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PRUSZKÓW. Wszystko 
wskazuje na to, że już 
od nowego roku 
w Pruszkowie rozpocznie 
działalność nowa placówka 
– zakład leczniczy dla 
osób wymagających 
stałej opieki.
Placówka powstanie 
w siedzibie byłego 
szpitala na Wrzesinku, 
który w tym celu został 
poddany gruntownej 
modernizacji. Stary, 
zabytkowy obiekt musiał 
zostać przystosowany do 
warunków niezbędnych 
do funkcjonowania 
zakładu 
opiekuńczo-leczniczego.
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Super pomysł, 
wart nagrody

Czytelnicy pytali nas, w jakim 
celu na jednej z ulic w Regu-
łach ustawione są betonowe 
zapory. Zapory (oraz stosowne 
znaki) ustawione są raz z jednej, 
raz z drugiej strony jezdni. Kie-
rowcy jadąc ulicą Kuchy muszą 
te przeszkody omijać. Zgodnie 
z oznakowaniem ruch na wy-
sokości zapór ma odbywać się 
wahadłowo. Postanowiliśmy za-
sięgnąć informacji u źródła, wójta 
gminy Michałowice.

- Ulica Kuchy jest zaprojek-
towana zgodnie z wymogami 
ustalonymi przez Starostwo Po-
wiatowe. Ustawione tam zapory 
mają spowodować spowolnienie 
ruchu na ulicy Kuchy – wyjaśnia 
wójt gminy Krzysztof Grabka. – 
Na wielu ulicach w naszej gminie 
znajdują się spowalniacze po-
wszechnie znane, jako „śpiący 
policjanci”, na ulicy Kuchy zasto-
sowano inne rozwiązanie, które 
również jest zgodne z normami 
prawnymi – podkreśla. Betonowe 
spowalniacze zmuszają kierow-
ców do wolniejszej i ostrożniej-
szej jazdy.

 Pomysł genialny! Prosty, sku-
teczny i co więcej, nie wymagający 
wielkich nakładów fi nansowych, 
ani dotacji unijnych. Godny upo-
wszechnienia nie tylko w innych 
gminach powiatu, ale i w całym 

kraju. Nawiązuje również, co nie 
jest bez znaczenia, do starej pol-
skiej tradycji i naszych narodo-
wych korzeni. Starsi czytelnicy 
pamiętają zapewne jeszcze znane 
na całym świecie słynne pojęcie 
tzw. polskiej drogi. Młodszym 
wyjaśniam gdyż termin ów nie 
występuje w Google’u  ani w Wi-
kipedii. Był to rodzaj ekologicznej 
i trwałej nawierzchni, niezwykle 
popularnej i powszechnie stoso-
wanej w naszym kraju jeszcze 
przed wynalezieniem autostrad, 
komputera i kostki Bauma. 

Myślę, że przy odrobinie dobrej 
woli, chęci i wysiłku można by 
tę ideę nieco rozwinąć. Podpo-
wiadamy kierunek. Można pójść 
o krok dalej, zastosować spraw-
dzony (jeszcze pod Grunwaldem) 
historyczny patent spowalniaczy 
w postaci paści albo inaczej wil-
czych dołów. Pamiętamy z historii, 
że sprawdzały się wyśmienicie. 
Szczególnie przy cięższych po-
jazdach wojskowych. O przydat-
ności ich działania w przypadku 
lżejszych źródła milczą, ale jeste-
śmy przekonani, że nieco mody-
fi kując zamysł da się osiągnąć 
efekt zadowalający.

Inną równie skuteczną kon-
cepcją, dodajmy jeszcze bardziej 
przyszłościową i racjonalną, bo nie 
generującą nadmiernych kosztów 
dla budżetów gmin mógłby być 
pomysł, aby dróg w ogóle nie bu-
dować. Sądzę, że warto rozważyć 
go choćby dlatego, że gwarantuje 
zdecydowane zmniejszenie uciąż-
liwości związanych z nadmiernym 
ruchem samochodowym.

Tak czy owak inicjatywa Reguł 
ciekawa, warta upowszechnienia, 
a kto wie może nawet nagrody. 
Darwina. 

Bolo Skoczylas
naczelny@gazetawpr.pl

Dokończenie ze strony 1
Wysłużony i zniszczony liczący 
ponad 100 lat budynek, nie był 
używany od 2002 roku. Ideą 
Mieczysława Brągoszewskiego,  
dyrektora Samodzielnego Pub-
licznego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Pruszkowie była 
rewitalizacja tego obiektu. Tak też 
się stało: stara działalność została 
przeniesiona do nowych pawi-
lonów, a w wiekowym budynku 
dobiega końca modernizacja. 
Wkrótce rozpocznie się wyposaża-
nie placówki w niezbędny sprzęt. 

– Prace mające na celu urucho-
mienie placówki były prowadzone 
od sierpnia 2009 roku. Trzeba było 
przeprowadzić szereg analiz, zdo-
być akceptację władz samorządo-
wych i dokumentację niezbędną 
do rozpoczęcia działalności oraz 
przeprowadzić procedury prze-
targowe. Inwestycja miała zostać 
zakończona do 10 września i to się 
udało – nie ukrywa zadowolenia 
Krzysztof Sankiewicz, zastępca 
dyrektora ds. lecznictwa szpita-
la powiatowego w Pruszkowie. 
– Obecnie prowadzimy negocjacje 
z Narodowym Funduszem Zdro-
wia i przygotowujemy się pod ką-
tem wyposażenia, infrastruktury 
i zatrudnienia.

W zakładzie położonym przy 
ul. Armii Krajowej znajdzie się 
49 łóżek. Zachowane mają być 
wszelkie standardy i normy obo-
wiązujące w Unii Europejskiej, oraz 
wymagane przez NFZ. – Chcemy 
by standard był wysoki, nie będzie 
tu sal wieloosobowych, a cała in-
frastruktura będzie przystosowa-
na dla osób przewlekle chorych. 
Wszystko po to, by  pacjenci czuli 
się komfortowo, a personel miał 
jak najbardziej dogodne warunki 
do pracy – mówi Sankiewicz.

Stary szpital znów będzie działał

Wiekowy budynek szpitala odzyskał swój dawny blask. Teraz znów będzie służył pacjentom, 
tym razem przewlekle chorym. [Fot. BS]

– To wspaniała wiadomość – 
cieszy się pani Teresa, mieszkanka 
Otrębus. – Na początku tego roku 
moja mama, która ma 84 lata, 
złamała nogę. Lekarze ze szpitala 
w Grodzisku Maz. po udzieleniu 
pomocy wypisali ją do domu z za-
leceniem leżenia w łóżku przez 
najbliższe dwa miesiące – opo-
wiada. Cała opieka pielęgnacyjna 
spadła więc na nią, a sama nie da-
wałam sobie z tym rady, gdyż ma 
już ponad 60 lat. – Utrzymanie hi-
gieny kobiety ważącej ponad 80 kg 
sprawiały mi wielką trudność. Mam 
nadzieję, że w takiej sytuacji moja 
mama znalazłaby miejsce w nowej 
placówce – mówi pani Teresa. 

To właśnie dla takich osób, 
głównie starszych, cierpiących na 
przewlekłe choroby, powstanie 
nowa placówka. Będzie to zakład 

stacjonarny, udzielający całodo-
bowych świadczeń zdrowotnych 
w takim zakresie jak: pielęgnacja 
i rehabilitacja osób niewyma-
gających pobytu w warunkach 
szpitalnych, wyżywienie i zajęcia 
kulturalno-rekreacyjne. Do tego 
typu placówek nie są przyjmowani 
pacjenci psychicznie chorzy, oraz 
znajdujący się w stanie terminal-
nym choroby nowotworowej.

Nowa placówka stanie się miej-
scem, gdzie pacjenci po opusz-
czeniu szpitala z różnego rodzaju 
dolegliwościami mogliby liczyć 
na fachową opiekę pielęgnacyjną 
i leczniczą. To pierwsza, publicz-
na placówka tego typu na terenie 
powiatu pruszkowskiego.

Usługi zdrowotne świad-
czone w zakładzie będą finan-
sowane przez NFZ, zaś koszty 

zakwaterowania i wyżywienia pa-
cjent będzie pokrywał samodziel-
nie. Według roporządzenia Ministra 
Zdrowia i Opieki Społecznej mie-
sięczną opłatę ustalono na 250 proc. 
najniższej emerytury z tym, że opła-
ta nie może być wyższa niż 70 proc. 
miesięcznego dochodu. Środki na 
pobyt w zakładzie pacjent będzie 
mógł również pozyskać z Ośrodka 
Pomocy Społecznej. 

Tego typu zakłady są potrzeb-
ne, zarówno na terenie powiatu 
pruszkowskiego, jak i całej Polski. 
Ma to związek z postępującym pro-
cesem starzenia się społeczeństwa. 
I to wyjątkowo dobra wiadomość 
dla mieszkańców powiatu, że po-
wstanie nowoczesna placówka, 
a budynek starego szpitala zosta-
nie wykorzystany.

Karolina Gontarczyk

Od poniedziałku zmiany w rozkładach jazdy kolei
REGION. Już od poniedziałku 
20 września pasażerowie, któ-
rzy podróżują koleją podmiejską 
będą musieli zmagać się ze spory-
mi utrudnieniami. Z powodu prac 
remontowych zmieniona zostanie 
organizacja ruchu.

W poniedziałek ruszą prace mo-
dernizacyjne na stacjach PKP 
w Ursusie i Włochach. PKP Pol-
skie Linie Kolejowe zdecydowało 
się wyremontować oba obiekty. 
Zakres prac obejmie m.in. udroż-
nienie instalacji odwodnieniowej, 
ułożenie nowej izolacji między 
torami a stropem przejścia pod-
ziemnego i naprawę zewnętrznej 
betonowej konstrukcji przejść pod 
torami. Budowlańcy będą praco-
wać na obu przystankach jedno-
cześnie. W związku z pracami 
z ruchu wyłączony zostanie jeden 
tor podmiejski.

Pociągi przez cały okres remon-
tu będą kursowały wahadłowo. 
W porannych godzinach szczytu 
priorytet na trasie będą miały skła-
dy jadące do Warszawy. Odwrot-
na sytuacja będzie miała miejsce 

w godzinach popołudniowych. 
Wtedy pierwszeństwo będą miały 
pociągi jadące w stronę Grodziska 
Maz. W kierunku przeciwnym do 
priorytetowego, pociągi będą jeź-
dzić, co godzinę.

Część składów będzie kursować 
jedynie do stacji Warszawa Ursus. 
Ta trasa będzie obsługiwana wy-
łącznie przez pociągi Kolei Mazo-
wieckich. W Ursusie pasażerowie 
przesiądą się do autobusów za-
stępczych ZTM, które zawiozą ich 
do lokomotywowni w Odolanach. 
Tu czekać na nich będzie kolejna 
przesiadka, tym razem do skła-
dów obsługiwanych przez SKM. 

Te dowiozą ich do stacji Warszawa 
Zachodnia. 

Ze względu na warunki tech-
niczne przy stacji PKP w Prusz-
kowie, składy SKM, które będą 
wykonywać pełne kursy, będą 
musiały dojeżdżać do Grodziska 
Maz. W trakcie kursów powrot-
nych SKM-ki będą kursowały bez 
pasażerów. Dodatkowo dla popra-
wy obsługi odcinka Grodzisk Maz. 
– Brwinów, niektóre pociągi KM 
będą docierać do Warszawy Za-
chodniej torami dalekobieżnymi.
Na odcinku Pruszków – Warsza-
wa Wschodnia w pociągach KM 
będą honorowane wszystkie bilety 

z taryfy ZTM. Również w składach 
SKM kursujących na tym odcinku, 
oraz na odcinku Odolany – War-
szawa Zachodnia, a także w komu-
nikacji zastępczej będą uznawane 
bilety KM.

Wszystkie informacje doty-
czące zmian w organizacji ruchu 
kolejowego i zasadach korzystania 
z przejazdów, pasażerowie znajdą 
w pociągach SKM i KM oraz na 
stronach internetowych ZTM, KM 
i PKP PLK. Rozkłady jazdy pocią-
gów oraz komunikacji zastępczej 
dostępne są również na naszej 
stronie www.wpr24.pl 

Anna Sołtysiak
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by pokazać mieszkańcom na czym polega 
korzystanie z bezpłatnego internetu i jak 
się w nim poruszać»

Witold Konieczny, naczelnik biura kultury i promocji miasta
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i konserwacji obiektów sporto-
wych. Do tej pory wybudowała 
wiele obiektów sportowych na 
terenie całego kraju, m.in. kilka-
dziesiąt boisk Orlik. 

– Firma wykazała się doświad-
czeniem w budowie takich obiek-
tów. Między innymi, dzięki temu 
wygrała przetarg. Od takiego 
wykonawcy można oczekiwać, 

Treningowe boisko Znicza do poprawy
Andrzej S. Rodys
andrzej.rodys@gazetawpr.pl

PRUSZKÓW. Termin oddania do 
użytku nowych boisk w kompleksie 
Znicza mijał już kilkakrotnie. Kiedy 
obiekty były gotowe, okazało się, 
że na większym z dwóch boisk wy-
konawca ustawił metalowe barierki 
zbyt blisko linii bocznej. Przepisy 
nakazują, by wszelkie elementy 
stałe znajdowały się przynajmniej 
3 metry od linii wyznaczającej boisko.

Najpierw na przeszkodzie, by 
ukończyć boiska w terminie sta-
nęła długa i śnieżna zima. Później 
pojawiły się problemy z instalacją 
elektryczną i czerwcowy termin 
nie został dotrzymany. Jeszcze 
w czerwcu wiceprezydent Prusz-
kowa Andrzej Kurzela zapewniał, 
że prace nie potrwają dłużej niż 
do końca sierpnia. Mamy połowę 
września, a z boisk nadal korzystać 
nie można. Ich odbioru nie dokonał 
Mazowiecki Związek Piłki Nożnej.

Barierki za blisko
W kompleksie obiektów Znicza 
znalazły się dwa nowe boiska 
treningowe. Jedno mniejsze, od 
strony Al. Jerozolimskich i drugie 
większe, od strony ul .Torfowej. 
To większe powstało z myślą 

o centrum pobytowym na Euro 
2012. Obiekty wybudowano, ale 
nadal nie są gotowe do użytku. 

Tym razem powodem opóźnie-
nia jest błąd w ustawieniu metalo-
wych barierek wzdłuż linii bocznej 
boiska od strony ul. Torfowej. Prze-
pisy nakazują, by wszelkie elemen-
ty stałe znajdowały się minimum 3 
m od linii wyznaczających boisko. 
W przypadku większego boiska 
stanęły one znacznie bliżej – oko-
ło 1,5 m. Wyjściem z sytuacji, jak 
sugeruje Andrzej Kurzela, byłoby 
przesunięcie linii wyznaczających 
boisko w przeciwnym kierunku, 
ale wtedy oba boiska znalazłyby 
się zbyt blisko siebie. Można by 
też zmniejszyć wymiary boiska, ale 
to z kolei spowodowałoby, że nie 
mogliby na nim trenować piłkarze, 
którzy przyjadą do nas na Euro 
2012. Inwestując w budowę boisk, 
miasto chciało mieć taki obiekt, 
z którym można ubiegać się o sta-
tus centrum pobytowego na Euro. 
Jak twierdzą władze miasta, gdyby 
chodziło tylko o piłkarzy Znicza, 
to takie zmniejszone boisko było-
by wystarczające.

Trzeba poprawić
Nie chodzi tu jednak tylko o pił-
karzy Znicza. By boisko mogło 
służyć do treningu reprezentacji, 
które przyjadą do Warszawy na 

Euro 2012, musi spełniać wy-
mogi UEFA, m.in. mieć wymiary 
105 x 68 metrów, oraz mieć też co 
najmniej jedną trybunę dla me-
diów i widzów, oddzieloną od płyty 
boiska. Trybunę wybudowano, ale 
to właśnie jej oddzielenie od płyty 
w postaci metalowych barierek 
znalazło się za blisko linii bocznej 
boiska. – Nasze stanowisko jest 

twarde. Chcemy mieć takie boisko, 
jakie zamówiliśmy – mówi wice-
prezydent Kurzela. – Wykonawca 
musi to poprawić na własny koszt 
– dodaje.

Kto jest winny?
Boiska wykonała spółka Polco-
urt, specjalizująca się w projek-
towaniu, budowie, renowacji 

że wybuduje taki obiekt, jakiego 
oczekujemy – dodaje Andrzej Ku-
rzela. Zdaniem wiceprezydenta, 
wina za błąd jest rozłożona po-
między geodetę, projektanta i wy-
konawcę – Nie chcemy dochodzić, 
kto zawinił. Nas interesuje koń-
cowy efekt – informuje Kurzela.

Efekt jest taki, że na niemal go-
towym boisku wykonawca musi 
teraz rozebrać metalowe barierki 
i przesunąć je w stronę trybuny. 
Problem polega jednak na tym, 
że barierki znalazły się dokładnie 
w linii, gdzie kończy się murawa. 
Trzeba będzie zatem skuć beto-
nową nawierzchnię i wykonać 
jeszcze kawałek płyty boiska.

Ostateczny termin
Andrzej Kurzela informuje, 
że ostateczny termin, który 
miasto postawiło wykonawcy, 
to 21 września. – Oczekujemy, że 
do tego czasu błędy zostaną usu-
nięte. Jeśli nie, wykonawca będzie 
musiał zapłacić karę – mówi.

Wykonawca, fi rma Polcourt 
zapewnia że zdąży z poprawkami 
w terminie. Jej prezes Marek Pio-
trowicz nie chciał rozmawiać na 
temat, kto jest winien błędu. – Nie 
ma co się rozwodzić nad tym, kto 
zawinił – powiedział Piotrowicz. 
– Jest coś do zrobienia i trzeba to 
zrobić – dodał. 

u nas: szeroki asortyment, wysoka jakość usług, zawsze niskie ceny

Pruszków, ul. Powstańców 3a
tel. 022 758 74 27

Apteka czynna 
pon-pt. 8-20, sobota 9-15

Omega 3 Forte  
Zdrovit
Najwyższa dawka Omega 3 
w najniższej cenie!

Tylko teraz promocja!
60 kapsułek za 11,90 ,-

Wspólny bilet wciąż nie jest pewny. ZTM żąda za dużo pieniędzy
REGION. Nadal nie wiadomo, czy 
i kiedy doczekamy się rozszerze-
nia strefy wspólnego biletu na linii 
Warszawskiej Kolei Dojazdowej. 
Wtorkowe spotkanie przedstawi-
cieli samorządów gminnych oraz 
powiatów pruszkowskiego i grodzi-
skiego, nie nastraja optymistycznie. 
Samorządowcy nie ukrywają, że 
współpraca z warszawskim Zarzą-
dem Transportu Miejskiego w tej 
sprawie jest trudna. Jak zwykle, 
chodzi o pieniądze.

Na linii WKD wspólny bilet ZTM 
obowiązuje tylko do granicy pierw-
szej strefy, czyli do stacji Opacz. 
Gminy Pruszków i Michałowice są 

zainteresowane tym, by rozszerzyć 
zakres obowiązywania wspólne-
go biletu. Problem w tym, że ZTM 
oczekuje od gmin jego współfi nan-
sowania. Jak mówił na naszych 
łamach wiceprezydent Prusz-
kowa Andrzej Kurzela, chodziło 
o 190 tys. zł miesięcznie od Pruszko-
wa i Michałowic razem. – Obecnie 
jest to już 220 tys. zł – mówi Kurzela. 
– ZTM zaproponował więc wzrost 
współfi nansowania wspólnego bi-
letu o 47 proc. w skali roku.

Rozszerzenie strefy wspólnego 
biletu do granic drugiej strefy nie 
urządza jednak Michałowic, bo 
obowiązywałby on tylko do stacji 
Pruszków. A dalej są jeszcze stacje 

Komorów i Nowa Wieś, a te miej-
scowości znajdują się w gminie 
Michałowice. Oznaczałoby to, że 
gmina współfi nansuje wspólny 
bilet, ale część jej mieszkańców 
nie może z niego korzystać.

Pozostałe gminy, leżące na trasie 
WKD, są także zainteresowanie 
wydłużeniem strefy wspólnego 
biletu – aż do końca linii kolejki.

Samorządy obecne na spot-
kaniu przyjęły wspólne stanowi-
sko wobec ZTM. Chodzi przede 
wszystkim o zmniejszenie kosz-
tów współudziału gmin w fi nan-
sowaniu wspólnego biletu. – Jeśli 
wydamy na komunikację tyle, ile 
żąda ZTM, to będzie trzeba ciąć 

wydatki na coś innego – mówi Ku-
rzela. Jego zdaniem, warunki za-
proponowane gminom nie opierają 
się na rzeczywistych i rzetelnych 
wyliczeniach. – Jest jeszcze wiele 
niejasności, które będziemy chcieli 
z ZTM wyjaśnić – dodaje.

Wtorkowe spotkanie odbyło 
się bez udziału ZTM. Przedsta-
wiciele gmin dyskutowali także 
o perspektywie przedłużenia trasy 
Szybkiej Kolei Miejskiej do Grodzi-
ska Mazowieckiego. Zapowiedzia-
no kolejne spotkania, które mają 

doprowadzić do wypracowania 
wspólnych celów gmin obu powia-
tów i przedstawienia wspólnego 
stanowiska wobec ZTM. Następne 
spotkanie ma się odbyć w Grodzi-
sku Mazowieckim.

Andrzej Rodys

By boisko spełniało normy UEFA barierki odgradzające trybunę od boiska muszą zostać 
przesunięte. W tym celu trzeba skuć beton i położyć sztuczną trawę.   [Fot. ASR]

tanio, duży wybór
transport z wniesieniem
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Łączna połączy Milanówek?

Ulica Łączna położona jest na obrze-
żach miasta. To droga równoległa do 
głównej ulicy Królewskiej w Mila-
nówku. Od kilku miesięcy trwa tam 
remont kanalizacji, bardzo ciężko 
przejechać tam samochodem. Jakiś 
czas temu mieszkańców obiegła 
plotka, iż miasto chce tam pobu-
dować trasę, którą ciężarówki będą 
dowozić towar do supermarketu.

– To nieprawda, nie mamy za-
miaru tworzyć w tym miejscu drogi 
dojazdowej do supermarketu – pro-
testuje Jerzy Wysocki, burmistrz 
Milanówka. – W ogóle o powstaniu 
sklepu wielkopowierzchniowego 
na razie nie ma mowy. Póki co zleci-
liśmy analizę komunikacyjną, która 
do końca października br. powinna 
być gotowa. Przygotowywany jest 
również raport oddziaływania na 
środowisko – dodaje. Burmistrzowi 
zależy natomiast na „przebiciu” 
ulicy Łącznej, tak, by zwiększyć 
przepustowość i ruchu. W związ-
ku z tym, podpisano trójstronne 
porozumienie z fi rmą Mifam oraz 
właścicielami działki, przez którą 
przebiegałaby droga. 

Według koncepcji burmistrza, 
poszerzona droga byłaby jednokie-
runkowa, przeznaczona wyłącznie 
dla ruchu lokalnego i tylko dla sa-
mochodów osobowych. Szacowana 
powierzchnia gruntów należących 
do Wspólnoty Mieszkaniowej blo-
ków przy ulicach: Dembowskiej 
i Wysockiego, przy których położo-
na jest ulica Łączna, to 791 metrów 
kwadratowych. Szerokość jezdni ma 
wynosić 4 metry, zaś chodnika - 1,2 
metra. Nawierzchnia wykonana ma 
być z betonowej kostki brukowej. 
Za zakup terenu wyznaczonego 
pod drogę burmistrz zaoferował 
Wspólnocie 60 tys. zł.

Burmistrz zaprzecza, jakoby 
pobliskie bloki były w tak złym 

MILANÓWEK.   Tuż przy starych, zdewastowanych blokach, w których mieszkamy, 
burmistrz chce nam zafundować drogę dojazdową dla samochodów ciężarowych do 
nowo powstającego supermarketu budowlanego. Błagamy o pomoc, w przeciwnym razie 
razie porozpadają nam się domy – zaalarmował nas czytelnik Mariusz z Milanówka.

Karolina Gontarczyk
karolina.gontarczyk@gazetawpr.pl

stanie, że mogą się rozpaść od 
zwiększonego ruchu. – W Mila-
nówku mamy zarejestrowanych 
11 tys. samochodów, one muszą 
gdzieś jeździć! – mówi Wysocki. 
Dodaje, że ostateczna decyzja co do 
tego czy droga powstanie, będzie 
zależała od wspólnoty. – Ta albo 
wyrazi zgodę, albo nie, zobaczy-
my. Na razie trwa korespondencja 
pomiędzy miastem i wspólnotą 
– mówi burmistrz.

Mieszkańcy są jednak innego 
zdania. – Ja nie bardzo wiem, jak 
burmistrz sobie to wyobraża – 
mówi pani Bogusława, miesz-
kanka bloku położonego przy 
ul. Wysockiego. – Teraz robią tu 
kanalizację, gdy przejeżdżają cię-
żarówki to wszystko w domu mi 
się trzęsie. To co będzie się działo, 
jak powstanie ta droga – pyta. Blok 
w którym mieszka powstały jako 
hotel robotniczy dla pracowników 
pobliskiego Mifamu. Miał istnieć 

tylko przez 20 lat, a potem być 
rozebrany. – I co? Nadal musimy 
mieszkać w warunkach urągają-
cych ludzkiej godności – dodaje.

Z propozycji burmistrza za-
dowolony jest natomiast zarząd 
wspólnoty mieszkaniowej nie-
ruchomości położonych przy uli-
cach: Dembowskiej i Wysockiego. 
W piśmie do mieszkańców poin-
formowano, że propozycja ta jest 
próbą skutecznego rozwiązania 
zgłaszanego przez wspólnotę do 
urzędu miasta problemu nasilają-
cego się ruchu obcych samocho-
dów przez teren osiedla, któremu 
ani ustawione znaki zakazu, ani 
prewencyjne działania straży 
miejskiej i policji nie są w stanie 
przeciwdziałać. 

Wiążące stanowisko wspólnoty 
w tej sprawie zostanie określone 
poprzez głosowanie jej członków 
w ciągu najbliższych 2-3 miesię-
cy. – Nie możemy w tej chwili 

podać dokładnego terminu, bo 
po otrzymaniu pisma podjęliśmy 
rozmowy dotyczące zwiększenia 
kwoty, jaką moglibyśmy otrzymać 
za zajęty grunt tak, aby wspólnota 
osiągnęła jak największe korzy-
ści – pisze zarząd wspólnoty. Jak 
twierdzą, widzą ze strony burmi-
strza dużo dobrej woli i są prawie 
pewni, że uzyskają coś więcej, 
jednak może to trochę potrwać. 
– W związku z tym, iż stale rośnie 
zadłużenie członków wspólno-
ty wobec wspólnoty i z powodu 
zaciągniętego kredytu, liczy się 
każda złotówka – dodają. Koszty 
związane z wydzieleniem działki 
i związanymi z tym formalnościa-
mi ma ponieść urząd miasta.

Władze Milanówka chcą udo-
godnień dla kierowców, mieszkań-
cy chcą bezpieczeństwa i spokoju. 
Miejmy nadzieję, że w tej sprawie 
uda się osiągnąć porozumienie, 
tak, aby wilk był syty i owca cała.

Ulica Łączna w Milanówku ma zostać poszerzona i wydłużona, tak by udrożnić ruch w tym 
rejonie miasta. Ma się tu odbywać wyłącznie ruch lokalny.  [fot. KG]

drzwidrzwi
raty

oknaokna
aluminium, drewno, 
PCV, rolety, moskitiery

Pruszków, ul. Kościuszki 8 paw.3, tel. (0-22) 425 58 82, 514 383 333

wewnętrzne, zewnętrzne, 
antywłamaniowe

Dyrektor w przedszkolu 
może wszystko?
PRUSZKÓW. Jakie są kryteria 
wyboru najemcy pomieszczeń 
w publicznym przedszkolu i kto 
decyduje, komu je wynająć? – 
pyta nasz czytelnik. Chciał wyna-
jąć lokal w nowym przedszkolu 
przy ul. Antka w Pruszkowie. 
Pomieszczenia te wynajęto 
szkole tańca.  

Nasz czytelnik nie był jedynym 
zainteresowanym wynajęciem 
pomieszczeń. Dla wielu osób 
okoliczności wynajmu i wyboru 
najemcy – szkoły tańca, okazały 
się niejasne. Pytali nawet o nie 
samego prezydenta za pośrednic-
twem strony internetowej.

Dyrektor może podnająć po-
mieszczenia w placówce dowolne-
mu podmiotowi gospodarczemu. 
Dochody z wynajmu trafi ają do 
budżetu miasta, a stamtąd wracają 
do przedszkola na fundusz środ-
ków własnych, przeznaczonych 
m.in. na remonty, zakup mate-
riałów dydaktycznych, zabawek 
itp. To nie budzi zastrzeżeń. Kon-
trowersje pojawiają się, gdy nie 
wiadomo, jakie kryteria decydują 
o wyborze najemcy.

Przez kilka dni próbowaliśmy 
skontaktować się z dyrektorką 
przedszkola Alicją Jastrzębską, 
lecz ta nie miała dla nas czasu. 
Dowiedzieliśmy się tylko, że 
dyrektor Jastrzębska z pytania-
mi odsyła do wiceprezydenta 
Pruszkowa Andrzeja Kurzeli. 

Ten zapewnił nas, że to dyrek-
torka dokonała wyboru i ma do 
tego pełnomocnictwo.

Gdy opisaliśmy sprawę na 
naszym portalu WPR24.pl, dy-
rektor Jastrzębska zadzwoniła 
do redakcji z wyjaśnieniami. 
– Wybrałam szkołę tańca, po-
nieważ nikt inny nie zgłosił się 
z ofertą – tłumaczyła. Dodała, że 
zna właściciela szkoły tańca, bo 
od kilkunastu lat prowadzi on 
w przedszkolu zajęcia dla dzieci. 
Zapewniła, że chce jak najefek-
tywniej wykorzystać budynek 
przedszkola. Dlatego wynajęto 
także sale na popołudniowe 
zajęcia judo i koszykówki. Do 
wynajęcia jest jeszcze jeden lokal 
o powierzchni ok. 100 mkw. Co 
zrobić, by go wynająć? – Wystar-
czy zadzwonić do przedszkola 
i umówić się na spotkanie – pu-
entuje dyrektorka.

Dyrektor Jastrzębska zapew-
nia, że wszystko jest w porząd-
ku, bo innych chętnych nie było. 
To nie do końca prawda. Wiemy 
o przynajmniej dwóch podmio-
tach, które chciały wynająć po-
mieszczenia. To po informacji od 
jednego z nich zainteresowali-
śmy się sprawą. Gdyby stosowne 
ogłoszenie ukazało się na stronie 
internetowej miasta, nie byłoby 
całego zamieszania, naszej inter-
wencji i wymuszonych publikacją 
wyjaśnień władz miasta i dyrekcji 
przedszkola.                                KAM
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Aleja Armii 
Krajowej już 
otwarta
PRUSZKÓW. Remont alei 
Armii Krajowej dobiegł koń-
ca, droga została otwarta dla 
ruchu w czwartek rano.

Kierowcy z Pruszkowa i okolic 
od 23 sierpnia musieli zmagać 
się z utrudnieniami związa-
nymi z zamknięciem jednej 
z ważniejszych ulic na terenie 
miasta. Początkowo zakończe-
nie prac przewidziane było na 
koniec sierpnia. Niestety z po-
wodu ukrytej usterki, o której 
nie wiedział ani inwestor, ani 
wykonawca termin przesunięto. 

Okazało się, że w przeszłości 
Telekomunikacja Polska uszko-
dziła odwodnienie. Miejskie 
Przedsiębiorstwo Wodocią-
gów i Kanalizacji na podstawie 
wykonanych zdjęć stwierdziło, 
że uszkodzenie kanalizacji było 
spowodowane przez wcze-
śniejsze prace prowadzone na 
zlecenie TP. Nowy termin zakoń-
czenia inwestycji wyznaczono 
na 15 września.
Po trzech tygodniach utrudnień 
została przywrócona dawna or-
ganizacja ruchu.                                   AS

Dyskusja na temat planu zago-
spodarowania przestrzennego dla 
obszaru Elizy Orzeszkowej-Zachód 
zdominowała wtorkowe obrady 
71. sesji Rady Miasta w Piastowie. 
Po blisko trzygodzinnej dyskusji 
plan przyjęto większością głosów.

Za przyjęciem rozwiązań dotyczą-
cych zagospodarowania terenu, 
na którym stoi m.in. hipermarket 
Tesco głosowało 13 radnych. Za 
jego odrzuceniem było 8 pozo-
stałych. Zanim jednak do tego 
doszło, miejscy rajcy wysłuchali 
tego, co do powiedzenia mieli 
w tej sprawie najbardziej zainte-
resowani, czyli mieszkańcy ulic 
położonych w bezpośrednim 
sąsiedztwie sklepu.

Wojna na słowa
Mirosława Pawlak reprezentująca 
kilkudziesięciu sąsiadów, oraz 
Kazimiera Głuchowska ze sto-
warzyszenia Eko-Piastów przez 
blisko trzy godziny próbowały 
przekonać radnych do swoich 
racji. Obie panie, dopingowane 
przez kilku sąsiadów tłumaczy-
ły i wskazywały błędy, jakie ich 

Plan zagospodarowania uchwalony
PIASTÓW.   Po trzygodzinnej dyskusji radni przyjęli plan zagospodarowania dla rejonu Orzeszkowej-Zachód 

Zdaniem mieszkańców właściciel sklepu nie wypełnia wyma-
gań uwzględnionych w planie zagospodarowania. [Fot. OL]

zdaniem znajdują się w planie, 
który miał zostać poddany pod 
głosowanie. Na ich pytania odpo-
wiadał m.in. zastępca burmistrza, 
Ryszard Wojciul.

Największe zastrzeżenia budził 
fakt zbyt małej restrykcyjności 
planu wobec uciążliwości sklepu 
dla otoczenia, oraz jego wpływ 

na środowisko naturalne. Przed-
stawicielka stowarzyszenia Eko-
Piastów podkreślała m.in., że plan 
nie egzekwuje od Tesco wymogu 
30 proc. powierzchni zielonej 
na zajmowanym terenie. Choć 
odrzucono wniosek fi rmy o po-
zwolenie na wybudowanie taniej 
stacji benzynowej na parkingu 

w miejscu przeznaczonym na 
zieleń, to obiecany wcześniej 
ochronny pas drzew i krzewów 
nadal nie powstał.

Kto kłamie?
– Dlaczego władze miasta kła-
mały i nadal kłamią twierdząc, 
że sklep zrealizował wszystkie 
zalecenia dotyczące ochrony 
środowiska i zmniejszenia jego 
szkodliwego wpływu na środo-
wisko naturalne? Dlaczego wła-
dze dbają o interesy właściciela 
hipermarketu bardziej niż o do-
bro mieszkańców, czyli swoich 
wyborców - pytała wyraźnie zde-
nerwowana Głuchowska.

Mirosława Pawlak zarzucała 
władzom miasta, iż przy uzgad-
nianiu planu nie uwzględniły 
uwag mieszkańców, mimo że były 
one słuszne. Jej zdaniem, część 
wniosków źle zinterpretowano, na 
niekorzyść mieszkańców. Mówiła 
też o błędach jakich dopuszczono 
się podczas wprowadzania uwag 
na plan, oraz że istnieje wiele 
rozbieżności planu z rzeczywi-
stością. Jeden z radnych zgłosił 
nawet wniosek, by nie głosować 

planu podczas obecnej sesji rady 
miasta i przekazać sprawę do 
przeanalizowania przez komisję 
gospodarki i ochrony środowi-
ska. Wniosek ten jednak przepadł 
w głosowaniu.

Radni nie dali się przekonać 
i ostatecznie miejscowy plan 
zagospodarowania dla obszaru 
Orzeszkowej-Zachód został prze-
głosowany. Bez głosu sprzeciwu 
obyło się przy ustalaniu planu 
przestrzennego dla obszaru Al. 
Krakowska-Południe. Oba wejdą 
w życie w 30 dni od wydrukowa-
nia ich w Dzienniku Urzędowym 
województwa mazowieckiego.

Będą walczyć
Przedstawicielki mieszkańców 
zapowiedziały, że nie dadzą za 
wygraną i nadal będą walczyć. 
– Nie wiem jeszcze co zrobimy, 
nie mogę podejmować decyzji 
sama, muszę to przedyskutować 
z prawnikami i członkami stowa-
rzyszenia. Za wcześnie by o tym 
mówić, ale zapewne się nie pod-
damy – powiedziała nam zaraz po 
głosowaniu Głuchowska.

Maciej Kamiński
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Koniec ciasnoty w MOPS

W nowym budynku interesanci będą obsługiwani w dużej  
sali z poczekalnią.   [fot. KAM] 

PRUSZKÓW. Za niecały miesiąc 
interesanci pruszkowskiego Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
przy ul. Helenowskiej obsługiwani 
będą w bardziej komfortowych wa-
runkach, niż obecnie. Na 15 paź-
dziernika zaplanowano uroczyste 
otwarcie rozbudowanej siedziby 
placówki. Inauguracja oddania 
obiektu o powierzchni ponad 400 
mkw zbiega się z jubileuszem 20-le-
cia pruszkowskiego MOPS-u. 

Podopieczni placówki cieszą się 
z rozbudowy Ośrodka. – Teraz 
w pokojach jest bardzo ciasno. 
I nie chodzi o metrarz, a o za-
gęszczenie jakie w nich panuje. 
Czterech, pięciu pracowników 
przyjmuje jednocześnie. W takich 
warunkach trudno jest cokolwiek 
załatwić – mówi pani Alicja, która 
do Ośrodka przyszła z dzieckiem 
w wózku. – W starym budynku 
nie mamy gdzie się podziać, więc 
czekamy na zewnątrz. Pół biedy 
jak jest ładna pogoda, gorzej jak 
pada deszcz, lub są niskie tempe-
ratury – dodaje kobieta. 

Straszna ciasnota
O niedogodnościach z jakimi od 
lat i każdego dnia borykają się 
interesanci MOPS-u wie dyrek-
tor placówki, Teresa Kostrzewa. 
Dlatego i ona nie kryje radości, że 
udało się z budżetu miasta wygo-
spodarować środki na rozbudowę 
obiektu. Inwestycja kosztowała 
blisko 1,6 mln zł. 

– W końcu nasi pracownicy 
będą mogli w godziwych warun-
kach przyjmować podopiecznych. 
Osoby, które się do nas zgłaszają 
mają problemy o których mówi się 
niechętnie, gdy w jednym pokoju 
jest tyle osób. Od 15 października 
to się zmieni. W jednym pokoju 
będzie siedziało tylko dwóch pra-
cowników – mówi Kostrzewa. 

Nowy budynek
Nasz reporter jako jeden z pierw-
szych mógł zobaczyć budynek 
Ośrodka od wewnątrz. Od dyrek-
torskiego gabinetu, pokoi admi-
nistracji, po kompleks w którym 
obsługiwane będą osoby korzy-
stające ze świadczeń rodzinnych 
i funduszu alimentacyjnego, aż po 

pokaźnych rozmiarów salę konfe-
rencyjną, która pomieści 50 osób.

Obecnie w budynku trwają 
prace wykończeniowe przed 
ofi cjalnym otwarciem. – Została 
już tylko kosmetyka. Ustawienie 
mebli, przeniesienie dokumen-
tacji, komputerów i podłączenie 
telefonów – opowiada dyrektor. 

Nowe standardy
Budynek prezentuje się imponu-
jąco. Na parterze mieścić się bę-
dzie sekcja obsługująca klientów 
świadczeń rodzinnych, których  
MOPS ma aż 3 tys. i funduszu ali-
mentacyjnego, z którego korzysta 
320 osób. Na interesantów czeka-
ją przestronne stanowiska wraz 
z poczekalnią. 

Pierwsze piętro zajmie dział ka-
drowo-administracyjny z sekreta-
riatem i gabinetami dyrektorskimi. 
Na drugim piętrze zaplanowano 
salę konferencyjną. W obecnym 
budynku takiej nie ma. 

– W starym budynku jeśli chcia-
łam zrobić zebranie, to spotykali-
śmy się na korytarzu. Nie mówiąc 
o tym, że nie było pomieszczenia na 
wypadek spotkania z pracownika-
mi np. z ośrodków z Gdańska, czy 
Krakowa, z którymi współpracuje-
my w ramach działań Centrum Ak-
tywności Społecznej – dopowiada. 

Dodaje, że sala konferencyjna wy-
posażona w sprzęt multimedialny 
pozwoli również na przeprowa-
dzanie szkoleń dla pracowników. 

Nowe zadania
Z nowej sali korzystać będą 
też członkowie grup wsparcia 
współpracujących z Ośrodkiem, 
wolontariusze pomagający m.in.: 
bezrobotnym, samotnym mat-
kom, czy osobom starszym i nie-
pełnosprawnym w codziennych 
czynnościach, a także pomagający 
dzieciom w nauce. 

Przy projektowaniu obiektu nie 
zapomniano o niepełnospraw-
nych. Toalety i winda dostosowane 
są do ich potrzeb.  

Dyrektor Kostrzewa chce jak 
najefektywniej wykorzystać 
nowy budynek. Jeden z pokoi 
zarezerwowała dla psychologa. 
Szefowa Ośrodka przymierza się 
też do utworzenia nowych grup 
wsparcia, m.in. dla rodziców 
i opiekunów niepełnosprawnych 
dzieci. Zdaje sobie też sprawę, że 
z czasem MOPS przejmować bę-
dzie kolejne zadania – Być może 
trafi ą do nas rodziny zastępcze, 
które teraz skupione są wokół 
Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie – dodaje.

Kamilla Gębska

Internetowa pokazówka, czyli e-kafejka w parku
PRUSZKÓW.   W sobotę urzędnicy ofi cjalnie uruchomią miejską sieć WiFi. Z darmowego internetu będzie mógł skorzystać każdy.

PRUSZKÓW. Otwarciem 
w sobotę jednodniowej kawiaren-
ki internetowej na pl. Jana Pawła II 
miasto zainauguruje udostępnienie 
mieszkańcom dostępu do bezpłat-
nego, bezprzewodowego internetu. 
Wszystko po to, by pokazać prusz-
kowianom jak z niego korzystać 
i zachęcić ich do korzystania z sieci. 

Włodarze miasta na plenero-
we surfowanie w sieci dadzą 
mieszkańcom sześć godzin. Od 

sobotniego południa, do godziny 
18.00 na  pl. Jana Pawła II ustawio-
ne zostaną dwa pawilony o wy-
miarach 6 na 4 metry. W każdym 
znajdować się będzie pięć stano-
wisk z laptopami. 

– Wszystko po to, by pokazać 
mieszkańcom na czym polega 
korzystanie z bezpłatnego in-
ternetu oraz jak się w nim po-
ruszać. Dodatkowo w każdym 
z pawilonów będzie instruktor, 
który będzie służył pomocą oraz 

odpowiadał na pytania – mówi 
Witold Konieczny, naczelnik biu-
ra kultury i promocji miasta. Za-
planowano też pokaz nadajnika, 
bez którego korzystanie z darmo-
wego internetu nie byłoby moż-
liwe. Już w przyszłym tygodniu 
ma rozpocząć się montowanie 
tablic informujących o tym, że 
dany rejon znajduje się w strefi e 
działania miejskiej sieci. 

Władze Pruszkowa nie kryją 
dumy, że mieszkańcy miasta będą 

mogli wreszcie korzystać z sieci 
szerokopasmowego dostępu do 
internetu. 

Na internetowej stronie mia-
sta w zakładce WiFi można 
przeczytać m.in. wypowiedź 
prezydenta Andrzeja Kurzeli: 
– Chcemy zapewnić wszystkim do-
stęp do nowoczesnych technologii 
oraz sprawić, aby miasto Pruszków 
było jeszcze bardziej przyjazne 
mieszkańcom oraz przedstawi-
cielom lokalnego biznesu.

Odnosząc się do zapewnień 
włodarza i urzędników o „dostęp-
ności” oraz „przyjaznym nastawie-
niu do mieszkańców” zastanawia 
fakt, dlaczego w miejskim urzędzie 
nie ma stanowiska z komputerem, 
by interesanci mogli bezpłatnie 
skorzystać z internetu. 

Naczelnik Konieczny nie wyklu-
cza takiego rozwiązania. Nie kryje 
jednak, że nie nastąpi to na pewno 
wcześniej, niż w przyszłym roku. 
– Musimy najpierw zabezpieczyć 

na ten cel pieniądze w przyszło-
rocznym budżecie – mówi.

Bezpłatny internet w Prusz-
kowie ma mieć prędkość 256 
kilobitów na sekundę. By unie-
możliwić użytkownikom jej bloko-
wanie zaawansowanymi usługami 
wprowadzono półgodzinny limit 
łączności. Po takim czasie sygnał 
automatycznie zostanie przerwa-
ny i trzeba będzie zalogować się 
od nowa.

KAM 
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Szpitale boją się o swoją przyszłość
REGION. O tym, że szpitale mają 
mało pieniędzy na leczenie, nie 
trzeba nikogo przekonywać. Nie ma 
się więc czemu dziwić, iż już sama 
zapowiedź Narodowego Funduszu 
Zdrowia o planach uszczuplenia 
budżetów mazowieckich szpitali 
na przyszły rok budzi obawy. Do 
szpitali w regionie może trafi ć na-
wet o 400 mln zł mniej, niż przed 
rokiem. 

Sprawa jest o tyle znacząca, że zajął 
się nią marszałek województwa 
mazowieckiego wraz z radnymi 
województwa. 

Marszałek się martwi
Urzędnicy na początku września 
ofi cjalnie ustosunkowali się do 
zapowiedzi sposobu fi nansowa-
nia świadczeń zdrowotnych przez 
NFZ w przyszłym roku. Adam 
Struzik zaznaczył, iż utrzymanie 
przez Fundusz fi nansowania na 
poziomie z ubiegłego roku będzie 
ciosem w mazowieckie szpitale 
i ich pacjentów. Nadmieniał też, 
że planowana na tek rok zmiana 
algorytmu naliczania środków dla 
NFZ-towskich oddziałów może 
spowodować, iż Mazowsze w przy-
szłym roku dostałoby o bagatela 
400 mln zł mniej, niż rok wcześniej. 

Resort zdrowia jak zawsze 
uspokaja, że pacjenci mogą spać 
spokojnie, bowiem szpitalom nie 
zabraknie pieniędzy na leczenie, 
ale czy na pewno? 

Zabraknie pieniędzy?
Dyrektorzy szpitali z regionu, 
czyli pruszkowskich i grodzi-
skich już ostrożnie sygnalizują, 

że zachowanie fi nansowania na 
poziomie z roku ubiegłego prze-
łoży się na kłopoty fi nansowe 
ich placówek. Szykuje się więc 
kolejne zaciskanie pasa w szpi-
talnych budżetach. Niestety, nie 
do końca sprawiedliwy podział 
środków przez NFZ pomiędzy 
województwa mogą odczuć też 
pacjenci. 

Czarna przyszłość
Dyrektor pruszkowskiego szpitala 
na Wrzesinie, Mieczysław Brągo-
szewski, nie kryje, że jeśli plany 
Funduszu dotyczące zmiany algo-
rytmu i utrzymanie fi nansowania 
na ubiegłorocznym poziomie zisz-
czą się, to czarno widzi przyszłość.

– Jako szpital powiatowy we 
współpracy ze starostwem ja-
koś się wygrzebujemy z zapaści. 
Obecnie nasz dług wynosi ponad 
6 mln zł. Z roku na rok udawało się 
go zmniejszyć, a teraz może być 
różnie, – mówi dyr. Brągoszewski. 
Przyznaje, że już teraz musi prze-
liczać pieniądze i oglądać z dwóch 
stron każdą wydawaną złotów-
kę. – Dotyczy to zarówno zakupu 
leków, sprzętu medycznego jak 
i opłacania fi rm dostarczających 
usługi. Ceny poszły w górę, a my 
nie mamy wyboru, musimy kupo-
wać dane produkty – dopowiada. 

Ucierpi pacjent
Zapytany czy utrzymanie fi nanso-
wania przez płatnika na poziomie 
z ubiegłego roku może dotknąć 
też pacjentów, nie kryje, że tak. 
Jego zdaniem wiązać się to może 
z ewentualnymi trudnościami do-
stępności do usług. Od zabiegów 

czy leczenia szpitalnego, po wizyty 
u specjalistów. 

O tym, że nakłady na leczenie 
nie przystają do obecnych realiów 
rynkowych doskonale wie też 
Krystyna Płukis, dyrektor szpi-
tala Zachodniego w Grodzisku 
Mazowieckim. Nie kryje ona, że 
nieco obawia się przyszłego roku. 
Niepokoi ją planowany wzrost po-
datku, wzrost cen gazu, prądu czy 
roszczenia płacowe pracowników.  

– Po podniesieniu podatku VAT 
szpital w ciągu roku będzie musiał 

dodatkowo wygospodarować 300 
tys. zł. Z czego jak to zapłacę – za-
stanawia się dyr. Płukis. 

Coroczne zawirowania?
Do planowanych zmian kryteriów 
podziału pieniędzy czy zmniej-
szenia nakładów fi nansowych na 
mazowieckie szpitale podchodzi 
ze spokojem i dystansem. 

– Wpisuje się to w takie czy inne 
doroczne zawirowania w NFZ. 
Szczerze mówiąc, nie wyobra-
żam sobie, by nakłady na leczenie 

w mazowieckich szpitalach zo-
stały jeszcze pomniejszone. Na 
takie działania nigdy nie będzie 
przyzwolenia zarówno ze strony 
dyrektorów szpitali, ich organów 
założycielskich oraz pacjentów – 
mówi Płukis. Placówka ta jak więk-
szość mazowieckich szpitali jest 
zadłużona. Dyrektor nadmienia 
jednak, że pomimo tego, od 2009 
roku udaje się uzyskiwać dodatni 
wynik fi nansowy. 

Dyrektor Płukis nie kryje 
też, że usługi specjalistyczne są 

nierentowne. Placówka już teraz 
dokłada do usług specjalistycznych. 
Powodem jest niewłaściwe, zbyt ni-
skie ich fi nansowanie. Problem sta-
nowi też brak lekarzy specjalistów.  

Póki co pozostaje mieć nadzieje, 
że planów NFZ zakładających po-
mniejszenie nakładów na leczenie 
w województwie mazowieckim nie 
uda się wprowadzić w życie. Przed 
dyrektorami placówek szykują się 
wyjątkowo trudne negocjacje kon-
traktów z płatnikiem. 

Kamilla Gębska

Ulica Matejki czeka na remont 
PIASTÓW. Ulica Matejki w Pia-
stowie wymaga generalnego 
remontu nawierzchni. Niestety 
na modernizację trzeba będzie 
jeszcze poczekać. 

Utwardzona blisko 20 lat temu 
Matejki wymaga ciągłych remon-
tów. Nowa nawierzchnia została 
ułożona na żużlu, który nie radzi 
sobie z utrzymaniem masy bitu-
micznej. Po każdym większym 
deszczu tworzą się nowe wyrwy 
i dziury, które są tylko miejscowo 
łatane. 

Jedynym rozsądnym rozwią-
zaniem jest budowa nawierzch-
ni od początku. W tym roku 
została położona tam instalacja 

wodociągowa. Teraz musimy dać 
mieszkańcom czas na przyłączenie 
się do niej – wyjaśnia Ryszard Woj-
ciul, zastępca burmistrza Piastowa. 
– Wymiana nawierzchni w tym 
momencie jest bezsensowna.

W najbliższym czasie miasto 
planuje zrobić doraźny remont 
jezdni. Władze zdają sobie spra-
wę, że tego typu modernizacje nie 
rozwiążą problemu. – Zastana-
wialiśmy się czy nie położyć od-
powiedniej nakładki. Fachowcy 
stwierdzili, że to bezsensowne 
wyrzucenie pieniędzy. Remont 
chcemy wykonać raz a porządnie 
– podkreśla Wojciul.

Modernizacja ulicy Matejki bę-
dzie możliwa za 2-3 lata.                      AS
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I naugurację uroczystości za-
początkowała Msza Święta 
w kościele Św. Kazimierza 
w Pruszkowie. W uroczy-

stej ceremonii uczestniczyły pocz-
ty sztandarowe straży pożarnych 
z gmin Powiatu Pruszkowskiego, 
przedstawiciele Komendy Głów-
nej Straży Pożarnej, Wojewody, 
władze Powiatu Pruszkowskiego 
oraz liczne delegacje jednostek 
straży powiatów Mazowsza. Opra-
wę muzyczną zapewniła orkiestra 
strażacka z Nadarzyna. 

Druga część uroczystości odby-
ła się na terenie nowej strażnicy 
przy ulicy Staszica 19 w Prusz-
kowie. Rozpoczęło ją wręczenie 
medali, odznaczeń, awansów 
i wyróżnień zasłużonym w ak-

cjach ratowniczych związanych 
z tegorocznymi powodziami, 
a także strażacy uczestniczący 
w akcji pomocy przy gaszeniu 
pożarów w Rosji. Honorowe 
odznaczenia z rąk Komendanta 
Głównego Straży Pożarnej otrzy-
mali również Starosta Pruszkow-
ski Elżbieta Smolińska oraz były 
Wicestarosta Dariusz Kowalski.

Uroczystości zwieńczyła 
efektowna parada kilkudzie-
sięciu pojazdów strażackich; od 
najstarszych konnych sikawek, 

oraz zabytkowego umundurowa-
nia, sprzętu i wyposażenia daw-
nych strażaków a obok nich 
podziwiać można było najnowo-
cześniejszy sprzęt gaśniczy jakim 
posługują się dziś. 

Nowa siedziba to okazały bu-
dynek, w którym miejsce zna-
lazły remiza, garaże i magazyny 
sprzętu gaśniczego, pomieszczenia 
dyżurek, sale wykładowe, biura, 
pokoje wypoczynkowe i siłownia, 
stołówka, szatnie i łazienki. Jed-
nostka posiada własne agregaty 
prądotwórcze, własną stację paliw, 
ujęcia wody i hydranty. 

Elementem budynku jest spe-
cjalna ścianka służąca do ćwiczeń 
sprawnościowych, specjalne su-
szarnie węży gaśniczych, własne 
warsztaty napraw. Pruszkowska 
Straż pożarna dysponuje no-
woczesnym, specjalistycznym 
sprzętem technicznym. Wśród 
najnowocześniejszych pojazdów 
znajdujących się na wyposażeniu 
jednostki można wyróżnić pojazd 
specjalny, wyposażony w sterowa-
ną komputerowo drabinę o długo-
ści 30 metrów oraz lekki samochód 
specjalny „Dowodzenia i Łączno-
ści”, który uczestniczył w akcji 
na terenie Rosji. W najbliższym 
czasie pruszkowska jednostka 
ma także otrzymać nowy pojazd 
ratownictwa drogowego, wyposa-
żony w urządzenia usprawniające 
niesienie pomocy w wypadkach 
i kolizjach drogowych. 

Uroczystość zakończyła się 
wspólną degustacją tradycyjnej 
strażackiej grochówki.

W sobotę 11 września 2010 r. odbyła się uroczystość otwarcia i ofi cjalnego 
przekazania nowej siedziby Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Pruszkowie.

Państwowa Powiatowa Straż Pożarna 
w nowej siedzibie przy ul. Staszica

poprzez samochody z początku 
ubiegłego wieku, aż po najno-
wocześniejsze ciężkie wozy 
bojowe, mechaniczne drabiny 
samochodowe, samobieżne 
dźwigi, beczkowozy oraz 

pojazdy ratownictwa drogowego 
czy centra łączności. 

W pomieszczeniach nowej 
remizy zorganizowana została 
ekspozycja prezentująca historię 
pruszkowskiej straży pożarnej 

Druga część uroczystości odbyła się na terenie nowej strażnicy 
przy ulicy Staszica 19 w Pruszkowie. 

Uroczystość zwieńczyła parada pojazdów strażackich, od naj-
starszych konnych sikawek po nowoczesne ciężkie wozy bojowe.

trwała budowa nowej 

strażnicy przy ul. Staszica

5 lat

Podtrzymując tradycję pieszych pielgrzymek do Sanktu-
arium w Rokitnie serdecznie zapraszamy do uczestnic-
twa w tegorocznej pielgrzymce w V rocznicę Koronacji 
Obrazu Matki Bożej Prymasowskiej Wspomożycielki. 

Dla uczczenia tej rocznicy 18 września 2010 r. o godzinie 
18.00 w Sanktuarium Matki Bożej Prymasowskiej Wspo-
możycielki w Rokitnie zostanie odprawiona uroczysta 
Msza Święta.

Pielgrzymka wyrusza 18 września /sobota/ 2010 r. 
o godz. 16.00 z kościoła św. Floriana w Brwinowie.

Starosta Pruszkowski
Elżbieta Smolińska

Przewodniczący Rady Powiatu Pruszkowskiego 
Tomasz Osiński 

SAMORZĄDOWA 
PIELGRZYMKA DO ROKITNA
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WITAJCIE NA ŚWIECIE

Szpital
Powiatowy
w Pruszkowie
Przedstawiamy najmłodszych 
mieszkańców naszego 
regionu, którzy przyszli na 
świat w Szpitalu Powiatowym 
przy ul. Armii Krajowej 2/4 
w Pruszkowie, na oddziale 
Ginekologiczno-Położniczym,  
tel. 22 758 20 65, 22 758 20 66.

Gratulujemy rodzicom a naszym 
najmłodszym mieszkańcom 
życzymy zdrowia szczęścia oraz 
beztroskiego dzieciństwa.

Zdjęcia dzieci publikujemy 
wyłącznie po wyrażeniu 
pisemnej zgody rodziców. 

 Hanna Formella
ur. 12.09.2010 
3280 g, 56 cm

 Zofi a Abucewicz
ur. 08.09.2010
3700 g, 54 cm

 Julita Madencka
ur. 08.09.2010
2960 g, 54 cm

 Roksana Palicka
ur. 12.09.2010
2580 g, 51 cm

 Nikola Stępniewska
ur. 11.09.2010
3150 g, 53 cm

 Sebastian Lacewicz
ur. 11.09.2010
3550 g, 55 cm

 Filip Dobiasz
ur. 11.09.2010
3380g, 54 cm

 Emilia Morzycka-
-Markowska
ur. 27.08.2010
2950 g, 52 cm

 Maciej Wiśniewski
ur. 11.09.2010
3300 g, 55 cm

 Michał Kuśmierski
ur. 11.09.2010
3940 g, 55 cm

 Maria Paleczna
ur. 30.07.2010
3200 g, 54 cm

 Filip Irmiński
ur. 10.09.2010
3000 g, 54 cm

Rodzice, pochwalcie się swoimi dziećmi. Zgłaszajcie się na adres: redakcja@gazetawpr.pl
Autorem zdjęć jest Studio Szmiga&Kolasa | fotografi a ślubna - chrzty - komunie | tel. 509-867-330, 792-727-466, www.szmiga-kolasa.pl

Festiwal Nauki
w muzeum 
hutnictwa

 BRWINÓW

Chopin na 5 kontynentach
19 września (niedziela) w parku 
przy dworze w Żółwinie od-
będzie się koncert „Chopin na 
5 kontynentach” w wykonaniu 
Marii Pomianowskiej w Zespołem .
Start godz. 17.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Nadarzyńska 21

 GRODZISK MAZ.

Ogrody Integracji
17 września (piątek) w Centrum 
Kultury odbędzie się VI Powiatowy 
Przegląd Twórczości Osób Niepeł-
nosprawnych - Ogrody Integracji. 
Start godz. 10.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Spółdzielcza 9

Dożynki 2010
19 września (niedziela) w Parku 
Skarbków odbędą się Dożynki 
Powiatowe. W programie: jar-
mark produktów regionalnych, 
wystawa zwierząt, występy ze-
społów folklorystycznych, za-
bawa taneczna i wiele innych.
Start godz. 12.00, Wstęp wolny

 MILANÓWEK

Portrety Kobiet
Stowarzyszenie T- ART zapra-
sza 17 września (piątek) na pierw-
sze spotkanie z cyklu „Portrety 
Kobiet”. Wystąpią: Katarzyna 
Kowara, Joanna Marciszak. Po 
spektaklach rozmowa z psycho-
logiem: „Jak wychować córki i nie 
zwariować” 
Start godz. 17.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Kościelna 3

Salonik z kulturą
19 września (niedziela) odbędzie się 
spotkanie z cyklu „Salonik z kulturą”. 
Wystąpią: Elżbieta Wojnowska, An-
toni Muracki, Dariusz Bernatek i inni.
Start godz. 19.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Kościelna 3

Jam session „ U ARTYSTEK”
24 września (piątek) odbędzie się 
kolejny jam session czyli wspólne 

muzykowanie. Impreza jest okazją 
do integracji środowiska lokalnego 
i promocją ciekawych artystów.
Start godz. 20.00, Bilety 10 PLN

 NADARZYN

Prezentacja multimedialna
Ośrodek Kultury zaprasza 
18 września (sobota) na prezentację 
multimedialną „Kolumbia Brytyj-
ska - Perła Turystyczna Kanady”. 
Start godz. 18.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Pl. Poniatowskiego 2

Przedstawienie dla dzieci
19 września (niedziela) w Ośrodku 
Kultury odbędzie się przedstawie-
nie Teatru Dobrego Serca w War-
szawie pod tytułem „Zagubieni 
przyjaciele”. Występują: Paulina 
Dulla i Jerzy Latos.
Start godz. 16.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Pl. Poniatowskiego 2

 NOWA WIEŚ

Piknik Strażacki
19 września (niedziela) w Nowej 
Wsi odbędzie się Piknik Strażacki. 

INFORMATOR KULTURALNY 17 września - 24 września

W programie m.in.: poświęcenie 
nowego wozu strażackiego, gro-
chówka, występy zespołów „Retro” 
i „Patrol”.
Start godz. 14.00, Wstęp wolny, Miejsce: 
Remiza przy ul. Głównej

 PRUSZKÓW

Chopin na Rockowo
Ośrodek Kultury zaprasza 
18 września (sobota) na koncert 
dla młodzieży „Chopin na Roc-
kowo – Rock loves Chopin”.  
Start godz. 18.00, Bilety 5 PLN, 
Miejsce: M. Zimińskiej-Sygietyńskiej 5

Wernisaż malarstwa Andrzeja 
Antoniego Pilicha
24 września (piątek) w Ośrodku 
Kultury odbędzie się wernisaż 
malarstwa Andrzeja Antoniego 
Pilicha. 
Start godz. 18.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: M. Zimińskiej-Sygietyńskiej 5

 REGUŁY

Pożegnanie lata
18 września (sobota) w Parku 

w Regułach odbędzie się „Po-
żegnanie lata”. W programie: 
odsłonięcie tablicy upamiętnia-
jącej Wójta Romana Lawrence, 
zabawy dla dzieci, występ grupy 
„Eldorado”.
Start godz. 13.00, Wstęp wolny, Miejsce: 
park, ul. Wiejska

 RASZYN

Kino pod gwiazdami
18 września (sobota) na rynku 
w Raszynie odbędzie się kolej-
ne spotkanie z cyklu „Kino pod 
gwiazdami”. Tym razem na wi-
dzów czeka fi lm niespodzianka 
- głośny przebój z gatunku fi l-
mów muzycznych.
Start godz. 20.00, Wstęp wolny, Miejsce: 
rynek, ul. Szkolna

Eko Piknik
19 września (niedziela) odbędzie się 
Eko Piknik. W programie: występy 
przedszkolaków, pokazy tańca, 
koncerty oraz spektakl teatru 
tancerzy ognia.
Start godz. 15.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: rynek, ul. Szkolna

PRUSZKÓW. Już po raz 
jedenasty Muzeum Staro-
żytnego Hutnictwa Mazo-
wieckiego w Pruszkowie 
uczestniczy w Festiwalu Nauki 
– ogólnopolskiej imprezie 
organizowanej corocznie 
przez instytucje naukowe 
i kulturalne. W dniach 20 - 26 
września w ramach imprezy 
odbędzie się cykl imprez pt. 
„Materia święta i żywa - kilka 
słów o alchemii żelaza”.

Z myślą głównie o młodzieży 
ze szkół średnich przygotowa-
no dwa spotkania omawia-
jące hutnictwo i kowalstwo 
z punktu widzenia antropolo-
gii kultury. 

Dla uczniów szkół podsta-
wowych przeprowadzone 
zostaną warsztaty, podczas 
których dzieci dowiedzą się, 
jak uzyskiwano żelazo dwa 
tysiące lat temu na Mazowszu. 
Poniżej program imprezy.

LEKCJE FESTIWALOWE
20 IX 2010r., godz. 9.30, 12.00
– „Jak otrzymywano żelazo 
2 tysiące lat temu” – Aldona 
Józefowicz, Krystyna Koza, 
Wojciech Sławiński
22 IX 2010r., godz. 9.30, 11.30 
– „W magicznym świecie 
opowieści o kowalach i hutni-
kach” - Michał Malinowski
KLUB MLODZIEŻOWY
21 IX 2010r., godz. 15.30 
– „Kowale i alchemicy” – dr 
Zuzanna Grębecka
22 IX 2010r., godz. 15.30
– „Odkrywanie Afryki. Wy-
prawa badawcza w poszuki-
waniu ustnych przekazów 
o pracy hutników i kowali” 
- Michał Malinowski
SPOTKANIE KLUBOWE
23 IX 2010r., godz. 18.00 
– „Hutnictwo żelaza w kul-
turze przeworskiej – techno-
logia i organizacja produkcji” 
- dr Szymon Orzechowski
SPOTKANIE WEEKENDOWE
26 IX 2010r., godz. 12.00
– „Pozyskiwanie żelaza – jak 
to się robi w Afryce” – dr Jacek 
Łapott
– „Pozyskiwanie żelaza 
u Bamana z Mali (Afryka 
Zachodnia)”– fi lm
26 IX 2010r., godz. 14.00
–”Projekt Tatara” – Lech Budaj
26 IX 2010r., godz. 
15.00-20.00
– „Forum hutników i kowali” 
– Jens Jorgen Olesen, Woj-
ciech Sławiński, Lech Budaj
26 IX 2010r., godz. 
16.30-18.00
– „Kowale i szamani są z tego 
samego gniazda” – Agnieszka 
Aysen Kaim, Beata Frankow-
ska, Małgorzata Litwinowicz 
– opowiadania, Bart Pałyga – 
śpiew alikwotowy, instrumen-
ty strunowe
26 IX 2010r., godz. 21.00
– „Wielki fi nał”
Wstęp na wszystkie imprezy 
bezpłatny. 
Miejsce: pl. Jana Pawła II 2a

Fotorelacja: Żegnaj lato na rok w Pruszkowie 

Najmłodsi szaleli na trampolinie, wspinali się 
w parku linowym i korzystali z wielu przyrządów 
rekreacyjnych w Parku Mazowsze. [Fot. MS]

Gwiazdą wiczeroku był zespół Kult. Muzycy 
wykonali swoje największe przeboje: „Arahię”, 
„Do Ani”, czy „Marysię”. [Fot. KG]

Mieszkańcy mogli także spotkać się z samo-
rzadowcami. Na zdjęciu Wojciech Gawkowski, 
radny rady miejskiej w Pruszkowie  [Fot. MS]
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Kasacja pojazdów (022) 723-46-66 
www.szrotkasacja.pl  

Kupie auta rozbite, zabytkowe, widlaki, 
maszyny rolnicze 601 177 352 

usługi

ANTENY montaż serwis 603375875

Budowa domów, remonty, wykończenia 605 
377 805 

Dachy ciesielstwo – dekarstwo 603 447 132 

DJ, wodzirej, wesela, bale, imprezy 
www.djbizzy.110mb.com 697 574 161 

DOMOFONY VIDEODOMOFONY 603375875  

FIRMA REMONTOWO-BUDOWLANA. TANIO, 
SZYBKO. WOLNE TERMINY 503 118 140 

Gdy brakuje czasu na porządki Zadzwoń!
516-022-093, 508-154-573
Sprzątamy biura, domy, mieszkania

Glazura, hydraulika, remonty, kuchnia, łazienka, 
Tel. 510 610 743 

KREDYTY CHWILÓWKI BEZ BIK! 663 779 149

 sprzedam

10 działek budowlanych na sprzedaż w Ruścu 
tel. 505404575

Atrakcyjna działka blisko las, zalew, 930m2 
Żyrardów 602 719 024     

Dom 75m2 696 172 625

Dom na sprzedaż 248 m2 w centrum Raszyna 
tel. 505404575 

Pół bliźniaka Parzniew 22 724 74 08 

Sprzedam domek 68m2,z garażem 40 m2 
na działce 900 m2 w Żyrardowie. Gotowy do 
zamieszkania.tel. 600 364 112

nauka

Angielski dojeżdżam tel 607 596 383 

Matematyka  603 713 495 

automoto

 kupię

Darmowe złomowanie pojazdów, transport 
gratis  502 534 080 

praca

 dam pracę

Drukarzy, Operatorów sztanc i klejarek (Pruszków 
k.W-wy), umowa o pracę, 3-zm, atrakcyjne wyna-
grodzenie. 22 713-81-97, 0-696-993-864

Poszukuję konsultantek do współpracy 
w fi rmie kosmetycznej kom.794125961  

Włoska fi rma produkcyjno-handlowa 
poszukuje kandydata na stanowisko: 
Pracownik Magazynu
Wymagania:  
• uczciwość, sumienność i pracowitość
• uprawnienia na wózek widłowy 
(mile widziane)
Oferujemy:  
• umowę o pracę w pełnym wymiarze 
czasowym
• bardzo dobre warunki pracy 
• miejsce pracy Duchnice koło Ożarowa Maz.
Państwa aplikacje prosimy przesyłać 
na adres mailowy: info@tispolska.pl  
lub kontaktować  się telefonicznie pod 
numerem: 22 483 56 00

Zatrudnię do pracy w piekarni Kierzel 
w Milanówku, zainteresowanych przyuczę 
do zawodu. Dzwonić poniedziałek – piątek 
w godz 8.00 – 10.00 755 82 33 

ZATRUDNIĘ pracownika ochrony fi zycznej 
PRACA OD ZARAZ !!! Praca na terenie Pruszkowa 
i okolic kontakt : 508-195-347 

Pracowników do naprawy tel.komórkowych 
i komputerów (Janki k.W-wy), wykszt.
elektroniczne, mile widziane dośw., 
umowa o pr., pn.-pt./3-zmiany)
22 713-81-97, 509-820-555

Zatrudnię opiekunkę do dzieci 3 i 6 lat. 
5 godz/dzien Książenice, Tel. 783 377 655

nieruchomości

 wynajmę

Mieszkanie 30 m2, osiedle Prusa 663 340 637 

Poszukuję lokali użytkowych z miejscami 
parkingowymi do wynajęcia w Pruszkowie 
i Brwinowie. Pruszków 120m2, Brwinów 60m2. 
Tel. 691 897 811

 do wynajęcia

Do  wynajęcia budynek magazynowo-
produkcyjno- biurowy z parkingiem:
• 2 hale  o  łącznej powierzchni  1610m2, 
• pomieszczenia biurowe do 600m2 
(350 i 250) klimatyzacja, sieć 
teleinformatyczna.  Całe lub w częściach. 
Pruszków 515 115 878 , 602 242 006

Jak zamówić ogłoszenie:   
W biurze ogłoszeń: Pruszków, ul. Bolesława Prusa 19/7 (w godz. 8.00 - 16.00),

Telefonicznie: 22 728 18 64 lub 600 924 925,    E-mailem:  ogloszenia@gazetawpr.pl

Malowanie, gipsowanie tel. 501 446 102 

Ogrody – pełen zakres 696 039 978 

OGRODY - PROJEKT, WYKONANIE. SYSTEMY 
NAWADNIAJĄCE. www.architekturaogrodu.pl, 
tel. 0 698 668 468 
 
Pielęgnacja małych ogrodów 512 380 109 
Stała współpraca 

Pranie dywanów, wykładzin, tapicerki 
(samochodowej, meblowej) 795697858 

TRANSPORT – PRZEPROWADZKI 
Mercedes; kontener 20 m3; 1t. 
609 475 414

Układanie kostki brukowej i granitowej, 
660 306 446 

reh. Łukasz Kawczyński

www.leczenie-kręgosłupa.pl
ul. Kolejowa 7/8, 05-850 Ożarów Maz.

tel. 691 705 314

509-867-330, 792-727-466
www.szmiga-kolasa.pl

tanio, duży wybór
transport z wniesieniem

Usługi hydrauliczne. Pełen zakres.
Solidnie.tel.0602681344 

Usługi glazurnicze 609 316 765 

WYNAJEM LIMUZYNY DO ŚLUBU, 
tel. 606-448-668, www.lincoln-piastow.pl

zwierzęta

18.08 koło godz. 19 pod Tesco w Milanówku 
zaginęły dwie suczki rasy yorkshierterier 
maści czarnej z odcieniami brązowymi. Pieski 
posiadają paszporty i chipy. Dla uczciwego 
znalazcy nagroda 502 869 966  

Oddam kotkę dachowca, odchowana. 
tel. 500 556 348
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KARDIOLOG

Wszystko w jednym miejscu!
PRUSZKOW, UL. DRZYMAŁY 19/21              TEL. 22 758 49 25

Pruszków: ul. Hubala 5, tel. (022) 758 69 43
 ul. Okrzei 3A, tel. (022) 731-95-80

 profesjonalna kadra instruktorska

 nauka testów na komputerze

 szkolenia kierowców na przewóz 
osób i rzeczy, szkolenia okresowe

 indywidualne dokształcanie osób 
z prawem jazdy

 badania lekarskie na miejscu!

NAUKA JAZDY

OSK 

WADECKI

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 16.09.2010r. na podstawie 
art. 97 § 2 K.p.a., w związku z art. 88 ust 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o  ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), Wojewoda Mazowiecki 
podjął zawieszone postępowanie w  sprawie wydania decyzji o  pozwoleniu na budowę dla 
inwestycji – budowa Autostrady A2 na odcinku od granicy województwa łódzkiego/
mazowieckiego w  km 411+465,80 do węzła Konotopa (z  węzłem) w  km 456+239,67 
– odcinek E km 449+100,00-456+239,67, w  związku z  postanowieniem Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak RDOŚ-14-WOOŚ-II-TS-6613-263/10 z  dnia 
16.09.2010r. uzgadniającym realizację przedmiotowego przedsięwzięcia. Inwestorem 
przedsięwzięcia jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i  Autostrad, reprezentowany przez 
Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 
03-808 Warszawa. Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury i Środowiska 
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w  Warszawie (Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, 
pokój nr 607, w godzinach 13-17 – pon. 8-12 – śr. i piąt.), gdzie strony mogą zgłaszać ewentualne 
uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie.

WIŚ.II.SMS.7111-D/284/10

 OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Mariusz Bogucki
508 099 570

www.szybkiremont.com.pl

kompleksowe remonty 
i wykończenia wnętrz

  liceum ogólnokształcące 2-letnie
  liceum ogólnokształcące 3-letnie
  policealna szkoła informatyczna
  kursy przygotowujące do matury

ZESPÓŁ SZKÓŁ 
DLA DOROSŁYCH

niskie czesne    
zaświadczenia do ZUS i MOPS

kształcenie systemem zaocznym i wieczorowym
nabór do klas II i III, także w trakcie roku szkolnego

Pruszków ul. Helenowska 3 
(budynek domu katechetycznego)

Centrum Edukacyjne Perfekt

tel. 22 758 66 33    509 488 669    510 174 490

www.szkolydladoroslych.pl

uprawnienia 

szkół 
publicznych
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Szczegóły promocji 
w gazetce 
reklamowej
lub na stronie
www.salonybrw.pl

promocja
  jesienna

34do %

Oferta 
promocyjna 

ważna 
od 1.10.2010 r. 

do 31.10.2010 r.
lub do wyczerpania 

zapasów.

Łóżko Largo PLOZ/160
Wys./szer./dł.: 70,5-42,5/165/206 cm. 
Kolor: dąb wenge ciemny/sibu.

Szafa SZF3D
Wys./szer./gł.: 

222,5/153,5/
55,5 cm. 

Kolor: dąb wenge, 
palio, buk tatra, 
olcha miodowa.

cena bez wkładu i materaca
469zł
669zł

699zł

oszczędzasz

200zł

nowość

Pow. spania: 112x202cm. 
Wkład: pianka. 

Tkaniny: Micro 25/Micro Druk 
Kwiat Fiolet 002. 

Pojemnik na pościel.

Pow. spania: 153x197 cm. 
Wkład: pianka + sprężyny faliste. 

Tkaniny: LO6226/3310K,
8009K/3136K. Pojemnik na pościel.

Stopki metalowe chromowane.

Pow. spania: 120x200 cm. 
Tkaniny: M3440G/M5009G, 

M3444G/M5015G. Wkład: 
pianka + sprężyny faliste.  

Pojemnik na pościel.

Narożnik
Luna 

Sofa
Carry 3DL 

Komplet Gregor 
3K+ES+ES

769zł
1269zł

oszczędzasz

500zł
oszczędzasz

260zł

1099zł
1359zł

1799zł

System modułowy DOORS 
składa się z 38 elementów 
w kolorach: wenge, dąb milano.

259zł
229zł

LUSTRO
HLUS 8/12

1269zł
899zł

SZAFA
HSU3D 22/17

499zł
449zł

KOMODA
HKOM4S 9/12

189zł
169zł

SZAFKA NOCNA
HKOM2S 4/6

429zł
299zł

ŁÓŻKO
HLOZ 160

Cena nie zawiera
wkładu i materaca.

259zł
219zł

KRZESŁO
AKRT

Kolor: wenge,
tkanina: 406.

oszczędzasz

Kwota dotyczy wyłącznie mebli 

z systemu DOORS 

wycenionych 

na zdjęciu. 

640zł

pufy

gratis

Warszawa, ul. Popularna 75 (Obok CASTORAMY)

Informacje: tel 22 487 51 22.
Zapraszamy od 9.00 do 21.00, w soboty od 9.00 do 20.00, w niedziele od 10.00 do 19.00.

Janki, al. Krakowska 2
Informacje: tel 22 711 36 00.

Zapraszamy od 10.00 do 20.00, w soboty i niedziele od 10.00 do 18.00.

ii WW

ZaZa

i i
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