryce Południo-
wej na wybrzeżu Oceanu 
Indyjskiego w prekambryj-
skich skałach osadowych 
odnaleziono dziwną kulę. 
Przedmiot połyskiwał meta-
licznie, a na „równiku” kuli 
wyżłobione były trzy rów-
niutkie, równoległe rowki. 
Osad mineralny, w którym 
odnaleziono kulę datowany 
jest na 2.8 miliardów lat.

Joachim Pelc



Rok temu 2 kwietnia 2005 
roku, o godzinie 21.37 odszedł 
nasz ukochany Papież Jan Pa-
weł II . Przez minione 365 dni 
patrzył na nas miłością i troską 
z okna Domu Ojca, a mimo to 
czuliśmy się i czujemy osiero-
ceni. To jest silniejsze od nas, 
bo strata przerosła siłę naszych 
ludzkich ramion. Na całym 
świecie wspominaliśmy Jana 
Pawła Wielkiego  i modliliśmy 
się o jego bliską beatyfikację 

i rychłą kanonizację. Dla nas, którzy go kochają On już jest 
święty. 
SANTO SUBITO, ŚWIĘTY NATYCHMIAST! Amen.
W ubiegłą niedzielę w pierwszą rocznicę śmierci Ojca Święte-
go Jana Pawła II o godzinie 9 rano w kościele św. Kazimierza 
w Pruszkowie została odprawiona Msza św. w intencji Jego 
szybkiej beatyfikacji. Uczestniczyli w niej przedstawiciele 

władz Miasta i Powiatu Pruszkowskiego, wartę honorową za-
ciągnęli uczniowie z Gimnazjum nr 4 im. Jana Pawła II . Po 
Mszy św. Starosta, Przewodnicząca Rady Powiatu i Prezyden-
ci Pruszkowa złożyli kwiaty pod pomnikiem Ojca Świętego . 
W biało-żółtej wiązance od Powiatu Pruszkowskiego znalazły 
się, ulubione przez Jana Pawła II, frezje. 
W niedzielę wieczorem 2 kwietnia 2006 roku w Komorowie 
w Gminie Michałowice został poświęcony pomnik Jana Pawła 
II. Stanął na stopniach komorowskiej świątyni. W ten sposób 
mieszkańcy uczcili pamięć Ojca Świętego w pierwszą rocznicę 
Jego odejścia. Oprócz posągu na dziedzińcu kościoła św. Ka-
zimierza w Pruszkowie, który został odsłonięty i poświęcony 
w listopadzie 2004 roku, jest to drugi pomnik papieski w Po-
wiecie Pruszkowskim. Aktu poświęcenia dokonał ksiądz bi-
skup Antoni Dydycz. U stóp pomnika mieszkańcy Komorowa 
ułożyli serce z płonących czerwonych zniczy.

W I A D O M O Ś C I   P O W I A T U   P R U S Z K O W S K I E G O

Pogodnych, pełnych nadziei, wiosennych 
Świąt Wielkanocnych oraz wiele szczęścia 

i wszelkiej pomyślności 
mieszkańcom Powiatu Pruszkowskiego 

życzą

Przewodnicząca Rady Powiatu Pruszkowskiego

Maria Kwasiborska-Sybilska

Starosta Powiatu Pruszkowskiego
Elżbieta Smolińska

M I N Ą Ł  R O K

Na swoje 45-lecie szkoła otrzymała nową halę sportową. 
W ubiegłym roku poświęcono kamień węgielny pod bu-

dowę hali. 25 marca ten wspaniały obiekt został przekazany 
szkole i jej uczniom. Jest to jedna z piękniejszych i najnowo-
cześniejszych hal sportowych nie tylko w Powiecie Pruszkow-
skim, ale także w województwie mazowieckim.  Duża i jasna, 
o  wymiarach 51 x 41 m, wysokość od 4 do 10 m. Główne bo-
isko sportowe mierzy 36 x 19 m. Boiska wyłożone drewnianą 
klepką są przystosowane do halowej piłki nożnej, koszyków-
ki, siatkówki, tenisa i piłki ręcznej. Hala została nowocześnie 
wyposażona. Ma składane elektrycznie kosze do koszykówki, 
elektroniczną tablicę wyników, ekrany z siatki, Stała widownia 
została zaprojektowana na 182 miejsca na składanych foteli-
kach, a rozsuwana trybuna na 186 miejsc. Hala jest wyposażona 
w toalety dla publiczności i zawodników, umywalnie, natryski 
i pokoje trenerów. Hala sportowa w Nowej Wsi powstała dzię-
ki determinacji, wytrwałości i gospodarności samorządowców 
z Gminy Michałowice i Województwa Mazowieckiego.

     Nowe hale spor towe takie jak ta w Nowej Wsi, wpisują się 
w program usportowienia młodzieży szkolnej w powiecie. Za-
rząd Powiatu Pruszkowskiego rozpoczął pierwszy etap budo-
wy Centrum Sportu Szkolnego. Od września rusza Gimnazjum 
Sportowe w Pruszkowie przy ulicy Gomulińskiego 2, będące 
częścią Centrum.

Na otwarcie hali zaproszono wielu znakomitych gości. 
Przecięcia wstęgi dokonali w kolejności marszałek sejmi-

ku mazowieckiego pan Adam St ruzik,  ks. biskup Tadeus z Pi-
kus, który przekazał nożyce pani Elżbiecie Smolińskiej – sta-
roście po wiatu pruszkowskiego. Dalej przecinali wójt gminy 
Michałowic - Roman Lawrence, Jacek Si erak - Przewodniczą-
cy Rady Gminy, wicewójt - Justyn Kwietniak, dyrektor szkoły 
- Ewa Dymura oraz sołtys Nowej Wsi - Jadwiga Bazga. Dzieła 

przecinania dokonali 
dwaj u czniowie ze 
szkoły w Nowej Wsi. 

Księdzu bisku-
powi towa-

rzyszyli ks. Prałat 
Józef Po dstawka, 
Dziekan Dekanatu 
Pruszkowskiego i ks. 
Kanonik Maciej Szy-
mański, proboszcz 
tutejszej parafii pod 

wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Przybył także 
proboszcz z Komorowa ks. Andrzej Perdzyński . Oświatę re-
prezentowała wizytator rejonowa pani Joanna Cichocka  oraz 
dyrektorzy szkół z Komorowa i Michałowic. Przybyli bibliote-
karze z gminy.

Obecni byli prezydenci, wójtowie i burmistrzowie sąsied-
nich miast i gmin: Pruszkowa, Brwinowa, Nadarzyna, Mi-

lanówka, Podkowy Leśnej, 
Piastowa, Leszna, Błonia 
i Raszyna, a także pracow-
nicy Urzędu Gminy w Mi-
chałowicach oraz pedago-
dzy i pracownicy ze szkoły 
w Nowej Wsi i przedstawi-
ciele Rodziców. Uroczystość 
uświetniły występy uczniów. 
Na zakończeni e odbył się 
mecz koszykówki.   

NOWA HALA SPORTOWA
W  N O W E J  W S I

Bank Spółdzielczy w Raszy-
nie rozbudowuje sieć usług. 
Po filiach w Komorowie 
i niedawno otwartej w Mi-
chałowicach, 5 marca prezes 
Jan Karw atowski otworzył 
nową ekspozyturę na prusz-

kowskim Żbikowie przy ul. 
3 Maja. Jest to bardzo przez 
mieszkańców oczekiwana 
placówka, jedyny bank w bli-
skiej okolicy. W Pruszko-
wie jest kilkanaście banków, 
ale mieszkańcy Żbikowa do 
tej pory musieli chodzić do 
banku aż „za tory”. Wstęgę 
przecięli Prezydenci Prusz-
kowa, Przewodniczący Rady 
Miasta i Powiatu, Starosta 
Powiatu Pruszkowskiego, 
przedstawiciel mazowieckiej 
centrali banków spółdziel-
czych i przedstawiciele władz 
centrali banku w Raszynie. 

Prezes Karwa-
towski zapewnił, 
że bank spół-
dzielczy w Raszy-
nie jest bankiem 
z polskim kapita-
łem, oferującym 
wszystkie no-
woczesne usługi 
i produkty finan-

sowe. Obsługuje 
przedsiębiorców 

i klientów indywidualnych 
z terenu Powiatu Prusz-
kowskiego. Ws piera lokalną 
przedsiębiorczość, oferując 
kredyty obrotowe w złotych 
polskich przeznaczone na fi-

nansowanie bieżącej działal-
ności gospodarczej. Wkrótce 
otwarte zostaną dwie dalsze 
filie, w tym na pewno jedna 

w Sękocinie w Gminie Nada-
rzyn. 
Jak zauważyła Starosta, ten 
bank jest bankiem powiato-
wym, bo już w tej chwili, ma 
swoje filie w kilku gminach 

Powiatu Pruszkowskiego. 

NA BANK

Uroczystośc otwarcia fili banku w Pruszkowie

Pomnik Jana Paw ła II w Komorowie

Przecięcia wstegi dokonuje
Starosta Elżbieta Smolińska

Wójt Gminy Roman Lawrance
i Dyrektor Zespołu Szkół Ewa Dymura

Ks. bp. Tadeusz Pikus
święci nową halę sportową
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W kwietniu w dalszym ciągu będą wykonywane cząstkowe 
remonty naw ierzchni na zdemolowanych przez wyjątkowo 
długą zimę drogach powiatowych. Trwać będzie także bu-
dowa parkingu przed Urzędem Skarbowym przy ul. Staszica 
w Pruszkowie. Planowane jest pozimowe sprzątanie poboczy 
oraz rowów z zalegających śmieci.
Zostały rozstrzygnięte 2 przetargi na remont skrzyżowania ul. 
Armii Krajowej z ul. Andrzeja w Pruszkowie, który ma być 
wykonany do 30 maja br. oraz na wykonanie projektu na dro-
gę powiatową Nr 01501 (ulice Polna, Targowa, Pruszkowska 
w Gminach Michałowice i Raszyn). Projekt ma być gotowy do 
30. września br.
Zarząd Powiatu Prus zkowskiego ogłosił następujące przetar-
gi:
wykonanie oznakowania pionowego na drogach powiatowych 
na terenie
Powiatu Pruszkowskiego
• sprzątnięcie dróg powiatowych po zakończeniu sezonu  
   zimowego 2005/2006.
• remont nawierzchni ul. Długiej w Pruszkowie.
• remont drogi 01502 na odcinku od ul. Sokołowskiej do 
   torów WKD w   Regułach
• remont ul. Brzozowej na odcinku od drogi Nr 719 
  (długość 550 mb)
• remont ul. Rolnej w Kajetanach od skrzyżowania z drogą 
   krajową Nr 008 (długość 250 mb).

JAK WYPEŁNIAĆ 
WNIOSKI O DOPŁATY 

BEZPOŚREDNIE
Od 15 marca do 15 maja 2006 roku Mazow-
iecki Oddział Regionalny Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie 
prowadził akcję przyjmowania wniosków od 
rolników o płatności bezpośrednie. Starosta 
Powiatu Pruszkowskiego zaprasza wszystkich 
zainteresowanych na spotkanie dotyczące 
wypełniania wniosków, które Starostwo organ-
izuje 25 kwietnia 2006 r. w siedzibie Zespołu 
Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 
przy ul. Gomulińskiego 2 w Pruszkowie w sali 
nr 8 w godzinach od 10.00 do 13.00. Celem 
tego spotkani a będzie zwrócenie uwagi na 
najczęściej dotychczas popełniane błędy oraz 
wskazanie, jak wypełniać trudniejsze elemen-
ty wniosku o płatności. Z powodu pojawienia 
się nowych załączników do wniosków, na 
tym spotkaniu zostanie pokazany sposób ich 
wypełnienia.

KOMENDANT STOŁECZNY POLICJI W WARSZAWIE OGŁASZA ROZPOCZĘCIE 
NOWEJ PROCEDURY DOBORU KANDYDATÓW DO SŁUŻBY 

W KOMENDZIE STOŁECZNEJ POLICJI
OSOBY ZAINTERESOWANE PROSIMY O KONTAKT 

Z ZESPOŁEM KADR KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI 
W PRUSZKOWIE UL. KRASZEWSKIEGO 8, tel. (022) 60-46-245

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ DOSTĘPNE SĄ RÓWNIEŻ: 
• na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl) i stronie internetowej Komendy Stołecznej Policji (www.
policja.waw.pl) 
• w Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji tel. (022) 603-65-68, 
(022) 603-75-38 e-mail: ksp.dobor@policja.waw.pl
 SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:
  • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii 
 • niekarany i korzystający z pełni praw publicznych 
 • posiadający, co najmniej średnie wykształcenie 
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, pod

                ległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować.
Ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej. 
OSOBY ZAINTERESOWANE PEŁNIENIEM SŁUŻBY W POLICJI POWINNY ZŁOŻYĆ W TERMINIE OD 03 LUTEGO 
DO 31 LIPCA 2006 ROKU W CENTRUM DOBORU KADR KOMENDY STOŁECZNEJ POLICJI W WARSZAWIE AL. SO-
LIDARNOŚCI 126
NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:
 • pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji 
 • wypełniony kwestionariusz osobowy 
 • odręcznie napisany życiorys 
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe 

               (kserokopie - oryginały dokumentów do wglądu) 
 • zaświadczenie o niekaralności (informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego  
                – Warszawa, Zwycięzców 34, tel.  022 672-82-72) 
Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego i świadectwa pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, kandydat 
składa w Komendzie Stołecznej Policji w terminie wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego. 

Formularz kwestionariusza osobowego i ankiety bezpieczeństwa osobowego można pobrać w Komendzie Stołecznej Policji, 
komendach powiatowych i rejonowych Policji lub każdej innej jednostce Policji na terenie kraju.  
MILE WIDZIANI BĘDĄ KANDYDACI DO SŁUŻBY W POLICJI POSIADAJĄCY: 
 • wykształcenie wyższe, zwłaszcza prawnicze 
 • udokumentowaną znajomość języków obcych 
 • stałe zameldowanie i zamieszkujący na terenie Warszawy lub najbliższych okolic 
               (do 50 km od granic miasta). 
Jednocześnie informujemy, że jest możliwość odbycia zasadniczej służby wojskowej w Oddzia-
le Prewencji Policji w Warszawie. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Sekcją Doboru Kadr 
Komendy Stołecznej Policji tel. (022) 603-65-68, (022) 603-75-38 
e-mail: ksp.dobor@policja.waw.pl 

KOMENDA POWIATOWA
POLICJI

W PRUSZKOWIE

UWAGA ROLNICY!

DROGI POWIATOWE
W KWIETNIU 2006

Dzisiejsi 60-ciolatkowie, po-
kolenie powojennego wyżu 
demograficznego, stanowią 

potencjał, którego zalety 
i potrze bę odkrywają roz-
winięte gospod arki Zachod-
niej Europy. Zmiany demo-
graficzne w skali globalnej, 

spowodowane zbyt małym 
przyrostem ludności zwłasz-
cza w Europie, już wkrótce 
przewartościują podejście do 
ludzi w tzw. trzecim wieku. 
W Polsce w ciągu ubiegłych 
20 lat dzietność kobiet dra-
matycznie spadła do zaledwie 
1,3 dziecka na kobietę. Gorzej 
jest tylko w Niemczech. Zwy-
kły brak rąk do pracy wymusi 
na rozwiniętych i rozwijają-
cych się gos podarkach, do 
których na leży Polska, wy-
korzystanie potencjału sześć-
dziesięciolatków, pokolenia 
powojennego wyżu. 
Jest to potencjał niemały, zbu-
dowany w ciągu całego życia 
i nie będzie państwa stać na 

to, ab y został spożytkowany 
tylko na opiekę nad trzecim 
pokoleniem i pomoc coraz 
bardziej zapracowanym i co-
raz mniej licznym dzieciom.
Pokolenie powojennego wyżu 
demograficznego w USA i Eu-

ropie, potężna siła robocza, 
odchodzi na emeryturę, za-
bierając z rynku nieoceniony 
kapitał wiedzy, doświadcze-
nia życiowego i możliwości 
doradczych. W Unii Euro-
pejskiej liczba pracowników 
w wieku między 50 i 64 lata 
w ciągu następnych dwóch 
dekad wzrośnie o 25%, nato-
miast pracowników w wieku 
20-29 lat ubędzie około 20%. 
Ci, którzy odejdą na emery-
turę zostawią po sobie lukę, 
której zapełnienie będzie tro-
ską dla dyrektorów i zarzą-
dów przedsiębi orstw. Wielu 
ludzi w wieku emerytalnym 
będzie chciało kontynuować 
pracę ze względów material-
nych, ale nie tylko. Zostało

 

dowiedzione, że ludzie po 
sześćdziesiątce mają wiele do 
zaoferowania i są umotywo-
wani do pracy. Badania wy-
kazały, że przeciętnie rzadziej 
zapadają na choroby niż czter-
dziestolatkowie. Są stworzeni 
do działania w elastycznym 
systemie zatrudnienia, który 
w państwach Zachodniej Eu-
ropy robi karierę wśród mło-
dych pracowników. 
Do pracy po sześć dziesiątce 
może zachęcić aktywny, tre-
nowany umysł. To z reguły 
idzie w parze z kondycją fi-

zyczną, bo człowiek, który 
ćwiczy umysł, więcej wie, 
jest bardziej świadomy, w ja-
ki sposób żyć, aby osiągnąć 
dobrą formę i zadowolenie 
z życia. Nieustanne kształ-
cenie jest do tego kluczem. 
Uniwer sytety Trzeciego Wie-
ku trafiają w dziesiątkę zapo-
trzebowania społecznego. Już 
starożytni Grecy wiedzieli, że 
człowiek nie starzeje się do-
póty, dopóki umysł mu na to 
nie pozwoli pozwoli.
W Powiecie Pruszkowskim 
ludzie w złotej jesieni ży-
cia będą mieli swoją rolę do 
spełnienia na zmieniającym 

się pod wpływem demogra-
fii rynku pracy. Nasz powiat 

będzie się rozwijał i będzie 
potrzebował nie tylko ludzi 
młodych, dla których trzeba 
stworzyć perspektywy roz-
woju i pracy, ale również lu-
dzi trzeciego wieku i ich do-
świadczenia.
W Pruszkowie działa przy 
Miejskim Ośrodku Kultu-
ry Uniwer sytet Trzeciego 
Wieku. Za jęcia, prowadzone 
w systemie comiesięcznych 
sesji, cieszą się wielkim za-
interesowaniem, zwłaszcza 
wśród pań. Na sesji 30 marca 
wykład na temat przyszło-
ści Powiatu Pruszkowskiego 
wygłosiła Starosta Elżbieta 
Smolińska. Prelegentka po-
ruszyła najważniejsze zagad-
nienia dotyczące rozwoju in-
frastruktury, zwłaszcza dróg, 
zmian w systemie nauczania, 
uwzględniających wymaga-
nia rynku pracy, zarządzania 
powiatową służbą zdrowia 
w szczególności szpitalem 
powiatowym, po prawy bez-
pieczeństwa mieszkańców. 
Wykład wzbudził zaintereso-
wanie słuchaczy i zakończył 
się żywą dyskusją.

TRZECI WIEK



06    WPR 0008/04  POLEMIKA

Tel/fax:     0-22 758 86 91
Tel. kom:  0-604 931 453

studio@perpedes.pl

PER PEDES 
STUDIO

Historia Pruszkowa..., 
horror 
lingwistyczno-historyczny 
[...]
W pruszkowskich księgar-
niach pojawiła się w końcu 
2005 r. publikacja Mariana 
Skwary pt. „Histo ria Pr usz-
kowa z zarysie, tom 1”, Prusz-
ków 2005, str. 124 (format 
B-5). Książkę wydała Powia-
towa i Miejska Biblioteka Pu-
bliczna w Pruszkowie dzięki 
pomocy finansowej Urzędu 
Miejskiego w Pruszkowie.
Jest to pierwsza - od lat 
- ogólna synteza dziejów 
Pruszkowa (tom I obejmuje 
lata do 1918 r.). Praca nie jest 
dziełem naukowym i ma cha-
rakter popularno-naukowy. 
Dla uatrakcyjnienia treści za-
mieszczono w niej szereg ilu-
stracji (m.in. mapki, wyciągi 
z innych prac, zdjęcia, tabele, 
odbitki z kart pocztowych). 
Podnos i to jej atrakcyjność 
graficzną i ułatwia odbiór.

Do ukazania się dzieła przy-
czynili się tzw. „mecenasi wy-
dawniczy”. Forsowali oni - aż 
do finału - tę publikację. Do 

osób należeli m.in. wicepre-
zydent miasta pan Andrzej 
Królikowski (Zarząd Miasta 
Pruszkowa), pan Grzegorz 
Zegadło (dyrektor Powiato-
wej i Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej), radny miejski pan 
Marcin Bąkiewicz . Pan 
Marian Skwara  publicz-
nie wspominał o osobistym 
patronacie panów: Króli-
kowskiego i Bąkiewicza, na 
spotkaniu z czytelnikami 15. 
lutego 2006 r. w Klubie PSM 
przy Al. Niepodległości 12.
Promocję książki prowadził 
pan Grzegorz Zegadło (m.in. 
zachwalał ją jako współ-
czesną, obiektywną historię 
miasta). Za redakcję i korektę 
materiału odpowiadała pani 
Katarzyna Zegadło  (córka 
pana Grzegorza). Książkę 
wydała firma Rachocki i S-ka 

z Pruszkowa.
Komisja Oświaty, Kultu-
ry i Sportu Rady Miejskiej 
w Pruszkowie rekomendo-
wała sfinansowanie druku 

dzieła. W budżecie miasta 
zarezerwowano na to środki. 
Inny radny, pan Marek Gesz-
prych osobiście reklamuje 
książkę na stronie interneto-
wej o Pruszkowie (Pruszków. 
Serwis inform acyjny i rekla-
mowy: http://www.pruszkow.
com.pl).

Na pierwszy „rzut oka” wy-
dawałoby się, że wszystko 
jest w jak najlepszym porząd-
ku. Ni c tylko „chwalić pod 
niebiosa” cały ten zespół za 
żelazny upór, konsekwencję 
w ostatecznym doprowadze-
niu do ukazania się „Histo-

rii...”.
Udało im się to, mimo gło-
śnych i wyraźnych głosów 
sprzeciwu podnoszonych 
m.in. przez panie: Irenę Hor-
ban i Zofię Chmurową (wie-
loletnie redaktorki „Przeglądu 
Pruszkowskiego”; pierwsza 
- wykształcona i zawodowa 
historyczka, druga - zawodo-
wa redaktorka). Opinia obu 
pań - wyrażona publicznie na 
spotkaniu w Urzędzie Miej-
skim w Pruszkowie w 2005 
r. - była absolutnie przeciw 
temu, aby samorząd finanso-

wał i wydał dzieło Mariana 
Skwary.
[...]
Bardzo przykro to stwierdzić 
- jeszcze trudniej powiedzieć 
i napisać - że wszelki za-
chwyt, radość, jakie winny się 
pojawić przy tym tytule, stają 
jak „gorący kartofel w gar-
dle”, a „ręce, opadają do dołu 
z szumem liści”. Każdy, (do-
brze władający mową ojczy-
stą i znający historię Polski, 
Pruszkowa) kto spokojnie 
i uwagą wczyta się w jej treść, 
dojdzie do tych smutnych 
i żenujących wniosków.
[...]
Pracy budzącej uczucie wsty-
du, napisanej prymitywnym, 
błędnym językiem polskim, 
nie widziałem jak żyję do 
chwili zetknięcia się z „Hi-
storią...” Mariana Skwary . 
Napisał on ją językiem gra-
fomana, podając gigantycz-
ną ilość błędów: „Strona bez 
błędu - stroną straconą”. Na 
jednej można znaleźć 2-4 
i więcej. Jest tam tego tyle, że 
wystarczy, aby napisać grub-
szą książkę „odkręcającą” to, 
co autor „wypaczył i skręcił”, 
a przy współpracy z rodziną 
Zegadłów, i pomocy panów: 
Królikowskiego i Bąkiewi-
cza wprowadzili do obiegu, 
finansując to przedsięwzięcie 

z pieniędzy pruszkowskiego 
podatnika.
Dla wykazania powyższej 
ostrej i surowej tezy wybiorę 
25 błędów, które każdy łatwo 
znajdzie. Wypisanie i spro-
stowanie wszystkich przekra-
cza objętość opublikowanej 
książki. Oceniam, że omówi-
łem ok. 3-6 proc. dostrzeżo-
nych przez mnie błędów.
Książka zawiera ogromne 
wady dwojakiego typu.
Językowe (lingwistyczne) 
- błędy odnoszą się do ogól-
nych zasa d poprawności ję-
zyka polskiego takich, jak: 
gramatyka, grafomański i zły 
styl, błędna interpunkcja oraz 
błędy ortograficzne. Na skutek 

użycia przez autora wadliwe-
go języka ojczystego - niepo-
prawionego przez redaktor-
kę-korektorkę - książka jest 
w dużych partiach niejasna, 

niezrozumiała, zagmatwana, 
chwilami „bełkotliwa”. Mam 
wrażenie, że napisano ją w ję-
zyku „polisz-afrikański”.
Merytoryczno-faktograficzne 

- autor obok użycia kuriozal-
nego języka zbyt często - jak 
na tak małą pracę - podaję 
nieprawdę, półprawdę, cza-
sami fałszuje historię Polski, 
Pruszkowa. Głosi „uczone” 
opinie, które są ułomne i non-
sensowne. Czasami autor nie 
ma na to, co podał żadnych 
konkretnych do wodów. Od-
noszę wrażenie, że gdy cze-
goś nie wie to puszcza „cu-
gle bujnej fantazji”. Zaczyna 
„pleść, co mu ślina na język 
przyniesie”, krótko mówiąc 
- bzdury. Z takiego sposobu 
prezentowania przez autora 
i redaktorkę dziejów Polski, 
Pruszkowa wyraźnie przebija 
brak średniej edukacji histo-
rycznej, niepełna, bardzo po-
wierzchowna wiedza - czyli 
u obojga - duże dyletanctwo, 
amatorszczyzna i nieuctwo.
Ad Języko we - książka jest 
napisana językiem grafoma-
na, który nie waham się okre-
ślić kolokwialnie „szkwarą”. 
Budowy zdań są w dużym 
stopniu sprzeczne z zasada-
mi języka polskiego. Autor 
i reda ktorka dopuścili się 
opublikowania rażących błę-
dów gramatycznych - styli-
stycznych. Nie przeszkadzają 
im przecinki, kropki i inne 
znaki interpunkcyjne. Regu-
ły ortografii języka polskiego 

są traktowane lekko, tak jak 
obojgu się akurat wydawało. 
Stwierdzam, że pan Marian 
przy dużym wysiłku pracy 
pani Katarzyny „wypuści-
li w świat” książkę opartą 
o własne - a przy tym błędne 
- reguły pisowni języka pol-
skiego. Język autora i redak-
torki są tak bliskie poprawno-
ści naszej mowy ojczystej jak 
„Pruszków jest bliski Księży-
cowi”. Pokażę to na różnych 
przykładach. Uprzedzam, że 
podam jedynie maleńką ich 
część - ok. 3-6 proc.
Str. 10: „(...) Dzieje warszta-
tów kolejowych, doczekały się 
nawet książkowej monografii 

(L.Hass, M.Lech , Dzieje za-
kładów naprawczych taboru 
kolejowego w Pruszkowie, 
1968).”.
Ciekawy błąd na początku. 
Imię i nazwisko pisze się od-
dzielenie (np. L. Hass, M. 
Lech). Dalej błąd ortogra-
ficzny - nazwę zakładu pra-

cy pisze się dużą literą. Błąd 
ortograficzny jest połączony 
z podaniem niepełnej nazwy 
dzieła (półprawdą) oraz złym 
rokiem wydania (nieści-
słość). Pełne dane tej książki 
są takie:
Ludwik Hass , Marian Lech , 

„Dzieje Zakładów 
Naprawczych Ta-
boru Kole jowego 
imienia Ho Chi 
Minha w Prusz-
kowie”, Ma zowiec-
ki Ośrodek Badań 
Naukowych Stacja 
Naukowa w Ży-
rardowie, Warsza-
wa 1969.
Książka jest poda-
na w tzw. „biblio-
grafii”, bez błędu 

ortograficznego 
w niepełnym ty-
tule, bez podania 
wydawcy z po-
prawnym miej-
scem i rokiem 
wydania - str. 
122: Hass Ludwik 
i Lech Marian , 
„Dzieje Zakładów 
Naprawczych Ta-
boru Kole jowego 
w Pruszkowie”, 
Warszawa 1969.
Str. 14: „Nasz 
kontynent dzielił 
się ostro na Imperium Roma-
num i Barbaricum. (...) Dla 
Rzymian za limes rozciągał 
się ciemny, zimny, nieznany 
obszar zaludniony coraz bar-
dziej zuchwałymi barbarzyń-
skimi plemionami. Natomiast 
te ostatnie były zafascynowa-
ne oślepiającym blaskiem 
bijącym z Rzymu. Dla nich 
poziom cywilizacyjny cesar-
stwa sięgał niewyobrażalnych 
wyżyn, a bajeczne bogactwa 
kusiły i prowokowały.”.
Rażące […] błędy stylu, 
przykład grafomaństwa oraz 
pisanie bujd.[…] Nie wiem, 
dlaczego kontyn ent miał się 
dzielić ostro? Edison wyna-
lazł żarówkę dopiero w dru-
giej połowie XIX w. Są użyte 
niepotrzebnie wtręty z jez. 
łacińskiego (słowa niezrozu-
miałe). 
Przytoczę pracę Marii Nale-
pińskiej  pt. „Jak mówić i pisać 
poprawnie” (str. 49). „ Prof. 
Z. Klemensiewicz  w swojej 
gramatyce przypisuje nad-
używanie słów pochodzenia 
obcego lenistwu i głupocie; 
lenistwu, bo nieraz łatwiej 
nasunie się na myśl wyraz 
obcy (zwłaszcza przy tłuma-
czeniach); głupocie, bo wie-
lu się popisuje  znajomością 

słów zapożyczonych, poczy-
tując ic h używanie za świa-
dectwo inteligencji. Przed 
niepotrzebnym używaniem 
zapożyczeń należy przestrzec 
i z tego względu, że mówiący 
nie zawsze dokładnie je rozu-
mieją, a wskutek tego często 
używają ich niewłaściwie, 
narażając się na śmieszność. 
[...] Wysilanie się na styl wy-
szukany nie jest bynajmniej 
oznaką inteligencji i wysokiej 
kultury. Język ludzi o wyso-
kiej kulturze i gruntownej 
wiedzy jest właśnie zwykle 
prosty”.
[...]
Str. 27: „Wynikało to z roli Ko-
ścioła w średniowieczu jako 
nośnika zachodniej cywili-
zacji w świeżo schrystianizo-
wanych krajach i pełnienia 
przez administrację kościelną 
w społeczeństwie feudalnym 
także w pewnym zakresie 
funkcji organu  władzy. Do-
meną kościoła była oświata, 
a więc w pierwszym rzędzie 
znajomość pisma. Duchow-
ni sporządzali dokumenty, 
a pleban wykonywał szereg 
czynności urzędowych, które 
dopiero w XIX wieku przejęły 
urzędy gminne”.

Rażące błędy stylistyczne 
i dwa błędy ortograficzne. 

Średniowiecze - jako, że jest 
to nazwa epoki - pisze się 
z dużej litery. Autor i redak-
torka używ ają słowa Kościół 
raz przez „K”, a potem „k”, 
gdy jasn o wynika z kontek-
stu, że jest to jeden i ten sam 
Kościół (Kościół katolicki). 
Słowo kościół pisane przez 
„k” sygn alizuje budynek, np. 
„siedział w kościele”.
Zdumiewa stwierdzenie, 
że: „Domeną kościoła” była 
oświata. Wydaje mi się, że do-
meną Kościoła były, są i będą 
inne kwestie - nie oświata 
- jak rozumie autor i redak-
torka po d pojęciem znajo-
mość pisma. Zapytam, czy 
duchowni umiejętność czy-
tania to so bie „odpus zczali”, 
opanowawszy sztukę pisania? 
A co np. z modlitwą?
[...] 
Każdy może sobie bez trudu 
wyszukać inne błędy języko-
we. Jest ich masa. Ponownie 
przywołam pracę Marii Nale-
pińskiej: (op. cit., str. 5) „Wal-
ka z błędami językowymi jest 
walką o świadome i sprawne 
posługiwanie się językiem, 
tym niezbędnym a potężnym 
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środkiem działania i rozwo-
ju sp ołecznego. Język jest 
bezcennym dobrem kultury 
narodowej. Toteż wszyscy 
mamy obowiązek nie tylko 
przechowywać jego  piękno 
odziedziczone po minionych 
wiekach, ale również stale go 
doskonalić i wzbogacać, by 
sprostał wzrastającym po-
trzebom naszych czasów. [...] 
Każdego jednak obowiązują 
trzy podstawowe warunki 
dobrego stylu: poprawność, 
czystość i jasność”.
Ad. Błędy merytoryczno-fak-
tograficzne. Przytoczę błędy 

merytoryczno-faktograficz-

ne, których także jest masa 
(część pokazałem wcześniej). 
Podobnie jak przy języko-
wych nie podam w szystkich, 
jest ich za wiele i tu „błąd 
goni błąd”. Autor, redaktorka 
potrafią w cudowny sposób 
łączyć błędy językowe z me-
rytoryczno-faktograficznymi. 

Czytelnik otrzymuje tzw. błąd 
kwadrat.
Str. 31: „Półoficjalne miano 

„Przywiślański Kraj”, które 
rosyjska administracja pró-
bowała promować w latach 
osiemdziesiątych XIX wieku 
nie przyjęło się nawet wśród 
Rosjan”.
Autor błysną „genialną” edu-
kacją. Jest to bzdurą z dwoma 
rażącymi błędami historycz-
nymi.
Władze carskie - po upadku 
powstania styczniowego - po-
stanowiły całkowicie znieść 
ustrojowe i prawne odręb-
ności Królestwa Polskiego 
od Cesars twa Rosyjskiego 
(przekształcić je w prowin-
cję Rosji). Zajmował się tym 
Komitet do Spraw Królestwa 
Polskiego w Pete rsburgu. 
Wdrożenie reform przeka-
zano urzędnikom z Komite-
tu Urzędująceg o z siedzibą 
w Warszawie (od 1864 r.). 
Oznaczało to m.in. likwidację 
centralnych organów pań-
stwowych Królestwa, wpro-
wadzenie rosyjskiej lokalnej 
administracji, stąd tzw. rusy-
fikacja. Na ziemiach polskich 

wprowadzono m.in. system 
sądów i prawa rosyjskiego, 
doszło do rusyfikacji szkol-

nictwa.
Jednym z planowych dzia-
łań Cesarstwa Rosyjskiego 
było wprowadzenie nowej, 
urzędowej nazwy Priwislan-
skij Kraj, na miejsce dawnej 
- Królestwo Polskie - 20 IX /2 
X 1876 r. Obowiązywała ona 
oficjalnie do 5 sierpnia 1915 
r., tj. chwili opuszczenia War-
szawy przez ostatnich żołnie-
rzy rosyjskich. Reasumując 
chodzi tu o lata 70. XIX w. 
(lata osiemdziesiąte zaczyna-
ją się po 80.) oraz państwową 
nazwę stosowana dla okre-
ślenia nowej prowincji Rosji. 
Używano ją po wszechnie, 
wszędzie, we wszelkich doku-
mentach tak, aby ją utrwalić.
O niezrozumieniu i błędzie 
tego - o czym pisze autor i nie 
poprawia go redaktorka - 

świadczy zabawna zbieżność. 
Kilka stron dalej można prze-
czytać tłumaczenie odpisu 
z języka rosyjskiego, z tablicy 
pamiątkowej z 1888 r. Autor 
przetłumaczył tekst z rosyj-
skiego na polski. Domnie-
mam, że według jego wiedzy, 
w Pruszkowie żyje mniej osób 
znających rosyjski, niż używa 
łaciny na co dzień. Tablica 
wisi w budynku administra-
cyjnym Szpitala w Tworkach. 
Cytuję za fragmentem książki 
(str. 39-40): „Za pomyślnego 
panowania Jego Cesarskiej 
Mości Imperatora Wszech-
rosji ALEKSANDRA III 
ALEKSANDORWICZA, 
kiedy głównym naczelnikiem 
Przywiślańskiego Kraj u był 
gen. -adiutant J. W. HURKO 
(...)”.
[...]
Str. 63: „(...) Przy drodze do 
Pęcic powstało sanatorium 
„Wrz esin” utworz one przez 
spółkę lekarzy, wśród których 
głównym udziałowcem był dr 
Edward SteĀen”.
Cztery, poważne błędy mery-
toryczne: niedokładne, nie-
pełne, złe, błędne informacje.
1. Chodzi o niewielki zakład 
psychiatryczny (szpital), a nie 
sanatorium. Budynek wznie-
siono między wrześniem 
1905 r. a wrześniem 1906 r. 
Szkoda, że autor nie podał 
daty jego wybudowania. Od 
niej powstała popularna - aż 
do dziś - nazwa „Wrzesin/
Wrzesinek” - od tych dwóch 
miesięcy.
2. Zakład psychiatryczny po-
wstał jako spółka komandy-
towa czterech udziałowców: 
trzech lekarzy psychiatrów, 
a czwartym udziałowcem nie 
był lekarz.
3. Każdy z udziałowców 
wniósł równy wkład po 12 tys. 
rubli. Dr psychiatrii Edward 
SteĀen senior (1876-1945) 
był równorzędnym, a nie 
głównym założycielem.
4. Przy nazwisku dr Edwar-
da St eĀena trzeba dodać 
informację senior lub junior. 
W Pruszkowie zmarł w wie-
ku 105 lat (24 II 2006 r.) jego 
syn - dr Edward SteĀen ju-
nior (1901-2006) - lekarz 
chorób wewnęt rznych. Obaj 
byli jednymi z najbardziej za-
służonych obywateli, miesz-
kańców Pruszkowa. Używali 
podobnych tytułów: pierwszy 
- doktora psychiatrii, drugi - 
doktora medycyny. 
Reasumując. Chodzi o za-
kład psychiatryczny założony 
i wybudowany (IX 1905 - IX 
1906) przez spółkę komandy-
tową czterech udziałowców 
(m.in. 3 lekarzy psychiatrów) 
i dr SteĀen senior był równo-
rzędnym udziałowcem.
[...]
Str. 115: „[...] Manifest zwa-
ny aktem 5 listopada 1916, 
w którym cesarze Niemiec 
i Austrii obiecali Polakom 
niepodległe państwo na tere-
nach wydartych Rosji. Reak-
tywowano Królestwo Polskie 

i powołano Radę Regencyj-
ną. Dotychczasowi zaborcy 
chcieli pozyskać Polaków 
do wojny z Rosją i licząc na 
pobór rekrut a, wzywali ich 
w imię „zachodniej cywiliza-
cji” do walki z „azjatyckimi 
hordami”. (...) Poza tym aspi-
racje samorządowe przedkła-
dały Niemcom różne polskie 
gremia, szczególnie w War-
szawie. Dodać jeszcze nale-
ży, że w krajach niemieckich 
samorząd miejski miał już 
długą tradycję i ugruntowaną 
pozycję jako element ustroju 
państwa”.
Koszmarny styl, „bełkot języ-
kowy”, rażące błędy faktogra-
ficzne - ewidentny przykład 

historycznego nieuctwa. Akt 
5 listopada 1916 r. prokla-
mowali równocześnie cesarz 
Niemiec oraz cesarz i król 
Austro-Węgier. Cesarz Au-
strii był równocześnie królem 
Węgier, stąd m.in. tytuł fil-

mu „C.K. dezerterzy” (w jęz. 
niemieckim określa to skrót 
- K.u.K.).
Nie reakty wowano żadnego 
Królestwa Polskiego w 1916 r. 
(jedynie przywrócono okre-
ślenie). W 1815 r. po Kon-
gresie Wiedeńskim powstało 
Królestwo Pols kie jako pań-
stwo federacyjne z jednym 
zaborcą (3,2 mln ludzi, 127 
tys. km kw.). Wtedy Car Rosji 
został królem Polaków - unia 
personalna. Akt z 1916 r. 
znosił postanowienia Kon-
gresu Wiedeńskiego z 1815 r., 
tym samym unię personalną 
z Rosją.
Polska mogła istnieć w poli-
tyce zaborców od 1815 r. do 
listopada 1916 r. jedynie jako 
państwo federacyjne z jed-
nym z nich: Rosją lub Austrią 
(np. Austro-Węgry-Polska).
Obaj zaborcy deklarowali 
aktem z 1916 r. powstanie 
Polski ni ezależnej, niezwią-
zanej żadnymi „węzłami” 
federacyjnymi z zaborcami. 
Była to olbrzymia, zasadnicza 
różnica niż to miało miejsce 
dla Królestwa Polskiego z lat 
1815-1830.
Wychodzi u autora rażąca 
nieznajomość historii Polski, 
pokazująca - zarówno u nie-
go i redaktorki  - olbrzymie 
braki elementarnej wiedzy 
o historii naszego kraju.
[...]
Konkluzje. Dzieło pana Ma-
riana Skwary  i pani Kata-
rzyny Zegadło  w zakresie 
poprawności, staranności 
i czystości języka polskie-
go nie sp ełnia minimalnych 
wymogów języka polskiego. 
Zawiera rażąco dużą ilość 
błędów gramatycznych, sty-
listycznych; ortograficznych, 

interpunkcyjnych,. Przypo-
mnę, że omówiłem ok. 3-6 
proc. ogółu zauważonych 
błędów. 
Język polski w książce oce-
niam jako lokujący się niżej 
- przywołam zabawne, lecz 
błędne porównanie autora - 
„horyzontu intele ktualnego” 

średnio wykształconej osoby.
[...] 
Dzieło pana Marian Skwa-
ry, pani Katarzyny Zygadło  
wyraźnie uczy grafomaństwa, 
złego i wadliwego języka 
polskiego przy zastosowaniu 
błędnej ortografii.

Wartość mery toryczno-fak-
tograficzna pracy tj. jej zgod-
ność z prawdą historyczną, 
ścisłość, rzetelność, jasność 
i precyzja podawania faktów. 
Praca i w tym zakresie nie ma 
zbyt dużo wspólnego z obiek-
tywną historią Polski, dzie-
jami Pruszkowa. Nie spełnia 
podstawowych kryteriów 
rzetelności dzieła popularno-
-historycznego. Autor podał, 
a redaktorka „puściła” liczne 
fałszywe, nieprawdziwe, cza-
sami zmyślone (fantastyczne) 
informacje. Książka podaje 
w dużej ilości półprawdy, 
niepełne, błędne informa-
cje, które nie mają pokrycia 
w faktach z dziejów Polski, 
Pruszkowa.
Mimo bardzo ostrych słów 
krytyki otwarcie zachęcam 
każdego do uważnej lektury 
dzieła Mariana Skwary  pod 
redakcją Katarzyny Zegadło.
W okresie „PRL” ukazywały 
się w państwowych wydaw-
nictwach różne prace o histo-
rii XIX i XX w. Czasami za-
wierały dane nieprawdziwe, 
czasami kłamliwe, coś opusz-
czono, przemilczano, podano 
jako półprawdę, fałszowano, 
ocenzurowano, źle interpre-
towano. Zdarzały się błędy 
merytoryczno-faktograficz-

ne, co dziś jest zrozumiałe 
i oczywiste. Wtedy pisano 
historię Polski i m.in. Prusz-
kowa pod kątem zgodności 
z obowiązującą doktryną, 
wykładnią KC PZPR. Pań-
stwowy cenzor w Warszawie 
pilnie czuwał nad tym. Mimo 
to, wiele udawało się wtedy 
opublikować, „przemycić” 
zwłaszcza po 1980 r.
Nie mogę zarzucić książkom 
z „PRL-u” jednej, bardzo 
istotnej rzeczy. Nigdy nie na-
tknąłem się na żadną, w któ-
rej gramatyka, styl, ortogra-
fia, interpunkcja nie byłyby 

zgodne z zasadami pisowni 
naszej mowy ojczystej, czy 
zawierałby jakieś olbrzymie 
usterki, wady języka polskie-
go (czasami trafiały się lite-

rówki, opu szczenia fragmen-
tu) - nigdy grafomaństwo. 
Błąd ortograficzny był nie do 

pomyślenia. Komunistyczna 
władza ludowa czegoś takie-
go, co było napisane, powiem 
kolokwialnie - „bzdetną pol-
szczyzną” - nie dopuszczały 
do druku.
To, czego nigdy nie uczynio-
no w „PRL-u”, czyli poda-
nia w tekście równocześnie 
olbrzymiej ilości rażących 
błędów merytoryczno-fakto-
graficznych z koszmarnym, 

grafomańskim stylem mowy 
ojczystej udało się z samorzą-
dowi miejskiemu w Pruszko-
wie w 2005 r.

„Brawa” dla samorządowców 
pruszkowskich i urzędników 
miejskich. „Pruszków potra-
fi!”. Okazaliście się lepsi niż 

„PRL”.
Książkę pana Mariana Skwa-
ry wydała i reklamuje Po-
wiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna, rekomendowała 
jej wydanie Komisja Oświaty, 
Kultur y i Sportu Rady Miej-
skiej w Pruszkowie, a sfinan-

sowali wszyscy pruszkowscy 
podatnicy.
To edytorskie „cudactwo” re-
komenduję każdemu, aby go 
zobaczył i przeczytał. Z czymś 
równie podobnym jak „Histo-
ria Pruszkowa...” spotkacie się 
Państwo po raz pierwszy. Jest 
to ewenement na skalę krajo-
wą. „Brawa i podziękowania” 
dla Urzędu Miasta w Prusz-
kowie za opublikowanie tego 
„bibliofilskiego cudu” przed 

90-rocznicą uzyskania praw 
miejskich.
Pruszków może się dziś po-
szczycić przed mieszkań-
cami, całą Polskę własnym, 
„autorskim”, samorządowym 
dziełem. Zawiera ono rażące 
błędy językowe, grafomań-
stwo i propaguje fałszywą, 
nieprawdziwą historię i Pol-
ski, i Pruszkowa. 
„I straszno, i śmieszno”.
Osobisty list ot warty, adreso-
wany do twórców tego dzie-
ła: panów Mariana Skwary , 
Grzegorza Zegadło , pani 
Katarzyny Zegadło , panów: 
Andrzeja Królikowskiego  
i Marcina Bąkiewicza . Napi-
sałem go językiem zbliżonym 
do języka „Historii...”, stąd 
wszelkie błędy są zamierzone 
i celowe:
„drogie pańsdwo jenzka pol-
ska oj to ona bardzo trudna 
jenzyka jest bardzo. Tam być 
gramatyka orto grafia i jest 
interpunkcja oraz styl tesz 
siem pokazujem czasem.
Chistorja polski i historja 
pruszkowa to nie taka z lek-
ka sobie sprawa jak siem 
komu morze wydawać i my-

śleć. Dórzo trza wiedzieć 
i ómieć. Do pisania ksiun-
szek tesz tsza mieć szeroki 
choryzont z dórzym intelekta 
i mondra głowa morze siem 
przydawać czasem. Bardzo 
pomagać dobra kształcenia 
i dobra znania pisania na 
polska jenzyka”.
W języku polskim tekst zna-
czy, co następuje:
„Szanowni Państwo język 
polski jest bardzo trudnym 
językiem. Trzeba mieć bar-
dzo dobrze opanowaną m.in. 
gramatykę, styl, ortografię, 

interpunkcję.
Pisanie o historii Polski 
i Pruszkowa wymaga posia-
dania rozległej, różnorodnej 
wiedzy oraz starannego wy-
kształcenia. W przypadku 
pisania lub wydawania ksią-
żek, powinno się być człowie-
kiem mądrym, inteligent-
nym, oczytanym. Oznacza 
to posiadanie sporej wiedzy 
a także merytoryczne przy-
gotowanie do trudnej i bar-
dzo odpowiedzialnej pracy”.
Z poważaniem,
Mirosław Wawrzyński, 
doktor nauk społecznych 
Uniwer sytetu Warszawskie-
go.
[...]Materiał ten jest wersją 
autorską, celowo skróconą. 
Ze względu na ograniczoną 
objętość WPR było możliwe 
opublikowanie ok. 40 proc. 
całości. Cięcia są zaznaczone 
znakiem [...]. 
Pełny tekst jest dostępny na 
stronie internetowej: 
© Copyright by: Mirosław 
Wawrzyński.
Wszelkie prawa zastrzeżo-
ne. Żadna część dzieła nie 
może być kopiowana w żad-
nej formie, ani żadnymi 
metodami mechanicznymi, 
ani elektr onicznymi, łącznie 
z wykorzystaniem systemów 
przechowywania i odtwarza-
nia informacji, bez pisemnej 
zgody właściciela praw autor-
skich.
Pruszków, marzec 2006 roku.



Podczas niedawnej wizyty w Sztokholmie 
premier Marcinkiewicz spotkał się z Pola-
kami zamieszkałymi w Szwecji. Od Preze-
sa Kongresu Polaków w Szwecji otrzymał 
w na pamiątkę książkę autorstwa naszego 
redakcyjnego kolegi Andrzeja Niewinnego 
Dobrowolskiego, „Donos na Polonię” wyda-
ną właśnie przez Kongres. 
Fakt byłby bez większego znaczenia, gdyby... 
takim był. 
I być może tak jest w istocie, niemniej wy-
pada nam pochwalić się zdarzeniem przed 
naszymi czytelnikami. 
Co niniejszym czynimy. 
Felieton publikowany poniżej pochodzi z tego właśnie wydawnictwa.

FELIETON, KULTURA08    WPR 0008/04  

Wydaje się, że Polaków 
najskuteczniej ze 

wszystkiego potrafi dzielić 

idea zjednoczenia.
Kiedy w obliczu niebezpie-

czeństwa udaje się nam na 
chwilę złączyć szeregi, na-
tychmiast po minięciu naj-
gorszego robi my w szystko, 
aby znów się rozproszyć. Aż 
dziwne, że nie potrafiliśmy 

do tej pory uznać stanu nie-
ładu za właściwy nam spo-
łeczny porządek i boczymy 
się, kiedy na przykład Szwe-
dzi na określenie galimatiasu 
w dyskusji używają określe-
nia „polski sejm”.

Przyznaję, że niezbyt pilnie 
śledzę panelowe dyskusje po-
lityczne w telewizji japońskiej 
na przykład, panamskiej czy 
gwatemalskiej i nie wiem, 
jakim porządkiem charak-
teryzują się inne debaty. 
Styczność mam wyłącznie 
z programami miejscowymi, 
szwedzkimi, oraz z tym, co 
pokazują w audycjach wysy-
łanych przez satelitę z War-
szawy. Zwłaszcza różnego 
rodzaju fora – żeby po raz 
pierwszy użyć dozwolonej 
przez profeso ra Bralczyka 
liczby mnogiej – prowokują 
do porównań. Wniosek wy-
pływający z nich jest jeden, 
a ten każdy może wysnuć 
sobie sam, jako że cokolwiek 
bym nie powiedział, natrafi to 

na wniosek przeciwny. Myślę, 
że nawet ci, którzy na co dzień 
nie oglądają programów tele-
wizji szwedzkiej, domyślą się, 
o co chodzi. Zwłaszcza, że po 
polsku nie istnieje wyrażenie 
„szwedzki riksdag”.

Powstrzymując się zatem od 
wniosków, chciałbym jednak 
zgłosić pomysł racjonaliza-
torski.

Uważam, że dla dobra 
ogółu, czyli nas, telewidzów, 
korzystnym byłoby wprowa-
dzenie – mało eleganckiego, 
przyznaję – zwyczaju wyłą-
czania trzech mikrofonów 
w momencie, kiedy używane 
są jednocześnie cztery. Nie 
wiem jak inni, ja jeszcze jako 
tako daję sobie radę z jedno-
czesnym odbiorem i rozu-
mieniem trojga mówiących 
na raz. Nie licząc głosu pro-
wadzącego, który bezskutecz-
nie nawołuje do porządku. 
Kiedy jednak w dyskusji bie-

rze udział czterech podnieco-
nych mówców jednocześnie, 
przekracza to  możliwości 
percepcyjne mojej skromnej 
inteligencji, wstaję z kanapy i, 
jak na przykład w tym przy-
padku, idę do komputera.

Łgałbym i kłamał, twier-
dząc, że nie zastanawiałem 
się nad przyczyną takiego 
stanu rzeczy. Rozpatrywałem 
profesjonalizm redaktorów 
prowadzących dyskusje, stan 
emocjonalny uczestników 
wynikający ze  stopnia ich 
zaangażowania w sprawę, 
poziom wykształcenia, ogła-
dę, kulturę – nic jednak nie 
wyjaśnia fenomenu. Brałem 
nawet pod uwagę możliwość 
wyreżyserowanej gry prowa-
dzonej dla naszej uciechy, ale 
przenoszenie magla do studia 
nie mieści się w granicach 
prawdopodobieństwa.

Jak zwykle, kiedy brakuje 
mi mądrości własnej, przy-
wołuję na pomoc cudzą. 
Akurat ostatnio odnowiłem 
przyjaźń z poglądami uważa-
nego za geniusza francuskie-
go myślic iela z początków 
oświecenia, Charlesa-Louisa 
de Secondata Montesquieu . 
Rozumiem, że przytaczanie 
poglądów owego mistrza wy-
ciągania wniosków z ogólnie 
dostępnych obserwacji jest 
zajęciem mało przystojnym, 
jako że nauki jego znane są 
społeczeństwu dogłębnie, 
niemniej, usprawiedliwiony 
wyższością celu, pozwolę so-
bie na nietakt.

Naturalnie „parlament” 
współczesny Karolowi nie 
był identyczny z dzisiejszym, 
ale na pewno w jakiś sposób 
go przypominał. W końcu to 
ze słowa w ojczystym języku 
Monteskiusza, parler, wzięła 
się obecna nazwa najwyższe-
go zgromadzenia, więc jakieś 
cechy wspólne choćby z tej 
racji powinny istnieć.

Z tychże wspomnianych 
wniosków genial nego obser-
watora życia wynikałoby, że 
skoro parlament, sejm, skła-
da się z reprezentacji całego 
narodu, również proporcjo-
nalny stosunek mędrców do 
mniej rozgarniętych powi-
nien być w nim podobny. Co 
oznaczałoby, że i skład biorą-
cych u dział w dyskusyjnych 
forach propor cje powi nien 

mieć takie same.
Niestety konk luzja taka 

prowadziłaby do gorszącej na 
samą myśl myśli, że ci, którzy 
w naszym imieniu podejmują 
najważniejsze z ważnych de-
cyzje tyczące funkcjonowania 
państwa, charakteryzują się 
w większości talentami raczej 
przeciętnymi, jako że w wiel-
kiej orkiestrze społeczeństwa 
jedynie nieznaczna mniej-
szość potrafi grać pierwsze 

skrzypce.
Skoro zaś mędrców pośród 

nas jest jak na lekarstwo, 
w sejmie nie inaczej, to czy 
nie rozsądniej byłoby słuchać 
się mniejszości, a nie odwrot-
nie?

Ustrój społeczny zapoży-
czony od starożytnych Gre-
ków - gdzie prawo do głoso-
wania, jak wiadomo, mieli 
tylko i wyłącznie wolni, a nie 
wszyscy – zakłada jednak, że 
do urny referendum może 
każdy. Nawet bez umycia rąk.

Winston Churchill, ganiąc 
system, w którym rację ma 
większość, stwierdził, że choć 
jest to organizacja daleka od 
doskonałości, lepszej jak do-
tąd ni e udało się nam stwo-
rzyć.

Sądzę, że dobrze byłoby 
o tym pamiętać, kiedy tyle 
mówi się o procentach, licz-
bach względnych i bezwzględ-
nych. Nie żeby coś zmieniać, 
ale przynajmniej nie potę-
piać w czambuł wszystkiego, 
co mają do powiedzenia ci, 
którym z rac ji naturalnego 
rozdziału uzdolnień przyszło 
należeć do mniejszości.

Przed la ty na budynku 
miejscowej gazety, Goete-
borgs Post en, umieszczono 
wielką reklamę: „Siedemset 
tysięcy ludzi czyta codzien-
nie GP. Wszyscy nie mogą 
się mylić!”

Kilka dni później tramwaj, 
w którym jechałem, minął 
stary citroen z wykaligrafowa-
nym na masce napisem:„Sie-
dem miliardów much zjada 
codziennie g… Wszystkie 
nie mogą się mylić”!

Nie my lmy się zatem. Po-
zwólmy swobodnie przed-
stawić argumenty obu stro-
nom, pamiętając wszak, że 
idea zjednoczenia nie jest ani 
odrobinę gorszym pretekstem 
do podziału od innych.   AND

DZIELENIE PRZEZ MNOŻENIE

30. kwietnia w pruszkowskim hotelu „Ideal” odbył 
się wernisaż wystawy prac znanych artystów war-
szawskich: Wandy Badowskiej-Twarowskiej, Ali-
ny Dorady-Krawczyk, Doroty Dzikiewicz-Pilich, 
Marii Filipowicz, Delfiny Krasickiej, Franciszka 

Maśluszczaka, Katarzyny Orthwein, Barbary Re-
dlińsky, Ryszarda Sekuły, Anny Trochim, Anny 
Skajnowskiej-Olszewskiej, Anny Sobol, Adama 
Wieczorka, Anny Wszyndybył.   pt. „Dialog ze 
sztuką”. Kolejną już prezentację zorganizowała 
Galeria Sztuki „Tess” wspólnie z dyrekcją hotelu 
„Ideal.”
Obrazy i rzeźby oglądać i kupić można do 
15. kwietnia.                                                         abc 

DIALOG 
ZE SZTUKĄ

W Pałacowo-Parkowym Zespole Zabytkowym “Karolin” w Otrębusach - siedzibie Państwowego 
Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca “MAZOWSZE” im. Tadeusza Sygietyńskiego powstaje Euro-
pejskie Centrum Promocji Kultury Regionalnej i Narodowej “Matecznik Mazowsze”. Zakończe-
nie robót budowlanych (stanu surowego zamkniętego) planuje się na koniec maja 2006 roku. 
Środki na tę priorytetową dla kultury narodowej inwestycji zostały przekazane przez samorząd 
Województwa Mazowieckiego. W pierwszej kolejności zostanie oddane do użytku zaplecze dla 
pracy artystycznej Zespołu “Mazowsze”. Będą to sale baletowe, sale prób chóru i orkiestry, garde-
roby, pomieszczenia muzealne oraz pomieszczenia na potrzeby warsztatów twórczych - miesz-
czące się w budynku głównym. Oddanie tej części budynku planuje się na koniec 2006 roku. 
Następnym etapem będzie oddanie do użytku wielofunkcyjnej sali edukacyjno-widowiskowej 
na 580 miejsc oraz sceny z zapleczem technicznym, znajdujących się w budynku głównym. Ta 
część prac zaplanowana jest na rok 2007. Koszt inwestycji szacowany jest na ok. 54 mln zł. 

Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego rozpoczęła Msza Święta odprawiona przez ks. 
proboszcza Tadeusza Aleksandrowicza, w parafii N.M.P. Matki Kościoła w Otrębusach. Na te-

renie budowy “Matecznika” przywitał gości Jacek Kalinowski - dyrektor PZLPiT “Mazowsze”. 
Współgospodarz uroczystości, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Adam Struzik wyraził 
zadowolenie z tempa prac budowlanych. “Mazowsze” i jego artyści, podobnie jak inne mazo-
wieckie ośrodki kultury, nauki i sztuki, mogą liczyć na wsparcie i pomoc władz samorządowych 
przy realizacji swej działalności. Goście, reprezentujący władze centralne, wojewódzkie, powia-
towe i gminne, zadeklarowali swoje wsparcie i przychylność dla idei promocji i rozwoju kultury 
i sztuki. Na zakończenie uroczystości artyści przygotowali dla swoich gości miłą niespodziankę 
specjalnie przygotowaną na uroczystość, wiązankę najpopularniejszych i najpiękniejszych pie-
śni ludowych.                                                                                                                                        abc

„Matecznik Mazowsze”

WIECZÓR JANA LECHONIA
21 kwietnia 2006, godzina 20

POEZJA
Grzegorz Damięcki

Andrzej Ferenc
MUZYKA

Maciej Pabich – fortepian
„Wczoraj, wsiadając do autobusu na rogu 79-ej, spojrzałem na napis nad kioskiem 
z gazetami,napis po angielsku nad kioskiem, który niczym nie przypominał warszawskich czy 
podwarszawskich.
I nagle przypomniał mi się Pruszków, cały czas, gdyśmy tam mieszkali, cały nastrój tych 
dwu lat – dramatycznych przez moje uczucia, nie przez wypadki. 
I ja sam z tamtych czasów – jakbym powróciłdo tamtych miejsc i do tamtego czasu.”

Jan Lechoń, Dziennik - Nowy Jork, 20 maja 1955

21 kwietnia, o godzinie 12 przy ul. Ołówkowej 14 w domu, w którym mieszkał Poeta 
zostanie odsłonięta tablica pamiątkowa

Wstęp na koncerty bezpłatny w oparciu o zaproszenia, które można otrzymać 
w Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego

Rzeźba autorstwa: Doroty Dzikiewicz-Pilich



M E B L E  NA  W Y M I A R
SZAFY

KUCHNIE
GARDEROBY

MEBLE BIUROWE
KOMPLEKSOWA ZABUDOWA POKOJÓW, PRZEDPOKOJÓW

U W AG A !  P O  M  I  A  R  Y    I    P  R  O  J  E  K  T  Y    G  R  A  T  I  S 
Z szafą jest problem, kiedy jest zbyt mała, albo wygląda zbyt masywnie, gdy jej drzwi nie można otworzyć na pełną szerokość lub ma w środku zbyt mało półek. 

Myślę, że znaleźliśmy idealne rozwiązanie takich i podobnych, problemów ?!
Szafa wnękowa, półwnękowa wykorzystująca całą przestrzeń jest najbardziej eleganckim i jednocześnie praktycznym sposobem na przechowywanie garderoby i nie tylko … Można ją łatwo zaprojektować 
tak aby spełniała wszelkie możliwe oczekiwania naszych Klientów. Pod uwagę bierzemy nie tylko elegancję, ale również funkcjonalność. Ma to duże znaczenie w szczególności w mieszkaniach o nietypowym 
usytuowaniu, gdzie na pierwszy rzut oka zazwyczaj jest za mało miejsca na funkcjonalne wykorzystanie powierzchni. Dla wielu jes t to problem, ale nie dla firmy, która posiada wieloletnie doświadczenie 

w zakresie aranżacji i planowania przestrzennego szaf, kuchni i garderób. Ponad to firma STANplus+ posiada na swoim koncie grono wielu zadowolonych Klientów, którzy niejednokrotnie składają kolejne 
zamówienie bądź też z zadowoleniem rekomendują wyroby tej firmy jako funkcjonalne, dobrze zaplanowane i starannie wykonane. 

Możliwości proponowane przez firmę STANplus+ są dosyć szerokie i zarazem wszechstronne. O co chodzi ? Już tłumaczymy, otóż … przy jednolitej zabudowie można zastosować fronty o maksymalnej wy-
sokości 270 cm  stosując drzwi przesuwnych w systemie aluminiowym. Chcąc nadać szyk i elegancję szafie możemy łączyć we frontach różne rodzaje materiałów i tak np. chcąc nadać lekkości szafie możemy 

połączyć płycinę z odrobiną kolorowego szkła, rattanu, bambusa bądź też płyty perforowanej LOCATELLA. Szeroka gama kolorystyczna ram, płyt, rattanów oraz wielu innych materiałów wypełniających 
pozwala nadać mieszkaniu ciekawy i niepowtarzalny charakter oraz klimat wnętrza. 
W Salonach Fabrycznych firmy STANplus+ pracuje od wielu lat przeszkolony personel, co jest gwarancją dla naszych Klientów na obsługę na wysokim poziomie. Po za tym krótkie terminy realizacji pozwa-
lają naszym odbiorcom/klientom na szybkie zagospodarowanie swojego mieszkania korzystając jednocześnie z promocyjnych niższych do 30% cen, a w nowo otwartym Salonie w Michałowicach nawet do 
40%. Od momentu podpisania umowy i wpłacenia minimalnej 30% zaliczki czas oczekiwania na zrealizowanie zamówienia na szafę czy garderobę wynosi zaledwie 1,5 tygodnia. 
Zapraszamy do skorzystania z tej okazji do 1 maja 2006r.   
Przekonaj się o tym odwiedzając Salony Fabryczne na terenie URSYNOWA, BEMOWA bądź też MICHAŁOWIC (kierunek na Piastów) 6 dni w tygodniu.                                                             Zapraszamy
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Wielka procesja z palmami w Niedzielę Palmową w Raszynie, 
to już tradycja. Choć liczy sobie raptem pięć lat, to już należy 
do jednej z najbardziej spektakularnych na Mazowszu. Wierni 
w ten piękny sposób, wynikający wprost z naszej wielowieko-
wej katolickiej tradycji, wchodzą w Wielki Tydzień. Tak było 
i teraz. Tradycyjnie wierni z palmami, zbierają się przy kaplicz-
ce upamiętniającej miejsce śmierci Cypriana Godebskiego, jed-

nego z dowódców Bitwy 
pod Raszynem (1809). 
Potem pod przewodnic-
twem księdza probosz-
cza tutejszej parafii p.w. 

Św. Szczepana księdza 
dziekana Grzegorza 
Krysztofika, przechodzą 

do zabytkowego raszyń-
skiego kościoła. Warto 
wiedzieć, że większość 
palm to efekt gminnego 

konkursu prowadzone go od la t pod egida wójta Pana Piotra 
Iwickiego, jemu też przypada w udziale niesienie największej 
palmy. 
Jak zwykle, w Niedzielę Palmową raszyński kościół nie jest 
w stanie pomieścić wszystkich wiernych, chcących uczestni-
czyć w głównej tego dnia mszy świętej. Nie brak też przedsta-
wicieli władz samorządowych, jedną z najpiękniejszych palm 
niósł w tym roku przewodniczący Rady Gminy, pan Krzysztof 
Derda.                                                                                          abc

10. kwietnia w sali ślubów 
Urzędu Gmin y wręczono 
pierwszy raz w historii gmi-
ny Raszyn, nagrody – „Lider 
Przedsiębiorczoś ci”. W gronie 
laureatów pierwszej edycji 
znaleźli się: Wyższa Szkoła 
Przedsiębiorczoś ci i Rozwoju 
Regionalnego w Falentach, fir-

ma FESTO, Jankee Tenis Club, 
„Autolinka” Janki, Walform, 
Bruks, Senator, Polska Róża, 
Warsprin t (drukarnia „Rze-
czypospolitej”), Spółdzielnia 
Ogrodnicza Dawidy, oraz 

wzorcowe gospodarstwa Pana 
Krzysztofa Idzikowskiego oraz 
Ewy, Adam a i Piotra Słowiń-
skich. W czasie uroczystości, 
piękne statuetki wręczył laure-
atom wójt , Piotr Iwicki.     abc

Liderzy 
przedsiębiorczości

Statuetkę otrzymuje 
Grzegorz Bielecki
prezes drukarni „Rzeczpospolita

GMINA RASZYN
N I E D Z I E L A
P A L M O W A

NOWY ŁAD w NOWYM STYLU !!!
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Kronika po l icy jna

  Tel/fax: 0-22 758 8691
 kom: 0-604 931 453

 reklama@wpr.com.pl

POSZUKUJEMY OSÓB
dynamicznych, łatwo nawiązujących kontakt 

do współpracy w dziale reklamy

Jeszcze nigdy rozmowy te-
lefoniczne nie były tak ta-
nie. To czego nie wywalczył 
Urząd Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów z biegu i bez 
odgórnych ustaleń załatwiła 
technologia VoIP. Darmowe 
rozmowy między obywatela-
mi różnych krajów stały się 
faktem. 

Przepis na darmowe rozmowy 
jest bardzo prosty. Wystarczy 
komputer z dostępem do in-
ternetu, mikrofon i mały pro-
gram obsługujący połączenia. 
Największą popularnością 
na całym świecie cieszy się 
Skype. Jest to darmowy pro-
gram odznaczający się świet-
nym algory tmem kompresji 
głosu. Prościej? Nawet przez 
modem możemy swobodnie 
rozmawiać z jakością prze-
kraczającą zwykłą rozmowę 
telefoniczną. Wystarczy, że 
osoba po drugiej stronie linii 
również ma  zainstalowanego 
Skypa, a za rozmowę trwają-
cą nawet kilka godzin nie za-
płacimy ani grosza. 
Co jednak, jeśli osoba, do 
której chcemy zadzwonić nie 
korzysta z komputera? Oczy-
wiście możemy zadzwonić 
także pod tradycyjny numer 
telefonu. Wiąże się to nieste-
ty z pewnymi opłatami. Czy 
pocieszy was jednak fakt, że 
rozmowy przez internet są 
nawet o 95% tańsze od tra-
dycyjnych? I tak na przykład 
standardowa opłata TP SA 
za rozmowę z obywatelami 
Brazylii wynosi 7,63 złotych 
za minutę. Ta sama minuta 
w Skypie będzie kosztować 
20 groszy. A ile zapłacimy za 
minutę rozmowy z kolegą, 
który w poszukiwaniu pracy  
wyjechał do Londynu? Ko-
rzystając z łączy TP SA 1,46 
zł. W Skypie 8 groszy. Ko-
rzystanie z tego typu usług 
odbywa się na zasadzie pre 
paid. Przed wykonaniem 
pierwszego płatnego połącze-
nia musimy wpłacić na konto 
operatora pewną kwotę, by 
później móc ją wykorzystać 
na rozmowy. 
Coraz częściej operatorzy 
tego typu usług dają możli-
wość wyk upienia stacjonar-
nego, stałego numeru telefonu 
w wybranym przez nas kraju 
czy strefie numeracyjnej. Ma 

to duże znaczenie zwłaszcza 
w biznesie. Dajmy na to, że 

stale współpracujemy z kil-
kunastoma firmami z Włoch. 

Dzięki wykupieniu numeru 
we włoskiej strefie odciążamy 

finansowo naszych zagranicz-

nych kontrahent ów. Jest  to 
także świetne rozwiązanie dla 
ludzi dużo i często podróżu-
jących. Przecież program do 
rozmów mo żna zainstalować 
także na laptopie. Wykupie-
nie na rok numeru, na który 
będzie można zadzwonić do 
nas z telefonu stacjonarnego 
kosztuje około 120 złotych.

VoIP jest także zbawienną 
technologią dla ludzi, którzy 
korzystają jedynie z tradycyj-
nej telefonii. Coraz częściej 
u różnych operatorów pojawia 
się możliwość „wdzwaniania” 
w VoIP poprzez dedykowany 
numer telefoniczny. Polega to 
na tym, że najpierw wybiera-
my specja lny numer, czekamy 
na sygnał a następnie tonowo 
wybieramy numer, pod który 
chcemy zadzwonić. Usługi 
tego typu  są nieco droższe 
niż dzwonienie bezpośrednio 
z komputera, nadal jednak 
kilkakrotnie tańsze niż tra-
dycyjne wykręcenie numeru. 
Specjalne numery dostępowe 
oferuje na przykład Onet a do 
rozpowszechnienia tej usługi 
wśród użytkowników wyż-
szych opcji Neostrady przy-
mierza się nawet TP SA. 
Skąd biorą si ę tak niskie 
ceny? Przede wszystkim 
z oszczędności, jakie techno-
logia VoIP przynosi. Odpada 
konieczność utrzymywania 
ogromnych centrali telefo-
nicznych. Dzięki protokołowi 
zastosowanemu w tej usłudze 
nie jest potrzebny także sta-
ły przesył danych jak ma to 
miejsce w tradycyjnej telefo-
nii. Mówiąc prosto – jeśli nie 
mówimy to nie ma danych, 
które nale ży przesłać. Poza 
tym technologia VoIP ko-
rzysta z łącz internetowych, 
które w dzisiejszych czasach 
i tak w sposób nieprzerwany 
łączą wszystkie zakątki naszej 
planety. 
Korzystanie z telefonii inter-
netowej coraz bardziej przy-
pomina tradyc yjne dzwonie-
nie. W sklepach pojawia się 
coraz więcej zestawów dedy-
kowanych dla tego typu usług. 
Za niewie lkie p ieniądze mo-
żemy kupić słuchawkę telefo-
niczną, którą podłączamy do 
komputera prze z port USB, 
i która w niczym nie różni się 
od tradycyjnego aparatu. Po-
lecam także bezprzewodowe 
zestawy bluetooth, które do 

złudzenia przypominają te 
znane z telefonów komórko-
wych. 
W chwili obecnej z techno-
logii VoIP korzystają głów-
nie duże firmy, które dzięki 

relatywnie małym kosztom 
stworzenia odpowiedniej 
infrastruktury ograniczają 
w zasadzie do zera koszty 
rozmów w obrębie sieci kor-
poracyjnej. Na przestrzeni 
roku są to os zczędności na-
wet kilkuset tysięcy złotych. 
Bardzo szybko uroki telefonii 
internetowej odkryli również 
najmłodsi użytkownicy in-
ternetu. Możliwość rozmowy 
z ludźmi z całego świata, za-
wiązywanie znajomości oraz 
szlifowanie języka jest dla 
nich normalną i powszechną 
rzeczą... 
O! Przepraszam, ale właśnie 
dzwoni do mnie kolega z In-
dii. Hello!             Piotr Słowik

Ruszyła druga edycja policyjnej akcji „Wykręć numer złodziejowi”. W stolicy pojawi się 10. bilbordów, a na budynku Ko-
mendy Stołecznej Policji siatka ze specjalnym numerem telefonu, pod który mo że zadzwonić każdy, kto posiada informacje 
na temat złodziei samochodów. 
Program „Wykręć numer złodziejowi” ruszył na początku lutego. W metrze, na dworcach kolejowych, tablicach ogłoszeń i w 
hipermarketach na terenie Warszawy rozwieszone zostały plakaty ze specjalnym numerem telefonu 0-22 603 82 61. Dyżurujący 
pod tym numerem policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Samochodową przyjęli dziesiątki telefonów z całego kraju na 
temat złodziei samochodowych i miejsc, w których przechowywane są kradzione samochody. 
W ubiegłym roku w stolicy skradziono ponad 7000 aut. Mimo, że liczba ta jest o ponad połowę mniejsza niż pięć lat temu, to 
dzięki informacjom - nawet anonimowym - osób poszkodowanych może być jeszcze mniej. 
Pierwsze efekty są już widoczne. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy policjanci rozbili dziuple samochodowe w Markach, Woło-
minie i pod Grójcem, zatrzymali kilkunastu złodziei i paserów samochodowych. Z policyjnych informacji wynika, że większość 
skradzionych pojazdów trafia do tzw. „dziupli”. Tam rozkręcane są na części skradzione wcześniej samochody, a często także 

magazynowane części. Zazwyczaj złodzieje szukają takich miejsc, które nie wzbudzają podejrzeń, są na uboczu i nie rzucają się 
w oczy. Zwykle wybierają garaże, stodoły, hale, przypominające warsztaty samochodowe. 
Policjan ci z Wydziału dw. z Przestępczością Samochodową oczekują na każdą informację na temat złodziei samochodowych. 
Każdą taką wiadomość dokładnie sprawdzimy. W ten sposób wspólnie możemy ograniczyć pole działania złodziejom samocho-
dów. 
Akcja „Wykręć numer złodziejowi” ma uświadomić nam wszystkim, jak ważne jest przeciwdziałanie kradzieżom samochodów. 

•
2006-04-03
W dniu 3. kwietnia zostało zatrzymanych dwóch mieszkańców Pruszkowa, gdy ze skradzionym złomem aluminiowym na rowe-
rach odjeżdżali z miejsca zdarzenia. Za swój czyn odpowiedzą przed sądem. 
Do pruszkowskiej komendy coraz częściej docierają sygnały o kradzieżach złomu. ”Złomiarze” kradną elementy metalowe 
z opuszczonych i zamieszkałych posesji. Sprzedają je później za grosze. 3. kwietnia około godz. 1.20 przy ul. Poznańskiej w Prusz-
kowie, uwagę policjantów zwróciło dwóch mężczyzn jadących rowera mi z jakimś ładunkiem przytwierdzonym do rowerowych 
ram. Kiedy mężczyźni zauważyli nadjeżdżający patrol policyjny, porzucili swoje rowery w pobliskie krzaki i zaczęli uciekać. Po 
krótkim pościgu zostali zatrzymali.
Mężczyźni dokonali kradzieży elementów aluminiowych z terenu jednej z pruszkowskich posesji. Zamierzali sprzedać je w sku-
pie złomu. 
Zatrzymanymi okazali się dwaj mieszkańcy Pruszkowa: Mariusz W lat 24 i Bogdan R. lat 22. Mężczyznom zostały przedstawione 
zarzut popełnienia kradzieży. Za swój czyn odpowiedzą przed sądem. 

podkom. Grzegorz Sokołowski, rzecznik prasowy 
•

2006-04-05 
W trosce o bezpieczeństwo w ruchu drogowym, w szczególności osób korzystających z form transportu zbiorowego trwają inten-
sywne działania policjantów Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie. Zasięgiem obejmują obszar 
całego powiatu.
Policjanci ze szczególną wnikliwością sprawdzać będą m in. stan trzeźwości kierowców autobusów, oraz stan techniczny pojaz-
dów i właściwe ich wyposażenie. Prowadzone działania są kolejnym etapem poprawy bezpieczeństwa na naszych drogach.

asp. Krzysztof Lenarczyk
•

2006-04-07 
Kolejny handlarz narkotyków zatrzymany. 
W piątek 7. kwietnia policjanci z Sekcji Kryminalnej pruszkowsk iej policji przeszukali posesję przy ul. Niecałej. Zebrane w tej  
sprawie informacje potwierdziły się, a podczas sprawdzania pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych policjanci odnaleźli i za-
bezpieczyli sporą ilość narkotyków. W przygotowanych do sp rzedaży torebkach znajdowało się 100 szt. „działek” marihuany 
o łącznej wadze 68,06 g. 
Zatrzymano Artura W.,  24 letniego mieszkańca Pruszkowa. . 
Policja wystąpiła do Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego 
aresztowania na okres 3 miesięcy. 

asp. Krzysztof Lenarczyk

Darmowa
telefonia 
XXI wieku
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Coraz częściej zaczynają sie pojawiać w Polsce gatunki pta-
ków, niewystepujące do tej pory w naszym regionie Europy.   
Pruszków nie gorszy, więc na stawach w Parku Potulickich 
pojawiły się przepięknie ubarwione kaczki - mandarynki.  
Od dwóch, trzech sezonów, coraz częściej występuje na akwe-
nach parkowych, inna pełna uroku kaczuszka, czernica. Sa-
miec czernicy jest czarny, z białymi bokami i brzuchem, głowa 
o fioletowym połysku , z długim czubem piór. W wielu kra-

jach, czernice z powodzeniem wprowadziły się do miast i ich 

centrów kolonizując stawy w parkach. Być może, już niedługo, 
będą stanowić poważną konkurencję dla krzyżówek, które tak 
licznie występują na pruszkowskich akwenach. Mandarynki 
nie są tak ekspansywne, a patrząc na samce w okresie godo-
wym , chciałoby się rzec - szkoda. Samiec mandarynki jest bo-
wiem jednym z najbardziej ozdobnych i najpiękniej ubarwio-
nych ptaków. Ma długi czub na wierzchu i tyle głowy oraz złote 
pióra na jej bokach. Na końcówkach skrzydeł ma parę jaskra-
wych, zwykle  pomarańczowych piór, które wystają do góry 
jak żagielki. Poza okresem godowym samce i samice są całe 
oliwkowobrązowe. Jest to jedna z kaczek, najsilniej związanych 
z drzewami; często przesiaduje na  gałęziach i zakłada gniazda 
w dziuplach. Następnego dnia po wykluciu, pisklęta  muszą 
wyskoczyć z dziupli na ziemię, gdyż rodzice dziuplę opuszcza-
ją, aby do niej powrócić dopiero za rok. Pazury mandarynki 
są długie i ostre, co ułatwia im utrzymywanie się na gałęziach 
a długi i szeroki ogon  służy im jako hamulec, gdy ptak ląduje 
na drzewie. Duże oczy umożliwjają dobre widzenie w mroku. 
Mandarynka żeruje na lądzie, drzewach i na wodzie. Kaczka 
pochodzi z Dalekiego Wschodu: introdukowana, osiedliła się 
w zachodniej Europie, głównie w Anglii. Być może nasze wstą-
pienie do Unii Europejskiej było dla niej sygnałem, że i u nas 
może się bezpiecznie osiedlić. Kto wie?          Wojtek Kamiński

K O Ł O  P Z W  P R U S Z K Ó W

Zarząd Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Pruszkowie 
informuje, że w miesiącach;
- marzec, kwiecień, maj opłaty członkowskie przyjmowa-
ne będą w każdy wtorek i czwartek, w godzinach 14 00 - 19 00, 
w siedzibie Koła, w Pruszkowie przy ul. Hubala 3 a.
- czerwiec, lipiec, sierpień, do 20. września  opłaty  członkowskie 
przyjmowane będą w każdy wtorek, w godzinach 14 00 - 17 00, 
w siedzibie Koła, w Pruszkowie przy ul. Hubala 3 a.
- egzaminy na Kartę Wędkarską odbywać się będą w każdy 
wtorek w godzinach 1400 - 1800.

INFORMACJE INFORMACJE

INFORMACJE

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Okręgu Mazowieckiego Pol-
skiego Związku Wędkarskiego na wszystkich wodach admi-
nistrowanych przez Okręg wprowadzono wymiar ochronny 
okonia, do 18. cm. 
Zarząd Główny PZW zapowiada wprowadzenie wymiaru 
ochronnego okonia na terenie całego kraju.

INFORMACJE

INFORMACJE INFORMACJE

Zarząd Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Pruszkowie 
informuje, że od miesiąca kwietnia informacje Koła PZW 
w Pruszkowie będą dostępne również w Internecie, na stronie 
internetowej gazety WPR.

Adres strony: www.wpr.com.pl

INFORMACJE INFORMACJE

Zarząd Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Pruszkowie 
informuje, że towarzyskie zawody spławikowe, w kategoriach 
seniorów i juniorów, z okazji „Tygo dnia Czystości Wód” od-
będą się na st awach Park u Miejskiego w Pruszkowie w dniu 
29. kwietnia 2006 r. 
Zbiórka zawodników na cyplu stawu głównego, w Parku 
Miejskim w Pruszkowie, o godzinie 0700 , w dniu zawodów.
Zapisy na zawody przyjmowane będą do dnia 20. kwietnia 
2006 roku, w siedzibie Koła w Pruszkowie, ul. Hubala 3a, w dni 
i w godzinach pobierania opłat członkowskich. 
Dodatkowe informacje: tel. 0-22 758 12 39.
Wpisowe: seniorzy - 10 zł, juniorzy - 5 zł.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że z terminarzem 
zawodów mistrzowskich i towarzyskich Koła na rok 2006 
można zapoznać się w siedzinie Koła, przy ul. Hubala 3a. 

Wszystkim Wędkarzom i ich Rodzinom 
z okazji świąt Wielkanocnych 

wszystkiego najlepszego 
we wszelkich sferach życia i działania

życzy

Zarząd Koła PZW w Pruszkowie

M A N D A R Y N K I  
W PRUSZKOWIE

foto: Janusz Gula

Kaczka mandarynka
na pruszkowskich stawach

Wielkanoc jest 
najważniejszym 

i najstarszym święto chrze-
ścijaństwa, obchodzone na 
pamiątkę Zmartwychwsta-
nia Chrystusa od soboru 
w Nicejskiego (od 325 r.) 
w pierwszą niedzielę po 
pierwszej wiosennej pełni 
Księżyca (tj. między 21 
marca a 25 kwietnia). Ob-
chody religijne Wielkanocy 
rozpoczyna odbywająca się 
wczesnym rankiem procesja 
i msza zwana rezurekcją. 
W tym dniu spożywa się 
uroczyste śniadanie w gro-
nie rodzinnym, poprze-
dzone składaniem 
sobie życzeń. 
Wielkanoc 
wieńczy okres 
Wielkiego 
Postu i po-
przedzający 
ją Wielki 
Tydzień. 
Święta 
Wielka-
nocne mają 
bogatą 
tradycję 
a liczne religijne i ludowe 
niezwykle barwne obrzędy 
kultywowane są jeszcze dzi-
siaj. Warto o nich wiedzieć, 
warto pamiętać. Dzięki nim 
świąteczne dni są bardziej 
radosne. 
Świąteczne porządki
Przed Wielkanocą tradycyj-
nie robimy wielkie świą-
teczne porządki nie tylko 
po to, by mieszkanie lśniło 
czystością. Porządki mają 
także znaczenie symboliczne 
– wymiatamy z mieszkania 
zimę, a wraz z nią wszelkie 
zło i choroby. Porządki w do-
mach powinny skończyć się 
do wtorku.
Palemki na szczęście
Wielki Ty dzień zaczyna się 
Niedzielą Palmową. Kiedyś 
nazywano ją kwietną lub 
wierzbną. Palemki – rózgi 
wierzbowe, gałązki buksz-
panu, malin, porzeczek 
– ozdabiano kwiatkami, 
mchem, ziołami, kolorowymi 
piórkami. 
Po poświeceniu palemki biło 

się nią lekko domowników, 
by zapewnić im szczęście na 
cały rok. Połkniecie jednej 
poświeconej bazi wróżyło 
zdrowie i bogactwo. Zatknię-
te za obraz lub włożone do 
wazonów palemki chroniły 
mieszkanie przed nieszczę-
ściem i złośliwością sąsiadów. 
Chłopi wierzyli, że poświęco-
na palma wetknięta na rogu 
pola uprawnego chroniła je 
przed suszą, szkodnikami 
czy gradobiciem. Oderwane 
z palemek bazie mieszano 
z ziarnem przed siewem. 
Magiczne właściwości miały 

też “kotki” z bazi, które 
połknięte, miały za-

bezpieczyć przez 
bólami i przezię-

bieniami, chronić 
przed chorobami 
gardła, krtani oraz 

przeciwdzia-
łały gruźlicy. 
Dawniej, 
poświęconą 
już palmę 
przybijano 
do drzwi 

- na szczęście, 
smagano nimi dzieci, doro-
słych i zwierzęta, bo miało to 
im zapewnić zdrowie i powo-
dzenie. 
Topienie Judasza
Ciekawy zwyczaj odbywał 
się w Wielka Środę. Ze słomy 
i starych ubrań przygotowa-
no kukłę Judasza. Po mszy 
świętej, znanej “ciemną 
jutrznią”, wywlekano ja na 
wieżę kościelną, zrzucano 
ją i wleczono na sznurach 
i łańcuchach po całej okolicy. 
Przy drodze ustawiali się 
gapie, którzy okładali kukłę 
kijami. Na koniec „zdraj-
cę” wrzucano do stawu lub 
bagna i topiono.
Wieszanie śledzia
W równie widowiskowy 
sposób rozstawano się też 
ze śledziem – kolejnym 
symbolem wielkiego postu. 
Z wielką radością i satys-
fakcją „wieszano” go, czyli 
przybijano rybę do drzewa. 
W ten sposób karano śledzia 
za to, że przez sześć niedziel 
zastępował w jadłospisie 

mięso.
Święconka
Wielka Sobota była dniem 
święcenia potraw. Tego dnia 
należało poświęcić kosz 
z jedzeniem. W zależności 
od regionu, zawartość 
koszyków jest 
różna, ale 
prawie 
zawsze 
znajduje 
się w nim 
chleb, 
kiełbasa, sól, 
pieprz, ocet 
oraz oczywiście 
pisanki. Każde 
z nich miały 
swoje 
symbo-
liczne znaczenie. 
W koszu nie mogło zabrak-
nąć anguska, baranka z ciasta 
i masła (symbolu Chrystusa 
Zmartwychwstałego). Po 
powrocie z kościoła ze świę-
conym pokarmem należało 

trzykrotnie obejść dom, aby 
zapewnić urodzaj i powodze-
nie. Święconkę spożywało 
się w Niedzielę Wielkanoc-
ną, po rezurekcji. Dzieliło 
jakiem, symbolem życia, siły 

istnienia 
i odradzania 
się życia 
w przyrodzie, 
składało 
życzenia.
Wielka  Nie-

dziela 
W Wielką 
Niedzielę 
poranny 
huk petard 
i dźwięk 
dzwo-
nów miał 

obudzić śpiących 
w Tatrach rycerzy, poruszyć 
zatwardziałe serca skąpców 
i złośliwych sąsiadów. Po 
rezurekcji zasiadano do świą-
tecznego śniadania. Najpierw 
dzielono się jajkiem. Na stole 

nie mogło zabraknąć baby 
wielkanocnej i dziada, czyli 
mazurka. 
Lany poniedziałek 
Lany ponie działek, śmi-
gus-dyngus, święto lejka 
– to zabawa, którą wszyscy 
doskonałe znamy. Oblewać 
można było wszystkich 
i wszędzie. Zmoczone tego 
dnia panny miały większe 
szanse na zamążpójście. 
A jeśli któraś się obraziła 
– nieprędko znalazła męża. 
Od oblewania wykupić się 
można było pisanką – stąd 
każda panna starała się, by jej 
kraszanka była najpiękniej-
sza. Chłopak, wręczając tego 
dnia pannie pisankę, dawał 
jej do zrozumienia, że mu się 
podoba. 
Wielkano cne jajo 
Jajo – króluje na wielkanoc-
nym stole, jest symbolem 
życia i odrodzenia. Tradycja 
pisanek i dzielenia się świę-
conym jajkiem sięga daleko 

w przeszłość. Już starożytni 
Persowie wiosną darowali 
swoim bliskim czerwono 
barwione jaja. Zwyczaj ten 
przyjęli od nich Grecy i Rzy-
mianie. Kolorowe pisanki 
mają ponoć moc magiczną 
i odpędzają złe uroki, są 
symbolem serca i miłości. 
Poświęcone pisanki zakopy-
wano pod progiem domostw, 
aby zagradzały dostęp siłom 
nieczystym.
Na wschodzie Polski urządza 
się wyścigi w turlaniu jajek 
po pochyłościach oraz walki 
jajek. 
Te osta tnie polegają na ude-
rzaniu jajka o jajko i spraw-
dzeniu, kto jest właścicielem 
jajka o twardszej skorupce.
Specjalnie dla dziewcząt 
Uwaga dziewczyny – jeżeli 
w Wielką Sobotę obmyjecie 
twarz w wodzie, w której 
gotowały się jajka na świę-
conkę, znikną piegi i inne 
mankamenty urody!        abc

W I E L K A N O C



POZIOMO
  5  - kamizelka ratunkowa 
  8  - jedna myje drugą
10  - imię żeńskie
11  - z tej krainy czarodziej
12  - ssak z krótką trabą, 
         albo rodzaj uczesania
13  - narzędzie do 
         przecinania desek
14  - wielkanocna pora roku
15  - netto albo brutto
16  - „naskórek” sosny
19  - dawne, ludowe imię
         żeńskie
21  - czarodziej, sztukmistrz
22  - instrument dęty
24  - szczapy do kominka
27  - mieszkaniec 
         Bukaresztu
28  - część mikroskopu
30  - grupa dzikich zwierząt
31  - sztuczna skóra
32  - kawior
PIONOWO
  1  - wysyłający przesyłkę
  2  - taniec staropolski
  3  - stara miotła
  4  - naczynie na zupę
  6  - odmiana jabłek
  7  - zdaje na prawo jazdy
  9  - w sypialni
17  - fatamorgana, złudzenie
18  - np. wywiadowcza 
20  - pogoda
23  - dawniej internat
25  - utwór Marii 
        Konopnickiej
26  - marka aut z Niemiec
29  - pukiel włosów

Rozwiązanie utworzą litery, z pól ponumerowanych na 
czerwono.

12    WPR 0008/04 ROZRYWKA

KRZYŻÓWKA

Rozwiązania prosimy nadsyłać na kartkach pocztowych na adres 
redakcji lub: 
- mailem – krzyżówka@wpr.com.pl,   - faxem 0-22 758 86 91,
nie zapominając o podaniu nazwiska i adresu nadawcy. 
Termin nadsyłania odpowiedzi, do dnia 10. maja 2006 r.

Nagroda - doskonała książka 
Waldemara Łysiaka „NAJGORSZY”

NAGRODĘ UFUNDOWAŁA: 
KSIĘGARNIA

PRUSZKÓW, ul. KOŚCIUSZKI 44, tel.: 0-22 758 78 26
Nagrodę z poprzedniego numeru wylosował: 
p. Andrzej Zaberski z Pruszkowa. Nagrodę prześlemy pocztą.

Chochlik drukarski namieszał w poprzedniej krzyżówce. Redakcja za 
wynikłe z tego tytułu utrudnienia serdecznie przeprasza.
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NAGRODA 
DARWINA

“Głupcy szybko rozstają się 
z życiem.”
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Niemiecki nałogowy palacz, 
w czasie wędrówki po od-
ludziu odkrył, że zgubił za-
palniczkę. Ponieważ bardzo 
chciało mu się palić, wdrapał 
się na słup wysokiego napię-
cia i przytknął trzymanego 
w ustach papierosa do dru-
tów. Zapalił się nie tylko pa-
pieros, ale i ofiara nałogu.

• • •
Niekiedy głupia śmierć spo-
tyka również, pozbawionych 
krzty rozumu, złoczyńców. 
Pewien kierowca ciężarówki 
z Ohio transportował mro-
żone brokuły, wśród których 
ukrył przemycaną kokainę. 
Kiedy chciał wydobyć narko-
tyki znajdujące się na samym 
dnie, utknął miedzy mrożon-
kami głowa w dół. Następne-
go dnia, zwłoki, zamarznięte-
go w brokułach, przemytnika 
znazła policja.

Poproszono kiedyś Herberta Wellsa, by wyjaśnił, co to jest telegraf.
- Wyobraźcie sobie gigantycznego kota - powiedział pisarz - którego ogon znajduje się w Li-
verpool, a głowa w Londynie. Gdy kotu nadepnął na ogon, rozlega się miauczenie. Właśnie tak 
działa telegraf.
- A co to jest telegraf bez drutu?
- To samo, tylko bez kota - odpowiedział Wells.

•
Filozof Montaigne zauważył kiedyś:
- Wydaje się, że najsprawiedliwiej na świecie rozdzielony jest rozum.
- Dlaczego pan tak myśli? - zapytano go.
- Bo nikt się nie skarży na brak rozumu - odpowiedział filozof.

•
Pewnego razu Mieczysław Karłowicz wybrał się na ryby, łowił jednak w głuchym ustroniu, gdyż 
nie posiadał urzędowego zezwolenia. Nagle jak s pod ziemi wyrasta strażnik i surowym tonem 
pyta:
- Jakim prawem łowi pan tutaj pstrągi?
- Mój przyjacielu - odpowiada Karłowicz z niezmąconym spokojem - czynię tak pod nakazem 
nieodpartej przemocy niezgłębionego, intuicyjnego geniuszu ludzkiego nad upośledzoną nędz-
ną kreaturą...
- Wybaczy pan - mówi zmieszany strażnik, zdejmując czapkę i kłaniając się nisko - ale kto by tam 
znał te wszystkie nowe zarządzenia.

•
Do lekarza zgłosiła się Olga Boznańska, narzekając na silny rozstrój nerwowy. Lekarz zalecił jej 
dietę, unikanie podniet, picia alkoholu i palenia.
- Ponadto niech się pani trzyma z daleka od osób, które działają pani na nerwy, i proszę się 
zgłosić za dwa tygodnie.
Minął miesiąc, a artystka się nie zgłosiła. Lekarz spotyka ją przypadkowo i pyta:
- Dlaczego pani nie przyszła?
- Miałam się trzymać z daleka od ludzi, którzy działają mi na nerwy...

•
Ampére był człowiekiem bardzo roztargnionym. Pewnego razu był z wizytą. Gdy miał wycho-
dzić, zaczął padać ulewny deszcz, więc gospodarz zaproponował mu nocleg. Ampére się zgodził. 
Po kilku minutach gospodarz poszedł sprawdzić, czy wszystko w porządku, ale nigdzie nie mógł 
gościa znaleźć. Po pewnym czasie ktoś zadzw onił do drzwi. Gospodarz otworzył drzwi i zoba-
czył Ampére’a.
- A gdzież pan był?!
- W domu, po piżamę.

ANEGDOTY O SŁAWNYCH OSOBACH



Sprzedam prasę balansową 
YBO 6000 kg. 
Zakonser wowana, stan b. 
dobry, bez luzów.
Wyko rzystywana do 
precyzyjnych prac 
jubilerskich. 
Przelot ramion – 260 mm,
Odległość suwaka od płyty 
– 150 mm, waga ok. 120 kg.
0-604 931 453, lub 758 86 91.

•
Sprzedam opony używane, róż-
ne rozmiary. Import z Niemiec. 
Tel: 0-606 894 200 

•
Książki o tematyce religijnej 
sprzedam po złotówce lub od-
dam gratis 0-509 298 117

•
Maszyna do szycia „Łucznik”, 
nowa, walizkowa, napęd elek-
tryczny. Cena 300 zł.
Tel.: 0-22 758 88 67

•
Sprzedam sofę używaną, stan 
dobry. Wymiary po złozeniu 
123/80/104 cm, pow. spania 
190/107 cm. Cena 100 zł.
Pruszków
Tel.: 0-502 861 677

Maria, 26/170/67, atrakcyj-
na, inteligentna, kulturalna, 
delikatna , bez nałogów, po-
chodzenie polskie, z Rosji. Wy-
kształcenie średnie, muzyczne. 
Pracuję w Centrum Kultur 
Narodowych ja ko kierownik 
chóru polonijnego. Rozumiem 
język polski, ale słabo rozma-
wiam. Interesuję się muzyką 
klasyczną, podróżami, teatrem, 
literaturą. Poznam pana w wie-
ku do 40 lat, odpowiedzialne-
go, be z nałogów, który będzie 
dzielić radości i smutki. 
Marya Glazunowa, ul. Mi-
czurina 23/30 m 43, 410056 
Saratow, Rosja. masza2006@y-
ahoo.com  
e-mail: masza2006@wp.pl 

Poszukuję opiekunki do 1,5 
rocznego chłopca.
tel: 0-602689186

         WPR 0008/04    13REKLAMA, OGŁOSZENIA DROBNE

OGŁOSZENIA DROBNE Wszystkie ogłoszenia drobne zamieszczamy bezpłatnie.
Treść ogłoszeń prosimy przekazywać telefonicznie lub faxem: (0-22) 758 86 91

 mailem: reklama@wpr.com.pl albo poprzez stronę internetową: www.wpr.com.pl

Tłumaczenia przysięgłe  
język niemiecki Agencja 
Tłumaczeń 
Tel.: 0-692 423 384

•
M. Radzicka – 
egzaminator Nowej Matury 
Język Polski – dojeżdżam 
do ucznia.
Tel.: 0-22 734 01 88, 
        0-663 517 751

•
Małgorzata Rzewnicka 
historia–WOK–korepetycje, 
przygotowanie do matury, 
analiza źródeł, pisanie prac 
– rozprawka. 
Tel: 0-22 729 68 15

•
Wiesław Rzewnicki  
korepetycje – język polski 
z elementami filozofii, 

wiedzy o filmie i teatrze, pisanie 

rozprawek, analiza tekstów 
literackich, 
przygotowanie do matury. 
Tel.: 0-22 729 68 15.

•
Język angielski
egazaminator nowej matury 
każdy zakres, nauka, 
tłumaczenia, przygotowanie do 
matury. 
Tel.: 0–600 39 20 30

•
Studentka germanistyki udzieli 
korepetycji z języka niemieckie-
go. Tel: 0 -506 789 119

•
Chemia – korepetycje gimna-
zjum i liceum, przygotowanie do 
matury
Tel kom: 0 - 502  799 074.

•
Język angielski, egzaminator 
nowej matury. Przygotowania do 
matury oraz korepetycje.
Tel: 0-22 758 03 64, 602-745 041

•
Doszkalające lekcje nauki jazdy 
35 zł./h z dojazdem do klienta 
na terenie Warszawy- głównie 
centrum, kursy prawa jazdy kat.
B - solidne przygotowanie do 
egzaminu państwowego- jazdy 
trasami egzamin. 
tel: 500 77 99 77 

 •
MATEMATYKA z możliwością 
lekcji w domu ucznia. Pełny 
zakres.
tel: 889 852 136 
janusz.chojecki@mazowsze.
waw.pl 

•

Poszukuję pilnie kawalerki do 
wynajęcia w Pruszkowie lub 
okolicach. Blisko kolejki WKD. 
Kontakt 665-025-222 

•
Poszukuję do wynajęcia 
mieszkania 1-pokojowego lub 
kawalerki  
Kontakt: 602 689 186 

•
Zamienię mieszkanie 42m2 na 
większe (co najmniej 3 poko-
jowe) w Pruszkowie. Możliwa 
dopłata bądź wykupienie 
zadłużenia. Mieszkanie w bloku 
o wysokim standardzie (niedaw-
no odnowiony i ocieplony).  
tel: 504 422 314 

•
Wynajmę pokój w bloku  przy ul. 
Działkowej. Tel: 0-22 728 84 88

•
Wynajm ę pomieszczenie – 24m2, 
(co, gaz, łazienka, wc) na Osi-
edlu Staszica, w pobliżu Lidl`a 
nadające się  cichą pracownię.  
Tel. kom.: 0-501 13 18 53

•
Poszukuję do wynajęcia miesz-
kania 2 pokojowego (Pruszków, 
Piastów) Pokoje mogą być nie 
umeblowane. Kontakt: 
509 166 216

Sprzedam działkę rekreacyjną 
250 m2, na Żbikowie. Tel: 0-22 
728 84 88

•
Wydzierżawię teren pod reklamę 
przy trasie Warszawa-Grodzisk. 
Tel: 0-22-724 23 27

Nowy magiel elektryczny mały, 
„Kalinka” cena 500 zł. 
Tel.: 728 84 88

•
Sprzedam elektroniczną wagę 
sklepową DIGI model: 
DS.-788 z wysięgnikiem. Uży-
wana dwa miesiące. 
Aktualna legalizacja. 
Certyfikat UE. Gwarancja. 

Możliwa faktura. 
Cena 800 zł.
Pruszków. 
Tel.: 0-604 931 453

•
Zamrażarka produkcji 
niemieckiej (85x65x82) otwie-
rana z góry, z koszami. Stan b. 
dobry. Cena 500 zł. 
Tel.: 0-22 758 86 91, 

NAUKA LOKALE

NIERUCHOMOŚCI

KUPNO - SPRZEDAŻ

-fotografia cyfrowa ze wszystkich nośników

- powiększanie
- kadrowanie

- skanowanie negatywów na CD
- odbitki ze slajdów

ul.  B.  Prusa 42,  05- 800 Pruszków
tel.  728 46 03

KUPON RABATO
WY 04

/00
08

5 %

ANDRZEJ  SOBCZYŃSKI

PRACA

MATRYMONIALNE

Artykuły budowlane, farby, lakiery, rozpuszczlniki, kleje, 
pianki, silikony i wiele innych 

Mieszalnia farb i lakierów “Śnieżka”.
SKLEP MIX-POL s.c.

ul. Kościuszki 2/4, Pruszków
tel.:0-22 759 80 86

RÓŻNE

Pragniemy także poinformować Państwa, że w okresie świątecznym 
autobusy będą kursować według poniższego rozkładu:

w dniu 16.04.2006r 
odjazdy z przystanku Pruszków - Osiedle Staszica 

w godzinach: 07.00, 09.00, 11.30,  13.30, 15.30, 18.30.
odjazdy z przystanku Warszawa  - Plac Bankowy 
w godzinach: 08.00, 10.00, 12.30, 14.30, 16.30.

w dniu 17.04.2006r 
autobusy będą kursować tak jak w dni wolne od pracy

w dniu 03.05.2006r 
autobusy będą kursować tak jak w dni wolne od pracy.

Z okazji 

świąt Wie lkan ocn ych 

najse r d eczni e jsze życze nia 

Szan own ym Podróżn ym

skła da f irma 

Poszukujemy przedstawicieli 
handlowych ze znajomością 
rynku spoż ywczego
Firma Jakomex sp. z o.o.
(022) 723-38-62; 723-16-25

•
Laminowanie oczek wodnych, 
wodospadów, basenów. Oczka 
wodne wykonane z włókna 
poliestrowego o dowolnym 
kształcie i kolorze. Gwarancja 
szczelności. Tel: 0-22 729-93-76 
lub 0-605-120-785 

•
Dam pracę konserwatorom 
dźwigów i suwnic. Praca 
w Pruszkowie i okolicach 
tel: 0 601255013 

•
Potrzebna niania do 9 miesięcz-
nego chłopca.  
tel: 7285805 

Praca dl a studentów na 
stanowisku konsultanta 

telefonicznego. 
Wymaga nia - komunika-
tywność, łatwość nawią-
zywania kontaktów, entu-
zjazm. 
Oferujemy: atrakcyjną staw-
kę, pakiet szkoleń, dogodne 
godziny pracy. 

e-mail: 
pcm@aipconsulting.pl

Przyjmę ziemię z wykopów 
do wyrównania terenu działki. 
Okolice Nadarzyna. 
Kontakt: 501-215-782 

•
Sprzedam drewno kominkowe 
porąbane dąb brzoza grab jesion 
węgiel kamienny brunatny koks 
tel: 0-692 204 030 

•
Finansowanie firm - kredyty 

bankowe , faktoring, leasing, 
dotacje unijne; biznesplany, 
analizy finansowe, pełna obsłu-

ga. Doradztwo gosp - strategie. 
marketing, restrukturyzacja. 
Zniżki do 30.04.2006 Kontakt: 
tel: 0-501 064 021
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Tel/fax:     0-22 758 86 91
Tel. kom:  0-604 931 453

studio@perpedes.pl

PER PEDES 
STUDIO

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt G miny Nadarzyn
ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora

Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Kostowcu

1.   Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządze-
niu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim 

powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierowni-
cze w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. Nr 89, poz. 826 ze zm.) 

2.   Oferta osoby przystępującej do konkursu powinna zawierać:
• uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju 
 szkoły,
• życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o sta-
żu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypad-
ku nauczyciela akademickiego,
• akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwier-
dzające posiadanie wymaganego wykształcenia - w przypadku osoby będącej nauczycielem,
• dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaga-
nego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego - w przypadku osoby nie będą-
cej nauczycielem,
• dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania 
albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

• ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Spor-
tu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca 
stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i pla-
cówek (Dz.U. Nr 89, poz. 826 ze zm.),
• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na 
stanowisku kierowniczym,
• oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 
1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze 
zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,oświadczenie, że kan-
dydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu 
postępowanie karne,
• oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związa-
nych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt.4 ustawy 
z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszanie dyscypliny finansów publicznych 

(Dz.U. z 2005 r., Nr 14, poz. 114),
• oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgod-
nie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.      z 2002 r. Nr 
101, poz. 926 ze zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
3.  Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem 
„Konkurs na stanowisko dyrektora – SP Kostowiec”, w terminie 14 dni od dnia ukazania się 
ogłoszenia na adres: 
Urząd Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 19,  05-830 Nadarzyn, pokój 101.
4.  Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Nadarzyn.
5.  O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną    
     powiadomieni indywidualnie.
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SKLEP MIX-POL s.c.
ul. Kościuszki 2/4
05-800 Pruszków
Tel.: (22) 759 80 86

polecamy: artykuły budowlane, farby, lakiery, rozpuszczalniki, kleje, pianki, silikony i wiele innych
                  z branży remontowo-budowlanej
                  Mieszalnia farb i lakierów firmy “Śnieżka”
Zapraszamy: poniedziałki - piątki w godzinach 8 00 - 1800; soboty w godzinach 800 - 1400

OĀcjalne logo projektu 
autorstwa uczniów SP nr 2

To już przedostatni etap 
pierwszego roku realizacji 
projektu „Message to the 
future”.

Uczniowie szkół partner-
skich napisali własne 

wersje naszej le gendy „O Le-
chu, Czechu i Rusie”, które 
zostały zamieszczone w po-
przednim numerze WPR. 
Dziś prezentujemy prace 
uczniów klas II-VI SP2. Za-
daniem dzieci było ułożenie 
legendy belgijskiej, hiszpań-
skiej i fińskiej na podstawie 

ilustracji i słów kluczowych. 
Uczniowie klas młodszych 
pisali je w języku polskim, 
w klasie wraz ze swoim na-
uczycielem. Dla klas VI była 
to dodatk owa praca z języka 
angielskiego, do wykonania 
w domu. Wymagała ona po-
święcenia czasu i pracy ze 
słownikiem, ale pozwalała na 
wykazanie się znajomością 
angielskiego. Dl a wszystkich 
dzieci była to wspaniała za-
bawa. Próbowały one uzyskać 
od nau czycieli jakąś podpo-
wiedź o treści legend, ale nie 
udało im się, ponieważ nikt 
ich nie znał. Dopiero po za-
kończeniu pracy ot rzymano 
od partnerów oryginały le-
gend.

Aby w szyscy uczniowie 
mogli poznać nowe oraz 

oryginalne wersje legend, czy-
tano je w szkolnych apelach 
telewizyjnych. Klasy, które 
pracowały nad legendami, 
dokładnie omówiły różnice 
pomiędzy własnymi wersjami 
a partnerskimi. Dzieci wysłu-
chały również legend nagra-
nych w oj czystych językach 
partnerów. 

Wszystkie prace uczniów 
wraz z ilustracjami 

znajdą się w małej książeczce, 
która ukaże się w czerwcu.

Magdalena Makowiecka 

Legendy 
partnerów

Dawno temu żył sobie zły 
czarownik. Mieszkał na 
zamku zrobionym z lodu, 
na szczycie wysokiej góry. 
Czarownik miał magicz-
ny młyn – Sampo, który 
produkował śnieg i zim-
ny wiatr. Sampo pracował 
przez cały czas i wkrótce 
kraj był pokryty śniegiem 

i lodem. Czarownik wysłał 
swoich służących, aby obra-
bowali pobliskie wioski. Słu-
żący zabrali jedzenie i ludzie 
zaczęli głodować.
Te złe wieści dotarły do króla 
kraju. Postanowił on wysłać 
swojego syna, aby powstrzy-
mał czarownika. Młody ksią-
że dostał łódź, kilku żołnierzy 
od swojego ojca i wyruszył 
w podróż.
Służący złego czarownika po-
wiedzieli mu, że książe przy-
bywa. Czarownik użył swoich 
magicznych zaklęć i wywołał 
wielki sztorm na morzu. 
Na szczęście bogowie pomo-
gli księciu. Wysłali wielkiego 
orła, który chwycił księcia za 
ramiona i zabrał do miejsca, 
gdzie żyli. Bogowie dali księ-
ciu instrument zwany kantele, 
aby pokonał swojego wroga. 
Później orzeł zabrał księcia 
do zamku czarownika. Książe 
musiał pokonał wiele trud-
ności, aby dostać się do jego 
wnętrza. Czarownik już na 
niego czekał. Zaczęli walczyć, 
ale czarownik był silniejszy. 
Nagle książe upuścił swój 
miecz, wziął kantele i zaczął 
śpiewać pieśń. Czarownik 
zasnął. Książe wziął młyn 
i odleciał na ramionach orła. 
Jednakże upuścił Sampo na 
skały. Magiczny młyn rozbił 
się na tysiąc kawałków. Kiedy 
czarownik obudził się, cała 
jego moc zniknęła. Książę 
wrócił do domu i ludzie żyli 
szczęśliwie. 

Wersja legendy Āńskiej stworzo-
na przez dzieci z SP 2.

Podczas swoich wielu przy-
gód Väinämöinen, przy-
wódca Kalevala, zawędrował 
do Pohjoli. Louhi, królowa 
Pohjoli (Północ) obiecała mu 
pomóc wrócić do domu, pod 
warunkiem, że Väinämöi-
nen zrobi jej magiczny młyn 
Sampo. Sampo mielił ludzkie 
złoto, kukurydzę i wszystko, 
co dobre w takich ilościach, 
jakich potrzebowali. Brat 
Väinämöinena, kowal Ilma-
rinen, zrobił Sampo i dostał 
piękną córkę Louhi za żonę.
Czas mijał i życie w Kalevali 
stało się trudne. Väinämöi-
nen, Ilmarinen i Lemmin-
käinen zdecydowali, że pójdą 
do Pohjoli zdobyć połowę 
Sampo, aby poprawić głod-
ne i biedne życie w Kalevali. 
Ludzie z Pohjoli nie chcieli 
dzielić się Sampo, więc za-
częli walczyć. Väinämöi-
nen chwycił swój magiczny 
instrument kantele i uśpił 
wszystkich muzyką. Ludzie 
z Kalaveli zrabowali Sampo 
z góry, w której był schowa-
ny. Z wielkim trudem udało 
się im umieścić Sampo na 
swojej łodzi. Opuścili śpiącą 
Pohjolę i odpłynęli tak szyb-
ko, ja k mogli, aby uciec Lo-
uhi. Niestety okropny śpiew 
Lemminkäinen przestraszył 
pobliskiego żurawia, ptak 
poleciał do Pohjoli i zrobił 
straszny hałas. Wszyscy się 
obudzili.
Louhi bardzo si ę zdener-
wowała, kiedy zobaczyła, co 
się stało. Wzięła swoją łódź 
oraz stu ludzi i popłynęła za 
ludźmi z Kalevali. Rzucała 
straszne magiczne zaklęcia 
(mgłę, sztorm, morskiego 
potwora) na łódź Väinämöi-
nena. W końcu kantele Väi-
nämöinena wpadły do wody. 
Z zemsty za swoją stratę 
Väinämöinen wyśpiewał 
magiczne zaklęcie i nagle 
skały wyłoniły się z wody pod 
łodzią Louhi. Łódź pękła, 
a Louhi i jej ludzie wpadli 
do wody. Louhi zamieniła 
się w ogromnego orła, wzięła 
wszystkich swoich ludzi na 
ramiona i zaatakowała łód-
kę Väinämöinena. Podczas 
walki Sampo wpadł do morza 
i roztrzaskał się na tysiące ka-
wałków.
Na szczęście małe fragmenty 
Sampo uniosły się do brze-
gów Kalevali i dały ludziom 
Finlandii szczęście i dobrobyt 
na zawsze. 

Wersja oryginalna 

FINLANDIA
Dawno temu, żył w Hiszpa-
nii niemy szlachcic. Miał on 
duży zamek, obok krystalicz-
nie czystego jeziora. Szlachcic 
uwielbiał jeź dzić na swoim 
koniu po wspa niałym lesie, 
który otaczał jego zamek.
Pewnego dnia, kiedy przyje-
chał na plażę, usłyszał pieśń 
syreny. Niestety był to mglisty 
dzień i nie mógł zobaczyć sy-
reny, więc napi sał na piasku: 
„Chcę cię poznać”. Następne-
go dnia pogoda była piękna 
i szlachcic znalazł odpowiedź 
na piasku: „Pierwszego dnia 
po c ałkowitym zaćmieniu 
księżyca, zamienię się w ład-
ną kobietę”.
Pierwszego dnia po całko-
witym zaćmieniu księżyca 
szlachcic zorganizował przy-
jęcie na plaży. Zaprosił swo-
ich przyjaciół i rozpalono 
ognisko. Ku jego zdziwieniu 
piękna kobieta przyszła na to 
przyjęcie. Szlachcic wiedział 
od początku, że to była ta jego 
syrena i zakochał się w niej. 
Wkrótce wzięli oni ślub i sy-
rena urodziła ich pierwsze 
dziecko. Był to chłopiec. 
Jego rodzice byli zmartwieni, 
ponieważ dziecko cały czas 
płakało. Poprosili więc o radę 
mądrego czarodzieja, a on dał 
im magiczną, 
srebrną tarczę 
w dniu jego 
p i e r w s z y c h  
urodzin. Ta 
tarcza chro-
niła chłopca 
i jego rodzi-
nę. Chłopiec 
wreszcie prze-
stał płakać. 
A rodzina żyła 
od tej pory 
szczęśliwie. 

Wersja legendy hiszpańskiej 

Bardzo da wno temu, był so-
bie szlachcic, który mieszkał 
na celtyckich ziemiach Gali-
cji. Nazywał się Froilan  i był 
bardzo kochany przez ludzi 
z powodu swojej mądrości 
i sprawiedliwości. Szlachcic 
uwielbiał jeździć na koniu po 
swoich ziemiach i rozmawiać 
z poddanymi
Pewnego dnia, kiedy objeż-
dżał swoje ziemie, zobaczył 
wysoko ze wzgórza, kobietę 
leżącą na plaży. Bardzo chciał 
ją zobaczyć i zbliżał się do 
niej powoli. Zdziwiło go to, 
że kobieta leżąca na piasku 
miała ciało ryby. Była ona 
syreną.
Kiedy kobieta obudziła się, 
zdała sobie sprawę, że Froilan  

jej się przypatruje. Chciała 
uciec, ale nie mogła tego zro-
bić. Wtedy Froilan  posadził 
ją na koniu i zabrał do swoje-
go zamku.
Wszyscy poddani Froilana  
byli zaskoczeni pięknością 
kobiety-syreny. Nazwali ją 
Marina, ponieważ  pocho-
dziła z morza. (Morze to po 
hiszpańsku „mar”).
Froilan  i Marina zakochali się 
w sobie i razem spędzali czas 
jeżdżąc na koniu albo space-
rując po ziemiach szlachcica. 
Nie by li jednak szczęśliwi. 
Marina była niema. Froilan 
próbował nauczyć ją języka, 
ale ona wydawała z siebie 
tylko dziwne dźwięki, bardzo 
trudne do zrozumienia.
Niemniej jednak zdecydowali 
się wziąć ślub. Urodziło się im 
dziecko.
Czas mijał, a Marina milcza-
ła. Była bardzo smutna, po-
nieważ nie mogła powiedzieć 
Froilanowi  i synowi jak bar-
dzo ich kocha.
W magiczną noc, noc Świę-
tego Jana, ludzie tańczyli, je-
dli i śpiewali radosne pieśni 
przy ognisku. Froilan , który 
wiedział, że Marina bardzo 
się boi ognia, wyrwał dziec-
ko z j ej ramion i pobiegł do 

ogniska. Wydawało się, że 
biegnie prosto  do płomieni.
Kobieta rozpaczliwie krzyk-
nęła: ” Froilan , syn..”
Tak, więc dzięki przerażeniu, 
Marina powiedziała swoje 
pierwsze słowa i później stop-
niowo nauczyła się mówić.
Wydano wielkie przyjęcie na 
zamku, a Marina i Froilan 
żyli od tej pory szczęśliwie.
Dwoje potomków  t ej pary, 
Froilan II  i Marina II  było 
bardzo sławnych 
w królestwie Galicjan. Na-
zywano ich „Los Ma rinos”. 
Poświęcili oni swoje życie 
muzyce i poezji. Skompono-
wali jedną z najpiękniejszych 
lirycznych kompozycji w ca-
łej galicyjskiej, średniowiecz-
nej antologii.
Ich rodowy , srebrny herb 
przedstawia syrenę i trzy nie-
bieskie fale.

Wersja oryginalna

• • •

BELGIA
Dawno temu żył pasterz 
o imieniu Paweł. Był on do-
brym, cichym i bardzo reli-
gijnym człowiekiem. Paweł 
mieszkał sobie spokojnie 
w belgijskiej wiosce. Ludzie 
z tej wioski często prosili go 
o rady, ponieważ był także 
mądrym człowiekiem.
Pewnego dnia Belgia została 
zaatakowana przez wrogów. 
Niszczyli oni i okradali wiele 
miast oraz wiosek. Wkrót-
ce zabrakło jedzenia i dużo 
ludzi umarło. Ale najgorszą 
rzeczą, jaka mogła się przy-
trafić Belgom, był tajemniczy 

biały jeździec. Ludzie wi-
dzieli go jeżdżącego na ko-
niu od miasta do miasta, od 
wioski do wioski. Nikt jego 
nie znał. Z nikim nie roz-
mawiał. W każdym miejscu, 
w którym się pojawiał ludzie 
chorowali i zaczynali umie-
rać. Sądzono, że to właśnie 
ten biały jeździec sprowadził 
choroby i tak wiele śmierci. 
Kiedy bia ły jeździec przybył 
do wioski, w której mieszkał 
Paweł, wszyscy byli przera-
żeni. Ludzie poszli, więc do 
Pawła i prosili o pomoc. A on 
im powiedział: ”Naszym za-
daniem jest powstrzymać pla-
gę. Musi cie wierzyć, ze Bóg 
was wyleczy.” Paweł upiekł 
dużo żytniego chleba i dał lu-
dziom. Wszyscy, którzy zjedli 
chleb, byli wyle czeni. Kiedy 
biały jeździec zobaczył, że 
jest ktoś, kto potrafił poko-

nać plagę, odjechał zabierając 
swoich żołnierzy ze sobą. 
Od tego czasu panował spo-
kój i dobrobyt w Belgii. Mała 
wioska Pawła jest teraz du-
żym miastem. Co roku jest 
w nim obchodzone święto ku 
czci tego wydarzenia. Paweł 
został świętym i jest też pa-
tronem tego miasta. 

Wersja legendy hiszpańskiej 
stworzona przez dzieci z SP 2.

Oryginalną wersję legendy belgi-
jskiej zamieścimy w kolejnym 
numerze WPR.              Redakcja
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