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zatwierdzony przez MEN “ABC program wychowania przedszkolnego XXI wieku”

przyjmie dzieci w wieku od 2 do 6 lat
otwarte e
w godz.

7:07 0 - 18:0000

otwarte 
w godz. 

7:00 - 18:00

W NUMERZE:

W oczekiwaniu na 
kolejową dokumentację
 WIĘCEJ S2

Koszmar na trasie 
Warszawa-Pruszków

 WIĘCEJ S3

Pruszkowscy cykliści 
bez pieniędzy
 WIĘCEJ S4

Raszyn walczy 
o ośrodek zdrowia
 WIĘCEJ S4

Milanówek bez 
nocnej apteki
 WIĘCEJ S6

Pałacyk po remoncie
 WIĘCEJ S9

Wiadomo już, że planowana lokalna pruszkowska linia autobusowa L11 nie ruszy 1 października, jak wcześniej 
zapowiadano. Jej uruchomienie nieco się opóźni –  obecnie zaplanowano je na 18 października     WIĘCEJ S2

Hotel LAMBERTON***
05-850 Ołtarzew
ul. Poznaƒska 492

tel. 22 721 21 00, kom.: 608 68 48 35, fax 22 721 07 77
a-mail: rezerwacja@hotellamberton.pl, www.lamberton.pl

wesela

przyj´cia z klasà

konferencje

55 komfortowych pokoi
elegancka restauracja 

            dla 200 osób
sale konferencyjne
du˝y monitorowany parking
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Wybierajmy świadomie

W
ybory samorzą-
dowe odbędą 
się 21 listopa-
da. Druga tura 

w przypadku wyboru wójtów, 
burmistrzów i prezydentów 
miast, przypadnie na dzień 5 
grudnia. Decyzja Prezesa Rady 
Ministrów została już opubli-
kowana w urzędowym Dzien-
niku Ustaw. Od 21 września 
rozpoczęły się kampanie wy-
borcze do rad gmin, powiatów 
i sejmików województw oraz 
w wyborach wójtów, burmi-
strzów i prezydentów miast. 
Zgodnie z ordynacją wyborczą 
i ustawami samorządowymi 
radni kończą swoje kadencje 
w dniu 12 listopada br. 

Wybór właściwych osób do 
pracy w samorządach gmin-
nych, powiatowych, czy w sej-
miku województwa jest decyzją 
niezwykle ważną. Postawienie 
krzyżyka przy imieniu i nazwi-
sku osoby jest równoznaczne 
z powierzeniem w jej ręce wielu 
ważnych, a często najważniej-
szych decyzji dotyczących bez-
pośrednio nas, mieszkańców 
powiatu, gminy, miasta, osied-
la, a nawet konkretnej ulicy. 
Od kompetencji, wyobraźni, 
pracowitości i skuteczności 
naszych wybrańców zależeć 
będzie w najbliższych czterech 
latach stan naszych dróg i ulic, 
porządku i bezpieczeństwa, 

poziom edukacji, kultury, ko-
munikacji w mieście, czy choćby 
styl pracy lokalnych urzędów. 
O wiele mniej istotne jest czy 
kandydat na wójta, prezydenta, 
radnego należy do partii takiej 
czy owakiej, stowarzyszenia X, 
Y czy Z, albo jaką nazwę nosi 
jego komitet wyborczy. Od lat, 
przed i w trakcie kampanii wy-
borczych, pojawiają się dysku-
sje czy lepiej by był to kandydat 
reprezentujący ugrupowanie 
rządzące, opozycyjne, a może 
najlepszy będzie bezpartyjny. 
Problem przypomina nieco 
znaną dysputę o przewadze 
Świąt Wielkiej Nocy nad Świę-
tami Bożego Narodzenia, bo na 
tych poziomach samorządu nie 
decydują, ani partyjne szyldy, 
ani bezpartyjne nalepki, tylko 
konkretni ludzie i ich działania. 
Ważne, by do pracy w samo-
rządach trafi ały osoby mające 
właściwe predyspozycje i mo-
tywację, a nie ambicje zostania 
osobą publiczną. Interesujmy 
się zamierzeniami naszych 
kandydatów, nie wierzmy im 
wyłącznie na słowo. Pytajmy 
o ich pomysły, wizje i plany. 
A jeśli  już nas reprezentowali, 
weryfi kujmy ich dotychczasowe 
dokonania z tym, co obiecywali 
przed rozpoczęciem kadencji. 

I najważniejsze. Jeśli chce-
my, aby nasza gmina, mia-
sto czy region rozwijały się 
w najbliższych latach, to za-
miast narzekać, weźmy w tych 
wyborach aktywny udział. Bo, 
jak w żadnych innych, właśnie 
w wyborach do samorządów 
może decydować każdy nasz 
głos. Oczywiście im będzie tych 
głosów więcej, tym większe 
prawdopodobieństwo, że wy-
bierzemy najlepszych.

Bolo Skoczylas
naczelny@gazetawpr.pl

Dokończenie ze str1
Nie 1 a 18 października ma zostać 
uruchomiona w Pruszkowie lo-
kalna linia autobusowa L11 – do-
wiedzieliśmy się w pruszkowskim 
magistracie. – Jest już podpisane 
porozumienie z Zarządem Trans-
portu Miejskiego w tej sprawie – 
powiedziała nam Elżbieta Korach, 
naczelnik Wydziału Inwestycji 
Urzędu Miejskiego w Pruszko-
wie. – Podpisaliśmy je w ubie-
głym tygodniu.

Pozostały prace 
przygotowawcze
Wszystkie szczegóły techniczne 
związane z uruchomieniem linii 
L11 zostały już uzgodnione. Opra-
cowano trasę linii i rozkład jazdy. 
Jest też projekt organizacji ruchu 
na tych ulicach, po których pojadą 
autobusy. W tej chwili do wykona-
nia zostały jeszcze prace przygoto-
wawcze. Trzeba m.in. oznakować 
przystanki, wyznaczyć odpowied-
nie pasy na jezdniach i zlikwido-
wać garby na ul. Chopina. Część 
z tych prac musi wykonać ZTM 
(oznakowanie przystanków), część 
– miasto (przygotowanie ulic).

Pętla po mieście
Autobusy linii L11 będą mieć 
przystanek końcowy na we-
wnętrznej ulicy przy al. Wojska 
Polskiego w pobliżu super-
marketu Lidl. Stamtąd pojadą 
ul. Plantową do ul. Powstańców, 
następnie ulicami: Chopina, Koś-
ciuszki i Sienkiewicza do dworca 
PKP, dalej ulicami: Ołówkową, 
Powstańców i Plantową wrócą 
na przystanek krańcowy. Auto-
busy będą więc robiły pętlę po 
mieście, a przystanek końcowy 

Pruszkowska komunikacja z poślizgiem

będą miały tylko jeden. – We-
dług przygotowanego rozkładu 
jazdy, autobusy linii L11 będą 
kursować w godzinach szczytu 
co 15 minut, a poza szczytem 
co 30 minut – mówi Korach. Jak 
nas poinformowała, w soboty 
i niedziele linia będzie kursowała 
z taką samą częstotliwością jak 
poza godzinami szczytu, czyli co 
pół godziny.

Jaki przewoźnik?
Nadal nie wiadomo, kto będzie 
obsługiwał linię L11. ZTM nie 
ogłosił jeszcze w tej sprawie prze-
targu. – Ogłosimy go wkrótce, to 
kwestia kilku dni – informuje 
Konrad Klimczak, rzecznik pra-
sowy ZTM. Jego zdaniem, kwe-
stia rozstrzygnięcia przetargu na 
obsługę linii to kwestia kolejnych 
kilku dni. Jak twierdzi, nie po-
winno być żadnych trudności, 

by termin uruchomienia linii 
18 października został dotrzy-
many. Podobnego zdania jest 
Elżbieta Korach.

Wspólny bilet
Najważniejszą korzyścią, jaką 
odniosą mieszkańcy Pruszkowa 
z nowej linii autobusowej, jest to, 
że będzie na niej obowiązywał tzw. 
wspólny bilet. Oznacza to, że posia-
dacze warszawskich kart miejskich 
z zakodowanymi na nich bileta-
mi 90- i 30-dniowymi ważnymi 
w 1 i 2 strefi e (z wyjątkiem biletów 
na jedną linię) będą mogli nią jeź-
dzić bez konieczności kasowania 
kolejnych biletów. Ponadto w au-
tobusach honorowane będą po-
zostałe bilety okresowe: dobowe, 
trzydniowe, tygodniowe i dwutygo-
dniowe ważne w 1 i 2 strefi e. Bilety 
obowiązujące tylko w pierwszej 
strefi e, na linii L11 będą nieważne. 

Wprowadzenie wspólnego biletu 
do lokalnej komunikacji w Pruszko-
wie jest możliwe dlatego, że miasto 
współuczestniczy w fi nansowaniu 
transportu publicznego ZTM do i na 
terenie miasta.

Kolejne linie w styczniu
Miasto nadal prowadzi prace 
i uzgodnienia nad uruchomieniem 
kolejnych lokalnych linii autobuso-
wych w Pruszkowie od 1 stycznia 
2011 r. Początkowo zapowiadano, 
że będzie to jedna linia, obecnie 
wiadomo, że może być ich więcej. 
Trwają m.in. prace nad urucho-
mieniem połączeń z Pruszkowa do 
Komorowa, z Malich przez Tworki 
do stacji PKP w Pruszkowie, oraz 
tras na Gąsin i Żbików. Jedna z linii 
planowana jest wspólnie z Piasto-
wem i ma być skomunikowana 
z dojeżdżającymi tam warszaw-
skimi autobusami linii 716 i 711.

W oczekiwaniu na kolejową dokumentację
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POGODA NA WEEKEND 24.09-26.09

Andrzej S. Rodys
andrzej.rodys@gazetawpr.pl

ETYKIETA ZASTĘPCZA

MILANÓWEK Nadal nie wia-
domo, czy kolej zamierza ustawić 
wzdłuż modernizowanej linii ko-
lejowej Warszawa – Skierniewice 
betonowe ekrany akustyczne o wy-
sokości 5-6 m, tak jak to zapropo-
nowała w pierwotnej koncepcji. 

Decyzja środowiskowa regionalne-
go dyrektora ochrony środowiska, 
która zezwalała na postawienie 
ekranów, została zaskarżona 
przez lokalne samorządy, sto-
warzyszenia i osoby fi zyczne do 
Generalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska. Ta czeka, aż inwestor 
przeprowadzający modernizację 
(PKP Polskie Linie Kolejowe) uzu-
pełni dokumentację.

Przedstawionej przez kolej 
koncepcji betonowych ekranów 
sprzeciwiły się władze Milanówka, 
które uznały, że betonowy kanał 
oszpeci miasto. Protestów było jed-
nak więcej. Jak poinformował nas 
Andrzej Dziura, zastępca dyrektora 
departamentu ocen oddziaływa-
nia na środowisko Generalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska, od 

11 do 26 stycznia 2010 r. do GDOŚ 
wpłynęło dziewięć odwołań od 
decyzji środowiskowej wydanej 
przez RDOŚ, na mocy której moż-
na było zaproponować betonowe 
ekrany. Odwołania wnieśli m.in. 
burmistrz Milanówka, Urząd 
Gminy Wiskitki, Towarzystwo 
Przyjaciół Jaktorowa, Stowarzy-
szenie na rzecz Miast-Ogrodów 
oraz kilka innych stowarzyszeń 
i jedna osoba fi zyczna.

Ustawieniu betonowych ekra-
nów wzdłuż linii kolejowej w Mi-
lanówku sprzeciwiła się także 
Barbara Jezierska, Mazowiecki 
Wojewódzki Konserwator Zabyt-
ków, która w opinii z marca 2010 r.,
sporządzonej dla PKP Polskie Li-
nie Kolejowe, zaleciła rezygnację 
z jakichkolwiek ekranów w tym 
zabytkowym mieście-ogrodzie.

– Po zapoznaniu się z aktami 
sprawy, pismem z dnia 24 sierp-
nia 2010 r., Generalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska wezwał in-
westora (PKP PLK – red.) do uzu-
pełnienia dokumentacji – mówi 
Andrzej Dziura. – Obecnie organ 

II instancji (GDOŚ – red.) ocze-
kuje na materiały od inwestora. 
Postępowanie odwoławcze jest 
w toku, a rozstrzygnięcie jeszcze 
nie zapadło.

Jak dowiedzieliśmy się od wi-
cedyrektora Dziury, GDOŚ nie 
ma w materiałach sprawy opinii 
MWKZ zalecającej rezygnację 
z ekranów w Milanówku.

Choć według zapowiedzi PKP 
PLK modernizacja linii kolejowej 
ma się rozpocząć jeszcze w tym 
roku, nadal nie wiemy, co kolej 
zaproponuje. Jedyna odpowiedź, 
jaką udało nam się uzyskać z biura 
prasowego PKP PLK jest następu-
jąca: „PKP PLK zlecają wykonanie 
prac w zakresie ustalonym przez 

RDOŚ w decyzji środowiskowej. 
Dlatego uwzględnienie sprzeci-
wu Mazowieckiego Konserwatora 
Zabytków leży w gestii Dyrekcji 
Ochrony Środowiska, ponieważ 
to owa dyrekcja ustala parametry 
dotyczące ekranów akustycznych 
i jej zalecenia są realizowane przez 
PKP PLK.” 

Oznacza to, że kolej zlecająca 
„wykonanie prac w zakresie usta-
lonym przez RDOŚ”, dotychczas 
nie wie, że ta decyzja została za-
skarżona do GDOŚ. Nie wie także, 
że została wezwana przez GDOŚ 
do uzupełnienia dokumentacji, 
tj. także opinii MWKZ dla kolei, 
której treść jest nieznana GDOŚ.

Andrzej S. Rodys
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się we Włochach, w Ursusie, 
Piastowie i Pruszkowie.

Na dworcu Warszawa Zachod-
nia zdobycie informacji, z któ-
rego peronu i kiedy odjeżdżają 
pociągi wahadłowe, graniczyło 
z cudem. Trzeba było wiedzieć, 
że na peronie 7 wiszą rozkłady 
jazdy komunikacji zastępczej. To 
także tu na ławeczce urzędował 
pracownik ZTM udzielający in-
formacji. Kolejnego informatora 
ZTM spotykaliśmy w podziem-
nym korytarzu, ale pomiędzy 
peronami 2 i 3, a eskaemki przy-
jeżdżały głównie na perony 4 i 6. 

Brak synchronizacji
Ponieważ czasy odjazdów po-
ciągów wahadłowych nie są 
w żaden sposób zsynchronizo-
wane z przyjazdami eskaemek, 
informacje o rozkładzie jazdy 
komunikacji zastępczej powinny 
znajdować się na każdej stacji. 
Jednak ich nie ma. Wielu pasa-
żerów dojeżdżających eskaemką 
do W-wy Zachodniej tu dopiero 
dowiadywało się, że na pociąg 
ZS2 muszą poczekać kilkadzie-
siąt minut. 

Kiedy już pociąg wahadłowy 
wjechał na Zachodnią, kolejna 
dawka dezinformacji powodowa-
ła coraz większe zdenerwowanie 
pasażerów. Z żółtych kartek na-
lepionych na szybach pociągu 
ZS2 można dowiedzieć się było 
m.in. tego, że na odcinku War-
szawa Zachodnia – Warszawa 
Ursus – Grodzisk Mazowiecki 
kursują składy wahadłowe Kolei 
Mazowieckich. – To absurd! Po co 
ja tu czekam 40 minut na objazd 
przez Odolany i Ursus, jak mogę 
jechać pociągiem wahadłowym 
KM bezpośrednio z Zachodniej – 
żaliła się Edyta, studentka miesz-
kająca w Piastowie. Pasażerowie 

Koszmar na trasie Warszawa - Pruszków 

T
o, co działo się na dwor-
cu Zachodnim przypo-
minało koszmar. Nikt 
nic nie wiedział łącznie 

z kierownikami pociągów. Ludzie 
śpieszący się do pracy dostawali 
białej gorączki nie mogąc uzy-
skać informacji.

Nikt nic nie wie
– Na Zachodni dojechałam 
z Warszawy Stadion. Wsiadłam 
w pociąg Kolei Mazowieckich 
i dostałam białej gorączki. Kie-
rownik składu nie wiedział, czy 
mogę jechać na bilecie ZTM. Na 
wszelki wypadek polecił kupić 
bilet KM u niego – powiedziała 
Magdalena Kalinowska. Potem 
było tylko gorzej. Pociąg do Prusz-
kowa miał odjechać z peronu 2. 
Nagle z megafonu niewyraźnie 
mówiąca kobieta obwieściła, że 
SKM w tym kierunku odjedzie 
z peronu 6. Ludzie pobiegli na 
peron. Kierownik składu powie-
dział im jednak, że pociąg właśnie 
skończył bieg. Kolejny komuni-
kat głosowy nakazał przejście na 
peron 3, na który miał wjechać 
pociąg KM do Skierniewic.

– Czujemy się potraktowani 
gorzej niż bydło. Biegamy z pe-
ronu na peron. Jak my mamy coś 
zrozumieć z informacji wywie-
szonych przez kolej i ZTM, skoro 
oni sami wszystko mylą – mówiła 
zezłoszczona Anna Zawadzka, 
która śpieszyła się do Pruszkowa 
na spotkanie z adwokatem.

Podobnie było podczas popo-
łudniowego szczytu komunika-
cyjnego w kolejne dni. We wtorek 
miedzy godziną 17.00 a 18.00 na 
stacji w Pruszkowie stał ogromny 
tłum podróżnych zmierzających 
do stolicy. - Pociągi z Warszawy 
wjeżdżają jeden za drugim. Na 
pociąg w kierunku Warszawy 

czekam już od godziny – powie-
działa oburzona pani Iwona Zając. 
– To jakiś koszmar, zastanawiam 
się, czy nie wrócić do domu – mó-
wił pan Marcin Kozik. W koń-
cu po godzinie oczekiwania na 
stację wjechał pociąg KM jadący 
do Ursusa. Pasażerowie szczęś-
liwi, że w końcu mogą pojechać 
w kierunku stolicy wpychali się do 
wagonów nie bacząc na ogromny 
ścisk. Kilka minut później na stacji 
pojawiła się też SKM-ka, która je-
chała bezpośrednio do Warszawy 
przez stację we Włochach i Ursu-
sie. Niestety odjechała pusta, bo 
na stacji nie było nikogo, kogo 
mogłaby zabrać.

Jeden bilet, czy nie?
Na brak informacji narzekali 
wszyscy, łącznie z obsługą po-
ciągów. Kierownik pociągu KM 
nie wiedział, czy pasażerowie 

mogą jechać na czasowych bi-
letach ZTM, czy nie. Dopiero po 
połączeniu się z dyspozytorem 
ogłosił pasażerom, że takie bilety 
są honorowane. Trzeba do niego 
podejść, a on oznakuje taki bilet 
pieczątką i odpowiednim wpisem.

Jednak, jak pokazały kolej-
ne dni, dotarcie do kierow-
nika pociągu bywało bardzo 
problematyczne. – Wsiadłam 
w Pruszkowie, a dopiero za sta-
cją Włochy, po odstaniu w dłu-
giej kolejce dopchałam się do 
kierownika pociągu. A co jeśli 
w międzyczasie przyjdzie kon-
troler biletów – zastanawiała się 
pani Alicja z Pruszkowa.

O ważność biletów zapytali-
śmy Igora Krajnowa, rzecznika 
prasowego ZTM. Zapewnił nas, 
że wszystkie bilety ZTM będą 
w czasie remontu honorowane 
w pociągach KM. Zaznaczył, iż 

dotyczy to odcinka Pruszków – 
Warszawa Wschodnia. 

Kompletna dezinformacja
Jeszcze większy horror przeży-
wali ci, którzy chcieli wydostać 
się z Warszawy, a musieli jechać 
pociągiem wahadłowym linii 
ZS2 przez Odolany i później 
autobusem zastępczym ZS2 
do Ursusa. Pociągi wahadło-
we jeżdżą rzadko, średnio co 
godzinę. O tym jednak zdez-
orientowani podróżni mogli się 
dowiedzieć dopiero na Dworcu 
Zachodnim. Jeśli pociąg SKM, 
którym tam dojechali spóźnił 
się kilka minut, to nie zdążyli 
na pociąg wahadłowy, bo ten 
odjechał o czasie. Na następ-
ny trzeba było czekać prawie 
godzinę. Był, co prawda w tym 
czasie pociąg KM do Grodziska, 
ale taki, który nie zatrzymywał 

REGION  Przejazd w porannych godzinach szczytu na trasie Warszawa – Pruszków pasażerowie wspominać będą jak senny koszmar. Zapowiadane 
utrudnienia związane z rozpoczętym 20 września remontem przejść podziemnych we Włochach i Ursusie przerosły najczarniejszy scenariusz. 
Pasażerowie doświadczyli dezinformacji. Skazano ich na nerwy, bieganie z peronu na peron i walkę z czasem.

próbowali zdobyć informację 
o tych składach wahadłowych 
KM. Nikt nic nie wiedział, bo 
takich pociągów przynajmniej 
w poniedziałek nie było – kurso-
wały tylko na odcinku Warszawa 
Ursus – Grodzisk Mazowiecki.

Puste składy
Efekt kursowania pociągów ZS2 
jest taki, że poza szczytem jeżdżą 
niemal całkowicie puste. Pasaże-
rów można policzyć na palcach 
jednej ręki. To po nich na pętlę au-
tobusową przy lokomotywowni na 
Odolanach, wyjeżdżają trzy duże 
Solarisy linii ZS2. Trzy autobusy, 
odjeżdżające jednocześnie spalają 
paliwo po to, by dowieźć do sta-
cji w Ursusie trzech pasażerów. 
Podobnie jest z autobusami od-
jeżdżającymi z przystanku PKP 
Ursus. Po godzinie 18.00 w jednym 
z nich jest około 20 pasażerów, 
dwa kolejne są puste. 

Alternatywa dojazdu
Wielu pasażerów po dwóch, 
trzech dniach prób dojechania 
do domu, czy pracy postanowiła 
szukać innych rozwiązań komu-
nikacyjnych. Alternatywą okazała 
się WKD. – Mieszkam tuż przy sta-
cji PKP w Pruszkowie i zazwyczaj 
do Warszawy dojeżdżam koleją. 
Dziś straciłam prawie 2 godziny 
na dojazd do stolicy – wyjaśnia 
pani Małgorzata Kowalczyk. – Jest 
już późno i stwierdziłam, że szyb-
ciej do domu wrócę jeśli pojadę 
WKD i przespaceruje się przez 
miasto. Wolę zapłacić za kolejny 
bilet, bo nie wiem ile zająłby mi 
powrót SKM lub KM – dodaje. 

Należy mieć nadzieję, że kolej-
ne dni przyniosą poprawę i pasa-
żerowie będą mogli dojechać do 
pracy, czy domu bez kłopotów.

AS, ASR, KAM

PIASTÓW. Parkingi w okolicy 
stacji PKP w Piastowie są bardzo 
mocno oblegane. Obecnie urząd 
miasta zastanawia się nad prze-
budową miejsc parkingowych po 
obu stronach stacji. 

Od poniedziałku do piątku wielu 
kierowców z Piastowa zostawia 
swoje samochody w okolicy sta-
cji PKP, aby następnie przesiąść 
się do pociągu w drodze do pracy, 
czy szkoły. Prawdziwe oblężenie 
zwłaszcza od strony ulicy Lwow-
skiej, ma miejsce w sobotę, kiedy 
odbywa się tu targowisko miejskie. 
W tym czasie, około godziny 8.00, 
samo przejście między samocho-
dami, nie wspominając już o za-
parkowaniu kolejnego auta, jest 
dość trudne.

Mieszkańcy sami stworzyli 
sobie prowizoryczny parking na 

przedłużeniu ulicy Bohaterów 
Wolności, tuż przy samym wiaduk-
cie. Zapytaliśmy władze miasta, 
czy nie rozważały stworzenia tu 
niewielkiego parkingu, nie nisz-
cząc zieleni.

– Trójkąt między ulicą War-
szawską, Bohaterów Wolności 
i wiaduktem jest terenem pry-
watnym – informuje nas Ryszard 
Wojciul, zastępca burmistrza 
Piastowa. – Obecnie urząd mia-
sta planuje modernizacje obu 
parkingów wzdłuż torów kole-
jowych – dodaje.

– Przymierzamy się do prze-
budowy parkingu od strony ulicy 
Lwowskiej. Chcemy połączyć go 
z dawnym parkingiem policyjnym 
– informuje Wojciul. – Chcemy 
przebudować parking również 
po drugiej stronie torów, zaraz 
przy stacji PKP. W sumie, do 

istniejących obecnie 110 miejsc 
parkingowych udałoby się nam 
dodać dwadzieścia kolejnych 
– podkreśla wiceburmistrz.

W centrum Piastowa jest jeszcze 
jeden parking, o którym najwy-
raźniej nie pamiętają mieszkańcy. 
Znajduje się on naprzeciwko za-
kładów akumulatorowych ZAP. 
Choć ogrodzenie oraz liczne re-
klamy zakładu otaczające parking 
wskazują na to, że mogą parkować 
tam tylko pracownicy fi rmy, to 
również mieszkańcy mogą ko-
rzystać z niego za darmo.

Wiceburmistrz ma nadzieję, że 
problem z parkingiem przy stacji 
PKP zostanie rozwiązany dzięki 
uruchomieniu nowego połączenia 
autobusowego na terenie Piasto-
wa. My natomiast liczymy na to, 
że przebudowa parkingów dojdzie 
do realizacji.                                     AS

Parking przy dworcu będzie większy
PRUSZKÓW. Wysłużona na-
wierzchnia na ulicy Bolesława 
Prusa na moście znajdującym 
się nad Utratą zostanie w końcu 
naprawiona. 

Zjazd z wiaduktu i fragment uli-
cy Bolesława Prusa na wysokości 
mostku nad rzeką Utratą jest moc-
no zniszczony. Na jezdni znajduje 
się wiele nierówności i dziur. 

– Na tym odcinku są niewielkie 
ubytki jezdni, które mają około 
3-4 cm głębokości. Pod spodem 
znajduje się kostka granitowa, 
dzięki czemu nie tworzą się 
tam duże dziury – mówi Sła-
womir Walendowski, zastępca 
naczelnika wydziału inwestycji 
i drogownictwa powiatu prusz-
kowskiego. – Mam nadzieję, że 
do końca przyszłego tygodnia uda 

nam się to naprawić. Problemem, 
w tym wypadku, jest natężenie 
ruchu na tym odcinku – dodaje.

W trakcie prac remontowych 
nie będzie zmian w organizacji. – 
Prace będą polegały  tylko na uzu-
pełnieniu ubytków. Remont nie 
będzie też wymagał zamknięcia 
drogi – podkreśla Walendowski.

Planowana modernizacja ma 
potrwać około dwóch dni.             AS

Mostek na Prusa będzie załatany
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Pruszkowscy cykliści zostali bez pieniędzy

Od stycznia do marca 2010 r. prusz-
kowski Urząd Miejski przeprowa-
dził w klubie kontrolę wydatków 
z dwóch dotacji w kwotach 40 
tys. zł i 100 tys. zł, które w 2009 
r. miasto udzieliło PTC. Pierwsza 
z dotacji przeznaczona była na 
sport kwalifi kowany (szkolenie 
w sekcji kolarstwa), druga – na 
szkolenie dzieci i młodzieży w sek-
cji kolarstwa.

Niezgodnie z przeznaczeniem
Urząd miasta zakwestionował 
sposób wydawania tych pieniędzy 
i polecił klubowi zwrócić prawie 
90 tys. zł z łącznej kwoty 140 tys. 
zł. Kontrolerzy dopatrzyli się, że 
z 40 tys. zł przeznaczonych na 
udział w zawodach aż 38,7 tys. zł 
rozliczono jako zwrot kosztów za 
używanie samochodów prywat-
nych do wyjazdów służbowych.

Zwrócili także uwagę na brak 
dowodów zapłaty za niektó-
re faktury i składek na ZUS od 
wynagrodzeń pracowników. Za 
niezasadne uznano także wydatki 

PRUSZKÓW.   Już wkrótce, Kolarski Klub Sportowy Pruszkowskie Towarzystwo Cyklistów może upaść. Powodem jest brak 
pieniędzy na działalność. Miasto wstrzymało w tym roku dotacje dla klubu, bo po kontroli okazało się, że ubiegłoroczne dotacje 
zostały wydane niezgodnie z przepisami.

Andrzej S. Rodys
andrzej.rodys@gazetawpr.pl

na niektóre zakupy, m.in. artyku-
łów spożywczych.

Żeby dostać, trzeba oddać
Efekt kontroli był taki, że miasto 
postanowiło wstrzymać tegorocz-
ną dotację dla PTC, dopóki klub nie 

zwróci pieniędzy nieprawidłowo 
wydanych w ubiegłym roku. – Nie 
mamy żadnych sponsorów. Utrzy-
mujemy naszą działalność z dotacji 
miasta, a jednak osiągamy bardzo 
dobre wyniki sportowe – tłumaczy 
wiceprezes PTC Henryk Woźniak. 

– W ubiegłym roku nasi zawodnicy 
zdobyli dwa medale mistrzostw 
świata, jeden Puchar Świata, sześć 
medali mistrzostw Europy i 42 me-
dale mistrzostw Polski – wylicza.

– Dobry wynik sportowy nie 
może usprawiedliwiać łamania 

Pruszkowskie Towarzystwo Kolarskie może wkrótce przestać istnieć, bo nie będa mieli 
pieniędzy na swoją działalność.  [fot. ASR]

Raszyn walczy o ośrodek zdrowia
RASZYN. Ośrodek zdrowia w Ra-
szynie jest w bardzo złej kondycji. 
Budynek sypie się z każdej stro-
ny. Od popękanych wejściowych 
betonowych schodów, po ściany. 
Wiele do życzenia pozostawia ob-
sługa pacjentów. Rejestracja może 
tylko pomarzyć o komputerowej 
ewidencji. Wszystko robi się tu 
ręcznie. Władze gminy nie mogą 
zainwestować w remont i rozwój, 
bo właścicielem raszyńskiej pla-
cówki jest Warszawa.

Przychodnia od dawna należy 
do Zakładu Opieki Zdrowotnej 
Ochota. Gdy w czerwcu tego roku 
pojawiła się możliwość przejęcia 
ZOZ-u, włodarze Raszyna nie kryli 
radości. Rada Warszawy 20 czerw-
ca przyjęła uchwałę, o przekazaniu 
placówki gminie Raszyn. Było już 
o krok od zmiany właściciela. Wójt 
Raszyna, Janusz Rajkowski czekał 
tylko na wydanie aktu notarialne-
go. Jednak pojawił się problem.  

– Zakład Opieki Zdrowotnej 
Ochota robi wszystko, by budynku 
nie oddać. Zaproponował umowę 
dzierżawy na 25 lat. – My mieliby-
śmy ponosić koszty utrzymania, 
modernizacji, zakupu sprzętu, a nie 
mielibyśmy na nic wpływu – żali 
się wójt. Jego zdaniem, uniemoż-
liwianie przejęcia na własność 
ośrodka, wraz z otaczającym 

terenem wynika z zysków, jakie 
ZOZ Ochota czerpie z obecnej dzia-
łalności w Raszynie – uważa wójt. 
Za pacjentów, którzy korzystają 
z raszyńskiego ośrodka, NFZ płaci 
ochockiemu ZOZ-owi. – W przy-
chodni zapisanych jest ok. 14 tys. 
pacjentów – dodaje Rajkowski. 

Budowa nowego obiektu przy 
dotychczasowej siedzibie ośrodka, 
oraz gruntowna modernizacja sta-
rego gmachu zupełnie zmieniłoby 
wizerunek tego miejsca. Miało tu 
powstać nowoczesne, dostosowa-
ne do standardów europejskich 
centrum medyczne. Na inwestycję 
wójt wygospodarował 10 mln zł, 
z czego aż 7 mln zł miały pochło-
nąć prace budowlane. Pozostałe 
3 mln zł miały być przeznaczone 
na wyposażenie.

– Nie rozumiem dlaczego ZOZ 
utrudnia podpisanie aktu notarial-
nego. Przy takim stanie rzeczy, ja 
nie mogę nic zrobić. Tak dużych 
pieniędzy nie można inwestować 
nie na swoim. Trzeba mieć prawo 
do gruntu. Ja takiego ryzyka nie 
podejmę – mówi włodarz.

Póki co impas trwa, a tracą na 
tym pacjenci. Oddala się wizja dia-
gnozowania, leczenia, rehabilito-
wania i dochodzenia do zdrowia 
w godnych warunkach. Wójt Raj-
kowski chciał, by w wyremonto-
wanym budynku mieściły się m.in. 

gabinety rentgenowskie, stomatolo-
giczne, czy recepcja z prawdziwego 
zdarzenia. W dobudowanej części 
miały powstać poradnie lekarzy 
specjalistów, ambulatoria oraz ga-
binety diagnostyczne. 

Wójt nie kryje, że ZOZ-owi 
Ochota przedstawiał inny wa-
riant, czyli utrzymanie ich dal-
szej działalności w tym budynku. 
Gmina przeprowadziłaby w nim 
remont, a ochocki ZOZ, w zamian 
miałby przekazać prawa własności 
pobliskiego terenu. Tam władze 

Raszyna wybudowałyby nowy 
ośrodek zdrowia, którego byłyby 
właścicielem. Na takie rozwiązanie 
nie zgadza się stołeczna placówka. 

Wójt Rajkowski zabiega o spo-
tkanie z prezydent m.st. Warsza-
wy, Hanną Gronkiewicz – Waltz. 
– Chcę przedstawić sytuację i po-
prosić, aby pani prezydent przy-
czyniła się do jak najszybszego 
spowodowała podpisania aktu 
notarialnego przekazującego ośro-
dek gminie – zapowiada włodarz 
Raszyna.                                          KAM 

prawa – kontrargumentuje An-
drzej Królikowski, wiceprezydent 
Pruszkowa. Tłumaczy też, że trud-
no znaleźć usprawiedliwienie dla 
brakujących dowodów wpłaty np. 
składek na ZUS. Wiceprezes Woź-
niak przyznaje, że z płaceniem tych 
składek były problemy.

– Kwota ponad 38 tys. zł wy-
dana jako zwrot kosztów za uży-
wanie prywatnych samochodów 
to zwrot kosztów za paliwo. Klub 
nie ma własnego pojazdu, a na 
szosie musi kolarzom towarzy-
szyć samochód. Używaliśmy więc 
własnych aut – wyjaśnia trener 
Grzegorz Ratajczyk.

Dotacje nie są dla klubu
– Klub uzyskał dotacje w drodze 
konkursu – mówi Królikowski. 
– Zadeklarował, że spełnia okre-
ślone warunki i zobowiązał się ich 
dotrzymać – dodaje.

Zdaniem wiceprezydenta, jeśli 
działacze wiedzieli, że nie mają klu-
bowego samochodu, to znaczy, że 
nie byli w stanie sprostać zadaniu, 
którego się podjęli. – Dotacje pu-
bliczne są dotacjami przedmiotowy-
mi, a nie podmiotowymi – wyjaśnia 

Królikowski. – Nie są przeznaczone 
na działalność klubu, lecz na reali-
zację konkretnego zadania, w tym 
przypadku na szkolenie kolarzy.

Odwołanie bez argumentów
PTC zarzuca, że miasto nie dba 
o osiągający dobre wyniki spor-
towe klub. Miasto odpowiada, że 
nie może tolerować działalności 
stowarzyszenia, które nie potrafi  
rozliczyć się z dotacji. – Zwłasz-
cza, że to jedyny taki przypadek 
w Pruszkowie – podkreśla Króli-
kowski. – A mamy tu przeszło 50 
stowarzyszeń, które znakomicie 
sprawdzają się w działalności dla 
dobra publicznego, z których po-
łowa korzysta z miejskich dotacji.

PTC odwołało się od wyników 
kontroli do Samorządowego Kole-
gium Odwoławczego w Warszawie. 
Odwołanie uargumentowało tym, 
że o prawidłowym wydaniu ubie-
głorocznej dotacji świadczą dobre 
wyniki sportowe. Trudno jednak 
spodziewać się pozytywnego dla 
klubu rozstrzygnięcia, bo zabrakło 
mu merytorycznych argumentów 
świadczących o tym, że to miasto 
się myli.

Raszyński ośrodek zdrowia jest bardzo zniszczony. Od scho-
dów począwszy na ścianach i oknach kończąc.  [fot. KAM]

PRUSZKÓW. Otwarciem w naj-
bliższą sobotę jednodniowej ka-
wiarenki internetowej na pl. Jana 
Pawła II, miasto zainauguruje 
udostępnianie mieszkańcom 
bezpłatnego, bezprzewodowego 
internetu. Władze chcą się po-
chwalić zamknięciem pierwszego 
etapu budowy miejskiej sieci. Jak 
się jednak okazuje nie wszystko 
jest dopięte na ostatni guzik. 

Z miejskiego internetu będzie 
można korzystać na razie tylko 
w niektórych częściach miasta. 
W pierwszym etapie zainstalo-
wano 29 hot-spotów, urządzeń, 
które rozgłaszają sygnał. – Do-
celowo w mieście ma ich dzia-
łać 95 i swoim zasięgiem objąć 
znaczną część miasta – mówi 
Anna Seliga, miejski informatyk. 

Jednak to, czy będziemy 
mogli korzystać z miejskiego 
internetu zależy od tego, jak da-
leko będziemy znajdowali się od 
urządzeń nadających. Ich teore-
tyczny zasięg to 200 metrów, 
który w warunkach miejskich 
jest bardzo trudny do osiągnię-
cia, ze względu na przeszkody 
terenu. Rzeczywisty zasięg, przy 
dobrych warunkach, czyli gdy 
tylko niewielkie przeszkody za-
słaniają nam nadajnik, to 50-150 
metrów. 

– Nie ma to być konkurencja dla 
komercyjnego internetu, ale tzw. 
internet socjalny, dla mieszkań-
ców i osób przebywających w mie-
ście, które potrzebują skorzystać 
z globalnej sieci. Między innymi 
dlatego przepustowość sieci jest 
ograniczona do 256 kb i dodatko-
wo czasowo podczas jednej sesji 
– tłumaczy Seliga.

Miejski internet rozpoczyna 
swoją działalność, a tymczasem 
urzędnicy nie dopełnili wszyst-
kich obowiązków. Według Urzę-
du Komunikacji Elektronicznej, 
każdy podmiot udostępniający 
internet na tak dużym terenie, 
powinien wpisać się do rejestru 
przedsiębiorców telekomunika-
cyjnych, lub do rejestru jedno-
stek samorządu terytorialnego 
prowadzących działalność te-
lekomunikacyjną, co wynika 
z megaustawy telekomunika-
cyjnej. Pruszków tego obowiązku 
jeszcze nie dopełnił. 

Jak zaznaczają miejscy urzęd-
nicy, chcą to zrobić jeszcze przed 
rozpoczęciem realizacji drugie-
go etapu budowy miejskiej sieci. 
Zastępca prezydenta Andrzej 
Kurzela jest jednak zdania, że 
takiego wpisu miasto nie musi 
dokonywać, co niejednokrotnie 
wyraził w komentarzach na na-
szym portalu wpr24.pl.        MATT

Miejski internet startuje 
już w najbliższą sobotę
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Milanówek bez nocnej apteki

W całym Milanówku nie ma nocnej apteki. By kupić lekar-
stwa trzeba jechać aż do Grodziska Maz.   [fot. KG] 

MILANÓWEK. Chorujący miesz-
kańcy Milanówka mają nie lada 
kłopot. W dni świąteczne nie kupią 
leków, ponieważ nie mają gdzie. 
Apteki w tym mieście są czynne wy-
łącznie w dni powszednie i soboty, 
a w niedziele tylko do godziny 14. 

Pani Elżbieta Jancewicz jest star-
szą, schorowaną osobą. W nie-
dzielę, późnym wieczorem dostała 
wysokiej gorączki i silnego ataku 
kaszlu. Wnuk pani Elżbiety we-
zwał pogotowie ratunkowe. Lekarz 
przyjechał, stwierdził zapalenie 
oskrzeli i zalecił wykupienie 
lekarstw. 

– I tu się zaczął problem. Naj-
bliższa czynna o tej porze apteka 
znajduje się w Grodzisku Maz. 
A ponieważ nie posiadam sa-
mochodu musiałem skorzystać 
z taksówki – opowiada wnuk pani 
Elżbiety. Cała wyprawa – koszt tak-
sówki i leki – kosztowały państwa 
Jancewiczów ponad 200 zł.

– Nie stać mnie na takie wydat-
ki, to prawie ¼ mojej emerytury – 
denerwuje się pani Elżbieta. – Czy 
naprawdę w Milanówku chociaż 
jedna apteka nie może być czynna 
przez całą dobę – pyta.

Okazuje się, że to nie takie 
proste. W Milanówku mieszka 

prawie 16 tys. osób, a działają 
tylko cztery apteki. Większość 
z nich czynna jest w dni powsze-
dnie i soboty do godzin popołu-
dniowych. Jedynie w placówce 
przy ul. Piasta leki można kupić 
również w niedzielę, ale tylko do 
godz. 14.00. 

Burmistrz, na wniosek miesz-
kańców, wielokrotnie zabiegał 
o dyżury całodobowe przynaj-
mniej w jednej aptece, niestety 
bezskutecznie. Większość wła-
ścicieli aptek nie widzi problemu 
w tym, że w mieście nie ma dy-
żurów całodobowych, nie widzą 

Zniszczone chodniki i egipskie ciemności
PRUSZKÓW.   Osiedlowe chodniki na ulicach w centrum miasta są w fatalnym stanie. Ani spółdzielnia, ani miasto nie chce ich naprawić.

PRUSZKÓW. Mieszkańcy blo-
ków przy al. Niepodległości od 
kilku lat domagają się pobudowa-
nia nowego chodnika, lub remontu 
starego, bardzo zniszczonego. Jak 
na razie – bezskutecznie. Podobna 
sytuacja ma miejsce przed niektó-
rymi budynkami przy al. Wojska 
Polskiego oraz ulicach: Tomcia 
Palucha i Baśniowej. 

– Wielokrotnie prosiłem admini-
strację naszego osiedla o remont 
starego lub budowę nowego 
chodnika. Za każdym razem 
obiecywano mi, że ta sprawa 
zostanie załatwiona. I co? Nic 
do tej pory nie zrobiono – mówi 
pan Jerzy, mieszkaniec jedne-
go z bloków położonych przy 
al. Niepodległości w Pruszkowie. 
– Nie wiem, na co 
spółdzielnia cze-
ka, aż ludzie so-
bie nogi połamią? 
Tu mieszka wiele 
starszych osób 
poruszających 
się o kulach lub 
z balkonikiem, 
więc taki zniszczony chodnik, 
to dla nich prawdziwa pułapka 
– dodaje.

Dziura na dziurze
Rzeczywiście, patrząc na chod-
nik chociażby przed blokiem 

przy al. Niepodległości gołym 
okiem widać, że czasy świetno-
ści ma już dawno za sobą. Popę-
kane płyty, dziury i pozrywane 
krawężniki tworzą wyjątkowo 
smutny widok. 

Nie jest to jednak przypadek 
jednostkowy. Podobna sytuacja 
ma miejsce przy pobliskich uli-
cach Tomcia Palucha i Baśniowej. 
Tym bardziej dziwi więc fakt, że 
przed pobliskim Klubem Spół-
dzielczym nowa kostka bruko-
wa aż błyszczy. Czy nie można 
było położyć jej również przed 
naszymi blokami? – dopytu-
ją mieszkańcy.

Brakuje pieniędzy
Pracownicy spółdzielni tłuma-
czą, że to właśnie z powodu lo-

katorów nie mają 
pieniędzy na na-
prawy. – Nieste-
ty, mieszkańcy 
zalegają z opła-
tami czynszowy-
mi, w związku 
z czym brakuje 
nam funduszy 

na natychmiastowe moderniza-
cje wszystkich ulic i chodników 
– tłumaczy administracja osie-
dla Środmieście. – W pierwszej 
kolejności musimy dokonywać 
bieżących napraw dachów i in-
stalacji. Na wszystkie inwestycje 

nie wystarcza nam funduszy, ale 
we współpracy z Urzędem Miasta 
chodniki będziemy sukcesywnie 
naprawiać – dodaje administrator. 

Ręce załamują też miejscy 
urzędnicy. – Chodniki, o których 
mowa, w większości należą do 

Pruszkowskiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej, zaś Ustawa o Finansach 
Publicznych nie pozwala nam na 
pokrywanie kosztów remontów 
terenów, które nie należą do 
miasta. Nasze chodniki będą suk-
cesywnie, w miarę możliwości 

remontowane – mówi Elżbie-
ta Korach, naczelnik wydziału 
inwestycji Urzędu Miejskiego 
w Pruszkowie.

Takie rozwiązanie jednak nie 
zadowala mieszkańców. Dla nich 
ważne jest, by jak najprędzej mieli 

odnowione chodniki, bo po tych 
już nie da się chodzić.

Całkowita ciemność
To jednak nie jedyny problem. 
Mieszkańcy alei Wojska Polskiego 
i Niepodległości narzekają rów-
nież na brak latarni w pobliżu ich 
bloków. –  Kradzieże torebek i te-
lefonów komórkowych w porze 
wieczornej to tutaj norma – mówi 
Piotrek, 16-letni mieszkaniec bloku 
przy al. Wojska Polskiego. – Boję 
się wychodzić wieczorami z psem. 
Przydałyby się tu latarnie – dodaje. 

Miejscy urzędnicy uspokaja-
ją. – Postaramy się jak najszybciej 
wysłać inspektora w te okolice, aby 
zbadał sprawę. Jeśli stwierdzi za-
potrzebowanie na latarnie w tym 
rejonie, to rozważymy ten problem 
i postaramy się, jak najszybciej go 
załatwić – dodaje Korach. 

Fakt zalegania przez mieszkań-
ców z opłatami czynszowymi jest 
rzeczywiście dla spółdzielni miesz-
kaniowej problemem. Jednak aleje 
Niepodległości i Wojska Polskiego 
położone są w ścisłym centrum 
Pruszkowa i są jego wizytówką. 
Tym bardziej dziwi fakt, że władze 
miasta i spółdzielni tak opiesza-
le zajmują się ich modernizacją. 
Może zbliżające się wybory samo-
rządowe sprawią, że ktoś wreszcie 
na poważnie zajmie się tą sprawą.

 Karolina Gontarczyk 

Chodniki na osiedlu Śródmieście są w fatalnym stanie - krzywe, popękane, a miejscami 
zapadnięte. Przydałaby się im szybka naprawa.   [Fot. MATT]

Prawie 300
metrów chodników na 

osiedlu Śródmieście 

wymaga remontu

PRUSZKÓW. Wykonawca zdą-
żył na czas i przesunął barierki 
oddzielające boisko od trybuny. 
Od wtorku 21 września boisko 
treningowe Znicza jest gotowe 
do użytku. 

Gotowe boiska treningowe Zni-
cza nie mogły zostać ostatecznie 
odebrane, bo większe z nich nie 

spełniało norm UEFA, przewi-
dzianych dla boisk treningowych 
w centrach pobytowych na Euro 
2012 (Pruszków stara się o uzyska-
nie statusu centrum pobytowego 
dla piłkarzy, którzy będą podczas 
Euro 2012 grać w Warszawie).

Chodziło o to, że wykonawca, 
fi rma Polcourt, ustawiła barierki 
oddzielające boisko od trybuny 
zbyt blisko płyty boiska. Przez to 
przy wymaganych wymiarach 
boiska (105 x 68 m) odległość 
barierek od linii bocznej była 
mniejsza niż wymagane przepi-
sami 3m. Można było przesunąć 
płytę boiska, ale wtedy znalazła-
by się ona za blisko mniejszego. 
Zwężenie placu gry również nie 
wchodziło w grę, bo wówczas 
nie spełniałoby ono wymagań 
UEFA. Pozostawało przesunię-
cie barierek w kierunku trybuny. 
Miasto wyznaczyło wykonawcy 
ostateczny termin na dokonanie 
tej poprawki na 21 września.

Sprawdziliśmy – barierki są 
przesunięte. A płyta boiska zo-
stała poszerzona o blisko 1 metr 
murawy. Wykonawca zdążył, 
więc w terminie. Obecnie boisko 
może zostać odebrane przez Ma-
zowiecki Związek Piłki Nożnej.

ASR

Boisko treningowe Znicza 
nareszcie gotowe 

wręcz takiej potrzeby. Sens ta-
kiej działalności uzależniają od 
obecności w mieście pogotowia 
ratunkowego, lub nocnej pomocy 
lekarskiej. – W związku z tym, iż 
takie właśnie placówki działają 
w Grodzisku, to tam też są apteki 
całodobowe. A że burmistrz chce? 
Jak chce to niech za to zapłaci! -– 
mówi anonimowo jeden z właści-
cieli apteki.

– Aha, czyli z bolącym zębem 
czy rwaniem w kolanie mam biec 
od razu na pogotowie do Grodzi-
ska? – irytuje się Marcin, mieszka-
niec milanowskiego Jedwabnika. 
– A co z ludźmi, którzy pracują 
w Warszawie? Wracając późno do 
Milanówka i nie mają możliwości 
kupić sobie niezbędnych leków. 
To wstyd, że nawet apteka, która 
funkcjonuje przy Ośrodku Zdrowia 
nie jest czynna przynajmniej do 
północy – dodaje.

Niestety, z ekonomicznego 
punktu widzenia prowadzenie ap-
teki to działalność jak każda inna. 
Zatem mieszkańcy Milanówka, 
w godzinach wieczornych i dni 
świąteczne, prawdopodobnie 
jeszcze długo będą musieli odby-
wać wycieczki po leki do Grodzi-
ska Maz..

Karolina Gontarczyk

TEL. (0) 698 129 099, (22) 244 07 67  
www.pazzaidea.istore.pl
pn-pt sob 
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AKCES
BIURO PODROZY

Pruszków, ul. Kraszewskiego 17
tel: 22 728 79 39 , kom: 602 154 951

Biuro Podróży Akces

Pełna oferta na stronie www.bpakces.eu
Największa oferta wyjazdów 
turystycznych w Pruszkowie!



Powiat Pruszkowski Szansą Twojego Rozwoju
Powiat Pruszkowski pomaga 77 
osobom w ramach trzeciej edycji 
projektu „Powiat Pruszkowski 
Szansą Twojego Rozwoju”, dofi nan-
sowanego przez Unię Europejską. 

Projekt „Powiat Pruszkowski 
Szansą Twojego Rozwoju” re-
alizowany jest od 2008 roku. 
Aktualnie prowadzona jest trze-
cia edycja projektu. Rozpoczęła 
się ona w czerwcu 2010 r. i po-
trwa do kwietnia 2011 r. Powiat 
Pruszkowski otrzymał środki 
z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego, w ramach priorytetu 
VII, poddziałanie 7.1.2 - Rozwój 
i upowszechnienie aktywnej 
integracji przez powiatowe 
centra pomocy rodzinie. Za-
sadniczym założeniem projektu 
jest aktywizacja zawodowa grup 
społecznych zagrożonych wy-
kluczeniem społecznym.

Głównym celem Projek-
tu jest zwiększenie szans 
i przygotowanie do życia 
społecznego i zawodowego 
podopiecznych Powiatowe-
go Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Pruszkowie. Trzecia 
edycja przewiduje wsparcie 
dla 77 benefi cjentów, z czego 
najliczniejszą grupę stanowią 
54 osoby niepełnosprawne – 
uczestnicy Warsztatów Terapii 
Zajęciowej i Środowiskowych 
Domów Samopomocy. W Pro-
jekcie bierze też udział 15 osób 
usamodzielnianych, opuszcza-
jących placówki opiekuńczo 
wychowawcze i rodziny za-
stępcze oraz, po raz pierwszy, 
ośmiu uchodźców z Czeczenii. 

Uchodźcom, Projekt ma po-
móc zasymilować się ze spo-
łeczeństwem i zaktywizować 
ich zawodowo. Są to osoby, 

które w Polsce mieszkają od 
dłuższego czasu oraz wybrały 
nasz kraj, jako miejsce stałe-
go pobytu. Specjalnie dla nich 
przygotowano kursy zawodo-
we, takie jak np. kurs obsługi 
wózków widłowych, czy kursy 
komputerowe. Uchodźcy mogą 
też liczyć na lektorat z języka 
polskiego oraz pomoc tłuma-
cza i radcy prawnego. 

Dla każdej z grup przygo-
towano indywidualny plan 
szkoleniowy. Również osoby 
usamodzielniane mogą liczyć 
na kursy zawodowe. W bie-
żącej edycji uczestniczą one 
w kursach: na prawo jazdy, 
maklerskim, czy masażu. Dla 
kilku osób, które kontynuują 
naukę, zaplanowane są także 
kursy z matematyki i języka 
angielskiego przygotowujące 
do matury. 

Najliczniejszą grupą objętą 
programem są osoby niepeł-
nosprawne. Przygotowano dla 
nich indywidualny program 
doradztwa zawodowego, przy 
współpracy psychologa. Do-
datkowo grupa ta bierze udział 
w różnego rodzaju zajęciach 
dodatkowych, np. kulinarnych, 
uwzględniających cykl wykła-
dów o prawidłowym żywieniu. 
Wszystko to odbywa się w ra-
mach wyjazdowych warsztatów 
psychologiczno-zawodowych. 
Projekt uwzględnia także pracę 
nad aktywnością fi zyczną osób 
niepełnosprawnych. Uczest-
niczą w zajęciach rehabilita-
cyjnych prowadzonych przez 
pracowników Ośrodka Rehabili-
tacji Olimpijczyków i Paraolim-
pijczyków w Michałowicach. 

Ponadto, dla grupy uchodź-
ców i osób usamodzielnianych 

Projekt przewiduje warsztaty 
psychologiczno-doradcze, 
mające na celu zwiększenie 
kompetencji psycho-społecz-
no-zawodowych. Odbędą się 
one w formie stacjonarnej. 

Dla wszystkich grup zorga-
nizowane zostaną także spo-
tkania, których celem będzie 
integracja wszystkich uczestni-

ków Projektu. Pierwsze z nich 
już się odbyło. 17 września 
uczestnicy gościli w siedzi-
bie Zespołu Ludowego Pieśni 
i Tańca Mazowsze, gdzie poza 

zwiedzaniem obiektu i uroczy-
stym obiadem, wzięli udział 
w koncercie Zespołu. 

Wszystkie działania reali-
zowane w ramach Projektu są 
zgodne z zasadą równości szans 
kobiet i mężczyzn.

Łączny koszt trzeciej edy-
cji Projektu to 675 095,08 
złotych, z czego blisko 90% 

kwoty stanowią środki fi nan-
sowe Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Udział Powiatu 
Pruszkowskiego to 70 884,98 
złotych. 

675 095,08 złotych
to kwota budżetu trzeciej edycji 

projektu „Powiat Pruszkowski Szansą 

twojego Rozwoju”
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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. 

 Julia Laszczak
ur. 18.09.2010
3760 g, 55 cm

 Aleksandra Jesionowska
ur. 17.09.2010
3550 g, 55 cm

 Nicola Lange
ur. 16.09.2010
3200g, 56 cm

 Zuzanna Orzeł
ur. 18.09.2010
3600 g, 54 cm

 Grzegorz Guzak
ur. 15.09.2010
2680 g, 51 cm

 Dawid Żyta
ur. 18.09.2010
3950 g, 57 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
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 GRODZISK MAZ.

Pożegnanie lata
25 września (sobota) w Parku 
Skarbków odbędzie się koncert 
- Pożegnanie lata. Wystąpią: Afro-
mental, Ryszard Rynkowski.
Start godz. 16.00, Wstęp wolny

Jaś i Małgosia
Centrum Kultury zaprasza 
26 września (niedziela) na spektakl 
teatralny „Jaś i Małgosia” przy-
gotowany przez Teatr Capitol. 
Występują: Beata Sadkowska, 
Agnieszka Wielgosz, Cezary Jan-
kowski, Kamila Połońska, Artur 
Pontek, Jerzy Jan Połoński.
Start godz. 12.00, Bilety 10PLN, 
Miejsce: Spółdzielcza 9

Slam
Centrum Kultury zaprasza 
28 września (wtorek) na kolejne 
spotkanie z cyklu Grodziskie 
Cztery Pory Roku w Poezji. Slam 
- erotyk bez powłoki wstydu. 
Oprawa taneczna Yurij Kalynych.
Start godz. 19.00, 
Miejsce: 3CLUB, Spółdzielcza 9

 MILANÓWEK

Poranek Teatralny
Centrum Kultury zaprasza 
26 września (niedziela) na po-
ranek teatralny dla dzieci 
„Dwie Dorotki”.
Start godz. 10.00, Bilety 5PLN, 
Miejsce: Kościelna 3

 PODKOWA LEŚNA

Filharmonia Dziecięca
„Filharmonia Dziecięca w Pała-
cyku” to cykl edukacyjny prze-
znaczony dla młodych słuchaczy. 
26 września (niedziela) odbędzie się 
spotkanie - „Muzyka Pana Cho-
pina” - prezentacja życia i twór-
czości kompozytora. Utwory 
fortepianowe Fryderyka Chopina 
gra Iwona Klimaszewska. 
Fragmenty książki o kompozyto-
rze czyta Danuta Szewczyk.
Start godz. 12:30, Wstęp wolny,  
Miejsce: Pałacyk Kasyno, Lilpopa 18

Legenda Polskiego Tenisa - 
Wojciech Fibak
CKiIO zaprasza 25 września 
(sobota) na spotkanie legen-
da polskiego tenisa - Wojcie-
chem Fibakiem.
Start godz. 17.00, Wstęp wolny, Miejsce: 
Lilpopa 18

Akademia Myśli i Dźwięku
26 września (niedziela) w Mu-
zeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów 
w Stawisku odbędzie się spo-
tkanie z cyklu - Akademia Myśli 
i Dźwięku. W programie: „Być 
właścicielem zabytku: obowiązek 
czy przywilej?” prelekcja Joanny 
Zientek, recital chopinowski Je-
rzego Sterczyńskiego.
Start godz. 18.00, Wstęp wolny, Miejsce: 
Gołębia 1

Cała Podkowa Tańczy  
CKiIO zaprasza 28 września 
(wtorek) na spotkanie - Cała Pod-
kowa Tańczy. Tańce poprowadzi 
doświadczona instruktorka Anna 
Abramowicz. W programie:  tań-
ce korowodowe z kręgu kultur 
europejskich do starych, auten-
tycznych melodii. 
Start godz. 19.30, Bilety 10PLN, 
Miejsce: Świerkowa 1
 

 PIASTÓW

Pinokio i Sam
Stowarzyszenie Możesz zaprasza 
25 września (sobota) na - Ciastko 

INFORMATOR KULTURALNY 24 września - 1 października

z bajką. Gośćmi spotkania będą 
Witold Casettim i Kevin Aiston.
Start godz. 13.00, Bilety 5PLN, 
Miejsce: Łukasińskiego 25

Festyn Parafi alny
26 września (niedziela) w parafi i 
św. Michała Archanioła odbę-
dzie się festyn. W programie 
loteria fantowa, występy ar-
tystyczne, konkursy, licytacja, 
mała gastronomia.
Start godz. 14.00, Wstęp wolny

 PRUSZKÓW

Odsłonięcie tablicy Druha 
Stefana Sitarka
24 września (piątek) na terenie 
szpitala w Tworkach (obok bu-
dynku administracji szpitala) od-
będzie się uroczyste odsłonięcie 
tablicy upamiętniającej stulecie 
urodzin  Zasłużonego Harcerza 
ZHP w Pruszkowie  Druha Stefana 
Sitarka - drużynowego Czterna-
stej i Siedemdziesiątej pierwszej 
Mazowieckiej Drużyny Harcer-
skiej, żołnierza Szarych Szeregów 

i Armii Krajowej. Uroczystość po-
przedzona będzie Mszą Świętą 
o godzinie 17.00 w kościele na 
terenie szpitala w Tworkach.

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

Otwarcie nowej fi lii biblioteki
25 września (sobota) odbędzie 
się uroczyste otwarcie nowej bi-
blioteki. W programie: wernisaż 
wystawy akwarel Jana Gołębiew-
skiego oraz promocja najnowszej 
książki - Chopin w Pruszkowie.
Start godz. 12.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Chopina 1A

Sobota pełna kultury
25 września (sobota) na placu 
Jana Pawła II odbędzie się kon-
cert w ramach obchodów Roku 

Wyremontowany Pałacyk Sokoła

Obiekt  zostanie oddany do 
użytku pod koniec październi-
ka. Remont w samym budynku 
jest już zakończony. Obecnie do 
pałacyku wprowadza się szkoła 
muzyczna i Młodzieżowy Dom 
Kultury. Trwa też wykańczanie 
części parkowej. Jeszcze w ciągu 
najbliższego miesiąca ma zostać 
zamontowana fontanna. Wice-
prezydent Kurzela nie kryje, że 
w trakcie remontu nie obyło się 
bez kłopotów i niespodzianek. 

– Niewątpliwie trudne były 
uzgodnienia z konserwatorem 
zabytków. Zdarzało się, że nie raz 
żądał absurdalnych rzeczy, np. by 
montowane okna otwierały się na 
zewnątrz. My optowaliśmy zaś, 
by do wewnątrz, co znacznie uła-
twiłoby ich mycie, szczególnie na 
piętrze. Druga sprawa, to kłopoty 
które sprawiły nieprzewidywalne 
wody gruntowe – wylicza włodarz. 
– Okazało się, że ich ciśnienie było 
tak duże, iż nie wytrzymywała tego 
żadna izolacja dodaje wiceprezy-
dent. Dlatego miasto, choć w począt-
kowej koncepcji remontu tego nie 

PRUSZKÓW.  Już tylko miesiąc dzieli mieszkańców Pruszkowa od uroczystości oddania wyremontowanego 
Pałacyku Sokoła. Po trzech latach gruntownego remontu zabytkowa rezydencja w końcu przestanie straszyć. 
Na remont wydano 12 mln zł.

Kamilla Gębska
kamilla.gebska@gazetawpr.pl

zakładało, musiało zdecydować się 
na zrobienie drenażu terenu wokół 
Pałacyku. Chodziło o zabezpiecze-
nie budynku przed wpływem wód 
gruntowych. Właśnie w tym celu, 

obecnie wokół budynku układane są 
rury poziomujące, zbierające wody. 

Przebudowany został również 
amfi teatr, zwany potocznie „de-
chami”. – Mieszkańcy zyskają 

nowy amfiteatr bez obskurnej 
części dla widowni, jaka była po-
przednio. Publiczność siedzieć bę-
dzie na rozkładanych krzesłach 
lub na trawie – opisuje Kurzela. 

Wyremontowany budynek Pałacyku Sokoła wygląda imponująco.  [fot. BS]

Nowością będzie także fontan-
na przed pałacykiem. Wykonana 
została z kamienia naturalnego, 
kolorystyką nawiązuje do elewacji 
budynku. Wykonawca mógłby ją 
już montować, ale trzeba jeszcze 
chwilę poczekać, ze względu na 
prace związane z drenażem terenu. 

Wiceprezydent jest wyjątkowo 
dumny z sali koncertowej znajdują-
cej się w pałacowych podziemiach. 
Scena pomieści ok. 20-osobową 
orkiestrę kameralną, zaś na widow-
ni zasiądzie 120 osób. – Właśnie 
ta sala kameralna wzbudza moją 
największą radość. Nareszcie bę-
dziemy mieć salę z prawdziwego 
zdarzenia. Ma ona wyśmienitą 
akustykę dostosowaną do potrzeb 
i możliwości obiektu – opowiada 
zastępca prezydenta.

Podczas remontu odtworzono 
m.in. sztukaterię z okresu przed-
wojennego i zegar na wieży, za-
montowano także siatki i pręty 
odstraszające ptaki. By uporać się 
z tym problemem, włodarze miasta 
będą korzystać z pomocy sokolni-
ka  - tego samego, który świadczy 
swoje usługi na Okęciu. Póki co 
na wieży zastępuje go urządzenie, 
które co jakiś czas emituje krzyk 
polującego sokoła. 

Chopinowskiego. Chopina i in-
nych romantyków czerpiących 
z największego kompozytora, 
zagrają młodzi Pruszkowianie, 
świetnie zapowiadający się 
muzycy, uczniowie i studenci 
szkół muzycznych.
Start godz. 16.00, Wstęp wolny

Wakacjuszka
Miejski Ośrodek Kultury zaprasza 
26 września (niedziela) na  spektakl 
„Wakacjuszka” w wykonaniu Emi-
lii Krakowskiej.
Start godz. 16.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: 3 Maja 124

Wielki fi nał Kampanii Ognia
Muzeum Starożytnego Hutnictwa 
zaprasza 26 września (niedziela) na 
wielki fi nał - Kampanii Ognia. 
W programie m.in. prelekcje, 
projekcje, opowiadania.
Start godz. 12.00, Finał godz. 21.00, 
Wstęp wolny, 
Miejsce: Pl. Jana Pawła II 2

Przejazd specjalnego pociągu, 
wystawy i projekcje fi lmu to 
atrakcje jakie czekały na miesz-
kańców w ostatnią niedzielę na 
terenie siedziby WKD w Gro-
dzisku w ramach festynu „Dni 
Transportu Publicznego”. 

Festyn rozpoczął się przyjazdem 
do stacji Grodzisk-Radońska 
pociągu specjalnego, który 
przywiózł do Grodziska gości 
z Warszawy i okolic. Przyjezd-
nych powitał burmistrz Grze-
gorz Benedykciński oraz prezes 
WKD Grzegorz Dymecki. 

Atrakcją muzyczną był kon-
cert Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej z Grodziska. Oprócz tego 
goście mogli zwiedzić zajezd-
nię oraz halę naprawczą, gdzie 
zaprezentowano zdjęcia doty-
czące komunikacji oraz wyświe-
tlono fi lm o Warszawskiej Kolei 
Dojazdowej. Przyjezdni mogli 
zwiedzać pociągi, jak również 
przejechać się zabytkowym 
wagonem EN 80 „Babcia”. 

W tym roku władze WKD 
zdecydowały się na połącze-
nie tradycji z nowoczesnością. 
W Izbie Tradycji WKD można 
było obejrzeć makiety stacji 
i pociągów z pierwszej połowy 
XX wieku oraz taboru, który 
dopiero ma wjechać na tory 
w ciągu kilku najbliższych lat.

Festyn zakończył się odjaz-
dem pociągu specjalnego, który 
odwiózł gości do Warszawy.

Mariusz Porczek

Dzień Transportu 
w Grodzisku
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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 

Geodeta 783 640 323 

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 

Malowanie, gipsowanie tel. 501 446 102 

praca

 dam pracę

Poszukuję konsultantek do współpracy 
w fi rmie kosmetycznej kom.794125961 

Zatrudnię do pracy w piekarni Kierzel 
w Milanówku, zainteresowanych przyuczę do 
zawodu. Dzwonić poniedziałek – piątek w godz 
8.00 – 10.00, 22 755 82 33  

nieruchomości

 do wynajęcia

Samodzielny pokój, Pruszków 
665 443 743 

 sprzedam

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

Dom w Grodzisku 100/500 503 131 405
Gostynin, Sierpc, działki budowlane 
od 3,5 zł za m2 692 495 955 

Pół bliźniaka Parzniew 22 724 74 08 

nauka

Angielski dojeżdżam tel 607 596 383  

Matematyka  603 713 495

automoto

 kupię

Darmowe złomowanie pojazdów, transport 
gratis tel. 502 534 080 

Kasacja pojazdów 
(022) 723-46-66 
www.szrotkasacja.pl 

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

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

reh. Łukasz Kawczyński

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

tel. 691 705 314

SERWIS SAMOCHODÓW FRANCUSKICH

WULKANIZACJA!
Pruszków, Al. Jerozolimskie 458
Tel. (0-22) 728 73 73, (0-22) 728 15 40

Czynne: pn-pt 8.00 - 18.00
sob. 8.00 - 12.00

CZĘŚCI  NOWE I UŻYWANE

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

tanio, duży wybór
transport z wniesieniem

OKAZJA! 
SPRZEDAM 

BEZPOŚREDNIO 
MIESZKANIE 
2 POKOJE, 44 

M2, NOWE, 
BRWINÓW, 

TELEFON 
510-203-663

Z żalem i smutkiem zawiadamiamy, 
że 19 września zmarł nagle  

Ś.P.  Mirosław Lewandowski
współtwórca samorządu raszyńskiego, 

radny Powiatu Pruszkowskiego,

nasz nieoceniony Kolega i Przyjaciel

Tomasz Szwed 
Przewodniczący Rady Gminy 

Janusz Rajkowski  
Wójt Gminy Raszyn

Radni Gminy Raszyn

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci naszego Kolegi

Ś.P. Mirosława Lewandowskiego
pracownika Urzędu Gminy Raszyn

Żonie, Dzieciom i Najbliższej Rodzinie 
wyrazy współczucia  

składają koleżanki i koledzy  
z Urzędu Gminy

Z głębokim żalem i smutkiem  
przyjęliśmy wiadomość o śmierci  

Mirosława Lewandowskiego
społecznika, radnego Rady Powiatu Pruszkowskiego  

w latach 2002 – 2010

Rodzinie
składamy wyrazy głębokiego współczucia

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy  
wiadomość o śmierci

Naszego Kolegi
Mirosława Lewandowskiego

radnego Rady Powiatu Pruszkowskiego w latach 2002 – 2010

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci  
jako wspaniały Człowiek i Przyjaciel

Rodzinie
składamy wyrazy szczerego współczucia

Radni Powiatu Pruszkowskiego

OGRODY - PROJEKT, WYKONANIE. SYSTEMY 
NAWADNIAJĄCE. www.architekturaogrodu.pl, 
tel. 0 698 668 468 

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

Szczepienia wyjazdowe 
p/Grypie
indywidualne, dla fi rm i instytucji
606 36 12 29 

Świadectwa Energetyczne 515-140-455 

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

Układanie kostki brukowej i granitowej, 
660 306 446 

Usługi hydrauliczne. Pełen zakres.
Solidnie.tel.0602681344 

Usługi glazurnicze 609 316 765

WWW strony internetowe, projekty 
grafi czne reklam, ulotek, plakatów, 
usługi grafi czne abitmore@wp.pl

Z wielkim żalem i bólem żegnamy

Ś.P. Mirosława Lewandowskiego
znakomitego samorządowca i społecznika

patriotę Polski i małej ojczyzny – sławnego Raszyna
członka-założyciela Ładu na Mazowszu

Ład na Mazowszu
Stowarzyszenie Ochrony i Promocji Miast-Ogrodów

i Historycznych Miejscowości

Centralnego Mazowsza



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 20.09.2010r. 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 C2 km 425+653,00 
– 431+500,00 w związku z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 
Warszawie z dnia 20.09.2010r. 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 12-16 – pon. 8-12 – śr. i piąt.), gdzie strony mogą zgłaszać ewentualne uwagi i 
wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie..
WIŚ.II.MP2.7111-D/287/10

 OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
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SPOTKANIA RODZINNE 
URODZINY, IMIENINY, JUBILEUSZE, ROCZNICE
ZARĘCZYNY, WESELA
PRZYJĘCIA KOMUNIJNE
PRZYJĘCIA Z OKAZJI CHRZTU

URODZINY/IMIENINY PREZESA 
SPOTKANIA INTEGRACYJNE

GARDEN PARTY
ZESTAWY OBIADOWE NA WYNOS DLA FIRM

BUSINESS LUNCH
VIP ROOM

www.mazurkashotel.pl
ul. Poznańska 177, 05-850 Ożarów Mazowiecki, tel.: (22) 721 47 47, mail: kontakt@mazurkashotel.pl

Zespół Polonii Warszawa 
bardzo długo zmagał się z II 
ligowym Zniczem Pruszków. 
Zawodnicy Czarnych Koszul 
w przekroju całego meczu grali 
dużo gorzej od ambitnych i ży-
wiołowych Pruszkowian.

We wtorkowym meczu ze-
spół z Warszawy prowadzony 
był po raz pierwszy przez tre-
nera Pawła Janasa. Polonia wy-
grała spotkanie dzięki bramce 
Bruno Coutinho w 96 minucie 
spotkania. Gol padł po dośrod-
kowaniu Janusza Gancarczyka, 
który wypatrzył dobrze usta-
wionego Bruno. Brazylijczyk 
ustawiony przy lewym słupku 
strącił piłkę głową wprost do 
siatki. 

Drużyna Znicza zagrała naj-
lepszy mecz w tym sezonie. 
Pruszkowianie grali bardzo 
ambitnie i z dużym zaangażo-
waniem, dodatkowo nie dając 
chwili wytchnienia zawodni-
kom Polonii. Reprezentanci Pol-
ski Artur Sobiech i Euzebiusz 
Smolarek byli kompletnie nie-
widoczni. Piłkarze z Pruszkowa 

mogli pokusić się o strzelenie 
bramki,   lecz doskonałych 
okazji nie wykorzystali Kacper 
Tatara oraz Maciej Rybaczek. 
Ten drugi przegrał pojedynek 
w sytuacji sam na sam z bram-
karzem Czarnych Koszul. 

W doliczonym czasie, do-
kładnie w 96 minucie, bramkę 
strzelili Poloni ści i to oni awanso-
wali do następnej rundy Pucharu 
Polski. Pruszkowianom należą 
się olbrzymie brawa za podję-
cie walki, zaangażowanie oraz 
niesamowitą ambicje w rywali-
zacji z utytułowanym rywalem. 
Po meczu nadkomplet publicz-
ności, który zasiadł na prusz-
kowskim obiekcie zgotował 
piłkarzom owacje na stojąco.

Jakub Szymański

PIŁKA NOŻNA.  W rozgrywkach 1/16 
pucharu Polski Polonia Warszawa pokonała 
Znicz Pruszków 1-0. Bramkę na wagę awansu 
drużyny z Warszawy strzelił w doliczonym 
czasie gry Brazylijczyk Bruno.

Pechowa porażka 
Znicza Pruszków

Rusza ekstraklasa kobiet
KOSZYKÓWKA KOBIET. Już w sobotę 25 września o godz. 18:00 koszykarki Lidera 
Pruszków rozpoczną rozgrywki Ford-Germanz Ekstraklasy. Pruszkowianki zmierzą się 
w meczu wyjazdowym z drużyną Energii Toruń.

W ubiegłym sezonie Toruńskie 
koszykarki dwukrotnie pokonały 
zespół Lidera. Wszyscy liczymy, 
że i tym razem karta się odwróci 
i to Pruszkowianki będą cieszyć 
się z wygranej. Zespół z Pruszko-
wa w ostatnim czasie brał udział 
w turnieju „Zawsze z Mistrzem”. 
Nasza drużyna ostatecznie zajęła 
III miejsce. W trakcie rozgrywek 
Liderki zmierzyły się z drużyną 
mistrza Polski Lotos Gdynia. Peł-
ne emocji spotkanie zakończyło 
się porażką Pruszkowianek, które 
uległy Lotosowi czterema punk-
tami. W meczu o trzecie miejsce 
koszykarki z Pruszkowa zmie-
rzyły się z drużyną ŁKS Siemens 
Łódź wygrywając 54:46.

Również drużyna Energii star-
towała w rozgrywkach turniejo-
wych. Rywalki naszej drużyny 
przegrały z zespołem Dynamo 
Kursk 80:89 w meczu o puchar 
prezydenta miasta Torunia.

Zarówno w składzie Lidera jak 
i Energii doszło do wielu zmian 

w stosunku do poprzedniego 
sezonu. Największym sukcesem 
działaczy klubu z Pruszkowa jest 
pozyskanie Rasandy McCants. 
Koszykarka ma za sobą wystę-
py w najlepszej koszykarskiej 
lidze świata, jaką jest WNBA. 

W ubiegłym sezonie była natomiast 
gwiazda izraelskich parkietów. W 16 
rozegranych spotkaniach notowała 
średnio 23,6 punktu co dało jej mia-
no najlepszego strzelca rozgrywek.

Obecnie w szeregach Prusz-
kowianek wyróżniającymi się 

zawodniczkami w meczach ro-
zegranych przed sezonem były 
Rashanda McCants oraz Alicja 
Bednarek. Wśród Katarzynek naj-
skuteczniejsze w sparingach oka-
zały się Patrycja Gulak-Lipka oraz 
Bułgarka Vera Porostijska. 

Jakub Szymańki
kuba.szymanski@gazetawpr.pl

Wtorek 21.09.10, godz.18:30
Stadion MZOS, Pruszków

0:1
Znicz Pruszków Polonia Warszawa

Bramki: Bruno Coutinho Martins ’90

Bogoria pokonała w wyjazdowym 
spotkaniu 3-1 ASTS Olimpię-Unię 
Grudziądz w 1. kolejce Superligi 
sezonu 2010/2011. Świetne mecze 
zagrał Wang Zeng Yi, który zdobył 
dwa punkty bez straty choćby seta. 

„Wandżi” zwyciężył Piotra 
Szafranka oraz Bartosza Sucha 
po 3-0. W obu pojedynkach nasz 
tenisista stracił zaledwie kilka-
naście „małych” punktów. Jedno 
„oczko” dla Bogorii wywalczył 
Daniel Górak po triumfi e z Su-
chem 3-2 w meczu otwierającym 
potyczkę. 

Dawid Szajna

Beniaminek 
pokonany
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Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączoną do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą,  
gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Przeciwwskazania: w przypadku nadwrażliwości na salicylany lub którykolwiek składnik preparatu; w przypadku czynnej choroby wrzodowej żołądka i (lub) dwunastnicy oraz stanów 
zapalnych przewodu pokarmowego; w przypadku skłonności do krwawień; w przypadku zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej (np. w przebiegu cukrzycy, mocznicy);  u pacjentów 
z napadami astmy oskrzelowej, katarem siennym z polipami błony śluzowej nosa wywołanymi podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie niesteroidowych 
leków przeciwzapalnych; u pacjentów z niewydolnością nerek; w okresie ciąży i karmienia piersią; u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby; w ciężkiej niewydolności serca; u dzieci i 
młodzieży do 16 lat; podczas jednoczesnego stosowania metotreksatu w dawkach 15 mg na tydzień lub większych.

Podmiot odpowiedzialny: NP Pharma Sp. z o.o.  ul. Podstoczysko 30,  07-300 Ostrów Mazowiecka

szybko pokona objawy przeziębienia i grypy:
gorączkę, ból głowy, bóle mięśni i stawów

Wskazania: Krótkotrwałe leczenie objawów występujących w przebiegu przeziębienia 
lub grypy takich jak: gorączka, ból głowy, bóle mięśni i stawów.

Antygrypin
Acidum acetylsalicylicum+Acidum ascorbicum+Coffeinum
500 mg + 150 mg + 50 mg, tabletki musujące

Skład: 1 tabletka zawiera kwas acetylosalicylowy 500 mg, kwas askorbowy (witamina C) 150 mg, kofeina 50 mg

Dawkowanie: Dorośli 1 do 2 tabletek jednorazowo lub kilka razy na dobę (nie więcej niż 5 tabletek na dobę). Przed zażyciem tabletkę 
należy rozpuścić w szklance wody. Lek należy zażywać po posiłku. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
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