
Przyjmujemy dzieci w wieku 2-6 lat,
otwarci jesteśmy już od 7-18.00.

TEL. 0-601-989-473
www.tuptus.net.pl

 UWAGA PRZEDSZKOLE TUPTUŚ

za 500zł
ZAPRASZAMY!

• opieka pediatryczna dla wszystkich dzieci
• jedzenie przygotowane przez kucharkę
• nauka języka angielskiego

• korektywa
• rytmika
• logopeda i logorytmika

wiele innych atrakcji

Bo
lo

 S
ko

c
zy

la
S 

/a
g

en
c

ja
 P

ra
f.P

l

Miał być 
ogród,  
będzie blok

Spory wokół 
Willi Millera

PIASTÓW

Wciąż trwają kontrowersje doty-
czące zabytkowej Willi Millera. 
Władze miasta chcą tu urządzić 
centrum muzealno-kulturalne, 
opozycja chciałaby przedszkole. 
Jedno jest pewne – zabytek  
musi zostać jak najszybciej  
wyremontowany  4

PRUSZKÓW  Mieszkańcy dwóch domów przy ul. Królowej 
Jadwigi sprzeciwiają się budowie wielorodzinnego bloku 
pomiędzy ich posesjami. Kiedy urzędnicy przeanalizowali 
dokumenty, deweloper wycofał swój wniosek o wydanie 
pozwolenia na budowę. Przy okazji wyszło na jaw,  
że pozwolenie na przebudowę poddasza jednego z domów  
uzyskano prawdopodobnie na podstawie fałszywego 
oświadczenia. Sprawą zajmie się prokurator  2

Wizualizacja 
parku rozrywki

GRODZISK MAZOWIECKI

Na stronie internetowej Adventu-
re World Warsaw można obejrzeć 
film pokazujący, jak będzie 
wyglądał park. Adventure World 
Warsaw w Grodzisku Mazowiec-
kim ma powstać na początku 
2014 r. i ma być największym tego 
typu centrum rozrywki w Europie 
Środkowo-Wschodniej  9

Reklama
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FOTOMIGAWKA

Ok. 13 mln zł ma kosztować przebudowa targowiska miej-
skiego w Grodzisku Mazowieckim. Prace nad modernizacją są już 
zaawansowane. Duża część targu jest już zadaszona, powstały 
nowe boksy sklepowe, a drogi okalające teren targowiska są  
już prawie gotowe. Zakończenie prac planowane jest na gru- 
dzień 2011 r. Więcej na WPR24.pl.   (DP) 
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Miał być ogród, będzie blok
Prokurator przyjrzy się oświadczeniu, na podstawie którego uzyskano 
pozwolenie na przebudowę
Andrzej S. rodyS

PRUSZKÓW
Mieszkańców domów  
przy ul. Królowej Jadwigi 
niepokoi to, co dzieje się  
w związku z planowaną  
budową na posesji nr 19  
oraz przebudową poddasza 
domu pod nr. 21. Ich obawy 
okazały się słuszne.

M ieszkańców domów 
przy ul. Królowej Jadwigi 
niepokoi to, co dzieje się  

w związku z planowaną budową 
na posesji nr 19 oraz przebudową 
domu pod nr. 21. Ich obawy oka-
zały się słuszne.

Pierwsza sprawa dotyczy pozwo-
lenia na budowę na posesji przy  
ul. Królowej Jadwigi 19, o jakie 
stara się spółka New Project De-
velopment, a druga – pozwolenia 
na przebudowę już istniejącego 
budynku wielorodzinnego przy  
ul. Królowej Jadwigi 21, które dosta- 
ła prywatna osoba.

Sąsiedzi  
mają zastrzeżenia
Działki zajmujące posesje 19 i 21 
stanowiły niegdyś jedną działkę, na 
której miał powstać blok mieszkal-
ny. Lokatorzy sąsiedniej posesji nr 17 
nie wyrażali na to zgody. Sprawa się 
ciągnęła, grunt zmieniał właścicieli. 
W efekcie działkę podzielono na 
dwie i na posesji nr 21 wybudowano 
blok mieszkalny. Obecnie kolejna 
spółka wystąpiła do pruszkowskie-
go starostwa o zgodę na budowę 
kolejnego domu wielorodzinnego 
na posesji nr 19. Sąsiedzi jednak 
nadal mają wiele zastrzeżeń do 
pomysłu tej budowy. 

Mieszkańcy sąsiednich posesji 
są przeciwni budowie domu na 
działce nr 19. Utrzymują, że de-
cyzja o warunkach zabudowy dla 
tej inwestycji w ogóle nie powinna 
zostać w pruszkowskim urzędzie 
miejskim wydana. Przeciwko budo- 
wie tego domu jest także wspólno-
ta z bloku postawionego niedaw-
no na działce nr 21. – Deweloper 
obiecywał nam, że na sąsiedniej 
działce będziemy mieli ogród, plac 
zabaw dla dzieci. A teraz okazuje 
się, że stanie tu kolejny blok – po-
wiedziała nam jedna z mieszkanek 
domu. Wspólnota nie została jed-
nak uznana za stronę w postępo-
waniu dotyczącym pozwolenia 
na budowę, bo fakt jej powołania 
nie został zgłoszony w starostwie. 
– Dowiedziałam się o tym od pań-
stwa – powiedziała nam Elżbieta 
Smolińska, starosta pruszkowski.

Informacja  
przez telefon
Lokatorzy sąsiedniej posesji za-
rzucili pracownikowi Wydziału 
Architektury starostwa, że bar-
dziej dba o interesy dewelopera 
niż mieszkańców. Zostali oni bo-
wiem telefonicznie poinformowa-
ni o tym, że mają jak najszybciej 
przyjść i zapoznać się ze złożoną 
przez dewelopera dokumentacją, 
bo czas nagli. – Fakt telefonicznego 
informowania stron o możliwości 
zapoznania się z nowymi doku-
mentami w sprawie był zasadny 
z uwagi na termin zbliżający się 
do zakończenia postępowania 
w sprawie wydania pozwolenia 
na budowę i grożącymi dla orga-
nu administracji karami finan-
sowymi za jego niedotrzymanie 
– informuje starosta Smolińska, 

dodając, że nie jest to niezgodne 
z prawem. Zwłaszcza, że równo-
cześnie została wysłana informacja 
listem poleconym.

Po analizie dokumentów przez 
urzędników deweloper wycofał 
wniosek o pozwolenie na budo-
wę. Jak się nieoficjalnie dowie-
dzieliśmy, jego dokumentacja 
była niekompletna – brakowało 
w niej prawdopodobnie tego, o co 
chodzi mieszkańcom sąsiedniej 
posesji: analizy zacienienia ich 
działki, jakie spowoduje nowy 
blok, oraz wód gruntowych. Tę 
sprawę sąsiedzi chcieliby załatwić 
zgodnie z prawem, lecz dotych-
czas porozumienia z deweloperem 
nie osiągnęli.

Fałszywe oświadczenie
Gorzej wygląda sprawa pozwo-
lenia na przebudowę bloku przy  
ul. Królowej Jadwigi 21. Mieszkańcy 
zaalarmowali nas, kiedy na teren 
ich domu weszła osoba mająca 
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CYTAT TYGODNIA

Mirosław ChMielewski  Projektant zapomniał, że urządzenia,  
jakie wymagane są na pełnowymiarowych boiskach, muszą  
mieć ściśle określone parametry. Bramka ma mieć długość nie 5 m,  
a 7,32 m. Podobnie jest z prawidłowym wytyczeniem pola bramkowego.  10 
wicewójt gminy Raszyn o dodatkowych pRacach wykonywanych na nowym gminnym boisku

OPAKOWANIE ZASTĘPCZE

Skończmy z chaosem  
reklamowym

Bolo SkoczylAS

RedaktoR naczelny

Wszechobecne billboardy, banery, 
transparenty, wściekle krzykliwe tablice, 
ekrany ledowe, neony, plakaty, ulotki,  
gazetki reklamowe, nalepki, proste 
naklejki i fantazyjne kompozycje bez  
ładu i składu – wszelkiego rodzaju 
amatorska twórczość zagościła na stałe 
w pejzażu naszych miast, miasteczek  
i siół. Każdy kawałek wolnej przestrzeni, 
muru, płotu, parkanu wykorzystywany 
jest jako nośnik reklamowy, a pobocza 
dróg pozastawiane są tak skutecznie,  
że nie sposób dostrzec znaków drogo-
wych. Teoretycznie środek Europy.  

Ale takiego wizualnego chłamu i bajzlu, jak u nas, nie spotkamy chyba 
nigdzie. Czas z tym wreszcie skończyć.

Kodeks wykroczeń stanowi, że umieszczanie reklamy w miejscu  
do tego nieprzeznaczonym lub bez zgody zarządzającego podlega ka-
rze grzywny, a nawet pozbawienia wolności. Dotychczas obowiązuje 
interpretacja tego przepisu, że zgodnie z literą prawa ukarać można 
osobę, która reklamę zawiesza, ale firmę, która zleciła rozklejenie, już 
nie. To zupełne nieporozumienie. Nie przyjmuję tłumaczenia, że nie da 
się nic zrobić, bo nie ma jasnych przepisów. Nie ma? To je stwórzmy.

Coraz więcej miejscowości radzi sobie z problemem uchwalając 
szczegółowe przepisy prawa miejscowego. Takie uchwały przyjęły 
m.in. rady Warszawy, Gdańska, Szczecina, Łodzi, Katowic. Samowolne 
umieszczenie reklam jest tam traktowane jako wykroczenie, za które 
można zostać ukaranym mandatem w wysokości od 20 do 500 zł. 
Jeśli reklamę bezprawnie umieszcza się w pasie ruchu drogowego, 
kary są jeszcze wyższe. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Gdańska, 
wynoszą one 10-krotność dziennej stawki za zajęcie pasa. Jeśli droga 
jest gminna, opłata wynosi 90 gr za mkw. reklamy dziennie, jeśli 
powiatowa – 1,20 zł. Zajęcie drogi wojewódzkiej kosztuje 1,40 zł, drogi 
krajowej 1,80 zł. Jeśli plakatujący odmówi przyjęcia mandatu, sprawę 
kieruje się do sądu. Niektóre samorządy proponują reklamodawcom 
dobrowolne usunięcie tablic, inne likwidują je we własnym zakresie,  
a kosztami przywrócenia porządku obciążają ich właścicieli.

Stosunkowo najłatwiej pozbyć się reklam z elewacji budynków.  
Reklamy takie (o ile przytwierdzone są trwale do budynku) traktowa-
ne są jako obiekty budowlane, a ich bezprawne umieszczenie  
(np. niezgodnie z miejscowymi planami zagospodarowania prze-
strzennego) jest samowolą budowlaną. W ten sposób zlikwidowano 
nielegalne reklamy z centrum Szczecina, gdzie na wniosek miesz-
kańców inspektor nadzoru budowlanego wydał decyzję nakazującą 
demontaż kilkudziesięciu obiektów.

Ciekawy i skuteczny sposób na pozbycie się niechcianych reklam 
wymyśliły władze Magnitogorska. Zamiast zrywać ogłoszenia, 
umieszczają widniejące na nich numery telefonów w pamięci kom-
putera. Specjalny program dzwoni pod wskazane numery telefonów 
co kilka minut i odtwarza z pamięci komputera specjalny komunikat: 
„Państwa numer widnieje na ogłoszeniu umieszczonym nielegalnie  
w miejscu publicznym. Komunikaty będą kontynuowane do czasu,  
aż ogłoszenia zostaną usunięte”. Już po kilku dniach ogłoszeniodaw-
cy zlikwidowali większość swoich reklam. Może by tak u nas?

Zmieniliśmy siedzibę
Wszystkich czytelników zapraszamy 
do nowej siedziby wydawnictwa WPR: 

Pruszków, ul. Prusa 35A lok. 203 
(Osiedle Przy Pałacu, I piętro)

• Reklama:  tel/fax 22 730 11 22, reklama@wpr24.pl

• Redakcja:  tel 22 730 11 23, redakcja@wpr24.pl

• Zarząd:  tel 22 728 18 64, biuro@wpr24.pl
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Nowa Siedziba:

Stara siedziba

Prusa 35A, lok. 203 (I piętro)
Osiedle Przy Pałacu

Armii Krajowej

tutaj
jesteśmy

pozwolenie na użytkowanie pod-
dasza z zamiarem wstawienia 
w dachu okien i wybudowania 
tam – jak przypuszczają miesz-
kańcy – pomieszczeń dla robot-
ników, którzy mieli budować 
blok na działce nr 19. Po naszej 
interwencji starosta zleciła prze-
prowadzenie audytu obu spraw. 
O ile w pierwszym przypadku nie 
stwierdzono nieprawidłowości 
ani zaniedbań ze strony urzędni-
ków, o tyle w drugim przypadku 
wyszły na jaw nowe okoliczności.  
– Okolicznością tą jest podejrzenie 
popełnienia przestępstwa przez 
wnioskodawcę, polegającego na 
złożeniu fałszywego oświadczenia 
o dysponowaniu nieruchomością 
na cele budowlane – mówi Elżbieta 
Smolińska. Jak nas poinformowa-
ła, w tej sprawie zostało złożone 
doniesienie do Prokuratury Rejo-
nowej w Pruszkowie. Została rów-
nież zawiadomiona pruszkowska 
komenda policji. 
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POGODA NA WEEKEND LICZBA TYGODNIA

1,5 mln. zł

Wypadek na ul. Bohaterów Warszawy
PRUSZKÓW
Do tragicznego  
wypadku doszło 
w poniedziałek  
24 października na  
ul. Bohaterów Warszawy. 
Rozpędzony samochód  
potrącił kobietę jadącą  
na rowerze z dzieckiem.

W edług relacji jednego  
z naszych czytelników, 
który był świadkiem 

zdarzenia, do wypadku doszło 
na łuku ul. Bohaterów Warsza- 
wy. Kierowca osobowego nissana  
stracił panowanie nad pojaz- 
dem i z dużą prędkością wpadł na  
chodnik. Samochód potrącił mat- 
kę z małym dzieckiem, jadących 
rowerem, po czym przewrócił  
się na bok.

Na miejsce przybyły straż po- 
żarna, pogotowie i policja. Po-
szkodowana kobieta została prze-
wieziona do szpitala. W drugiej 
karetce lekarze zajmowali się 
dzieckiem, którego stan był bar-
dzo poważny. 

Jak poinformowała podkom. Do- 
rota Nowak, rzecznik prasowy Ko-
mendy Powiatowej Policji w Prusz-
kowie, kierowca osobowego nissana 
nie dostosował prędkości i wy- 
padł z zakrętu. – Samochód wpadł 
na chodnik i uderzył w matkę jadą- 
cą z dzieckiem na rowerze. Kierow-
ca był trzeźwy – podkreśla. – Po-
szkodowani zostali przewiezieni  
do szpitala. W wyniku odniesionych 

obrażeń dziecko zmarło – dodaje 
podkom. Dorota Nowak.

Policja prowadzi dochodzenie 
w sprawie okoliczności wypad-
ku. Wszystko wskazuje na to, że 
winę ponosi kierowca nissana. Za 
spowodowanie wypadku stanie 
przed sądem, który zdecyduje 
o karze. Za nieumyślne spowodo-
wanie śmierci grozi mu do ośmiu 
lat więzienia.  (AS)

Reklama

Będą nowe tablice Kolei Mazowieckich
REGION
Tablice z informacjami  
o rozkładzie jazdy 
pociągów Kolei 
Mazowieckich zniknęły 
z peronów. Teraz, żeby 
sprawdzić rozkład, trzeba 
biegać do budynku dworca, 
choć to wcale nie po drodze 
– skarzą się nasi czytelnicy. 
KM zapowiadają:  
już w listopadzie tablice 
informacyjne znów  
pojawią się peronach.

O tym, że rozkłady jazdy KM 
zniknęły z peronów pod-
miejskich stacji na linii 

Warszawa – Grodzisk Mazowiecki, 
czytelnicy informują nas od kilku 
tygodni. – Tablicę w Pruszkowie 
zdjęto jeszcze w czasie wakacji. 
Ja często jeżdżę z Pruszkowa Do 
Warszawy, albo w stronę Grodzi-
ska, ale nigdy o stałych porach. 
Zawsze wysiadając z pociągu 
sprawdzałam, o której mam na-
stępny pociąg i przechodziłam 
kładką na ul. Waryńskiego. A teraz 

muszę biegać podziemnym przej-
ściem do budynku dworcowego  
i potem wracać, bo na peronie nie 
ma rozkładu – żali się pani Tere-
sa mieszkająca w pruszkowskiej 
dzielnicy Gąsin.

W podobnej sytuacji jest wielu 
pasażerów, bo większość budyn-
ków stacyjnych na naszej linii ko-
lejowej położona jest nie na lub  
przy peronie, ale poza nim. Zazwy-
czaj trzeba więc specjalnie do bu-
dynku iść, żeby sprawdzić rozkład.

Koleje Mazowieckie informują, 
że demontaż tablic na peronach 
rozpoczął się w październiku. Jed-
nak pasażerowie narzekają, że od 
chwili, gdy tablice z rozkładami 
jazdy zniknęły, mija już trzeci 
miesiąc. – Porobili jakieś dziury 
w peronie, coś w nich zamonto-
wali pewnie po to, żeby w tym 
miejscu stanęła nowa tablica, ale 
od końca sierpnia nic się nie dzieje 
– denerwuje się starszy mężczy-
zna pokazując na miejsce, gdzie 
na pruszkowskim peronie nie-
gdyś stała tablica KM. Podobnie 
jest na szóstym peronie dworca 

Warszawa Wschodnia oraz na sta-
cjach Warszawa Ochota, Warsza-
wa Zachodnia, Warszawa Włochy 
i Piastów. – Żeby to zdemontowali 
na dzień, dwa i założyli nowe, to 
by było w porządku. Ale guzdrać 
się z tym tyle czasu! – dodaje ko- 
bieta czekająca na pociąg do Skier-
niewic na Ochocie.

Aneta Podgajna z biura praso-
wego Kolei Mazowieckich poin-
formowała nas, że spółka ogłosiła 
przetarg na nowe peronowe ta-
blice informacyjne. Dlatego zde-
montowano stare. Okazuje się, 
że zniknęły one nie tylko na linii 
Warszawa – Grodzisk Mazowiecki, 
ale także na innych trasach obsłu-
giwanych przez KM. Zostaną one 
wkrótce zastąpione przez nowe, 
jednakowe tablice Kolei Mazo-
wieckich, na które wrócą rozkłady 
jazdy pociągów i inne komunikaty 
przewoźnika. – Nowe tablice po-
jawią się na peronach do połowy 
listopada – informuje Aneta Pod-
gajna. Dodaje, że na mazowieckich 
stacjach pojawi się setka nowych 
tablic peronowych KM.  (ASR)

będzie kosztować wybudowanie nowego 
mostu na Zimnej Wodzie w ciągu drogi 
powiatowej nr 3111W w gminie Brwinów. 
Dotychczasowy most zostanie zastąpiony 
nową konstrukcją  12 
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Władze Pruszkowa przygotowują się do wprowadzenia płatnej 
strefy parkowania w centrum miasta. Nasi czytelnicy przypominają 
jednak o wciąż aktualnych problemach z parkowaniem. Przechodnie 
skarżą się, że miejsca parkingowe są źle wyznaczone, przez co parkujące 
samochody praktycznie tarasują chodniki. Najgorsza sytuacja ma miejsce 
na ul. Kościuszki, zwłaszcza na odcinku między ul. Bolesława Prusa  
i al. Wojska Polskiego. Ciasno jest również na innych ulicach, które mają 
znaleźć się w strefie płatnego parkowania, m.in. na ul. Hubala na odcinku 
od ul. Kościelnej do ul. Kraszewskiego. Więcej na WPR24.pl.   (R) 
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Przedszkole czy muzeum?
kArolinA GontArczyk

PIASTÓW
Nie wiadomo jeszcze,  
jaka przyszłość czeka  
zabytkową Willę Millera. 
Władze miasta chcą, 
aby w tym miejscu  
powstało centrum  
muzealno-kulturalne.  
Tej koncepcji zdecydowanie 
sprzeciwia się opozycja.

W illa Millera to ponad 
stuletni zabytkowy bu-
dynek mieszczący się 

przy ul. Bohaterów Wolności 23. 
Przez wiele lat mieściło się tu 
przedszkole. W 1991 r. obiekt za-
jęła społeczna szkoła podstawo-
wa. Od pewnego czasu stoi pusty.

Przedszkole oznacza 
wyższe koszty
Już od dawna pomiędzy władza-
mi miasta a przedstawicielami 
opozycyjnej Wspólnoty Samo-
rządowej Nasz Piastów toczy się 
spór, na co powinien zostać wy-
korzystany zabytkowy budynek. 

Opozycja zdecydowanie opo-
wiada się za umiejscowieniem 
w tym miejscu przedszkola. 
Burmistrz Piastowa Marek Ku-
bicki uważa z kolei, że na przy-
stosowanie obiektu dla potrzeb 
małych dzieci miasto po prostu 
nie ma funduszy. Dyskusja trwa, 
tymczasem budynek wymaga 
błyskawicznego remontu. Prze-
konywała o tym podczas XIII sesji  
rady miejskiej architekt Ewa 
Stocka, która przedstawiła swo-
ją wizję wykorzystania willi. Jej 
zdaniem, zarówno pomysł wyko-
rzystania budynku na centrum 
muzealno-kulturalne, jak i na 
przedszkole nie jest zły. Koszt 
adaptacji budynku na placówkę 
dla dzieci byłby jednak o około 
20 proc. wyższy niż na muzeum. 
– Przy czym muzeum to niezbyt 
szczęśliwe słowo. Skłaniałabym 
się bardziej ku określeniu „cen-
trum muzealno-kulturalne”. Jeśli 
chodzi o funkcjonalność, to wła-
śnie taki ośrodek bardziej by się 
sprawdził. Gdyby taka placówka 
powstała, miasto mogłoby się 
starać o dotacje – mówiła Stocka.

Centrum 
muzealno-kulturalne
Z wizualizacji, które architekt 
przedstawiła radnym, wynika, że 
mógłby tu powstać mały ośrodek 
kultury, który byłby wykorzy-
stywany przez różne organizacje 
społeczne np. związek emerytów 
i rencistów oraz harcerzy. Ponadto 
na terenie wokół willi mogłyby po-
wstać skatepark oraz tzw. małpi gaj, 
czyli teren wspinaczkowy. Zdaniem 
Stockiej, takie inwestycje dla mło-
dzieży świetnie się sprawdzają. Na 
parterze willi miałaby się znaleźć 
recepcja, zaplecze cateringowe, 
sala Millera, w której znalazłyby 
się eksponaty związane z histo-
rią Piastowa, sala dla harcerzy 
oraz wiernie odtworzony gabinet 
prezydenta Ryszarda Kaczorow-
skiego. Na piętrze z kolei miałyby 
się znaleźć sale konferencyjne 
dla organizacji, wielofunkcyjne 
sale seminaryjne, które mogły- 
by być wynajmowane, a na pod-
daszu – pomieszczenia biurowe. 
W budynku znalazłaby się rów-
nież część pracowni, które nie  
mieszczą się w Miejskim Ośrodku 

Władze miasta i opozycja toczą spór o sposób wykorzystania zabytkowej Willi Millera

Kultury oraz winda dla osób nie- 
pełnosprawnych.

Z remontem  
nie można czekać
Zdaniem radnych z Naszego Pia-
stowa, słuszną koncepcją było-
by zwiększenie wydatków o 20 
proc. i przeznaczenie budynku na 

przedszkole. – Powiedzmy sobie 
wprost: to nie koszty zaważyły na 
decyzji o przeznaczeniu willi na 
muzeum – mówił były burmistrz 
Zdzisław Brzeziński.

– Każdy ma swoje prawdy i każ-
dy przyzwyczaja się do własnych 
koncepcji – odpowiadał mu Ma-
rek Kubicki.

– Bez względu na to, jaką rad- 
ni podejmą decyzję w kwestii 
przyszłości Willi Millera, ten 
obiekt nie może nadal stać i cze- 
kać na remont. Jest on strasznie 
zagrzybiony i pozostawienie go 
w takim stanie grozi całkowi- 
tym zniszczeniem – mówi  
architekt. 
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15 października 64-letni pan Wiesław z Podkowy Leśnej piłą mechaniczną ciął drzewo i przeciął sobie dwa palce lewej ręki. Syn zawiózł go do najbliższego 
szpitala w Grodzisku. Lekarze stwierdzili, że nie ma możliwości zrekonstruowania ręki i zalecili amputację. Pacjent nie wyraził na nią zgody i pojechał na 
konsultację do warszawskiego szpitala im. Orłowskiego na Powiślu. Tu chirurg również stwierdził, że palce trzeba amputować i kazał pacjentowi wracać 
do Grodziska. Pan Wiesław wrócił i został poddany operacji. Specjaliści zrobili wszystko, by uratować palce mężczyzny. Obecnie ręka dobrze się goi. 
Zadowolony pacjent chwali grodziskich chirurgów, ale chce skarżyć warszawską placówkę.  (AS)

Przyszyli odcięte palce 
GRODZISK MAZOWIECKI

Lotnisko Chopina pomaga zrozumieć zasady OOU
REGION
Trwa kampania informacyjna 
na temat obszaru 
ograniczonego użytkowania 
(OOU) wokół Portu Lotniczego 
im. Fryderyka Chopina 
Warszawa Okęcie.

O OU wokół lotniska na Okę-
ciu został ustanowiony 
uchwałą sejmiku Mazow-

sza z 20 czerwca 2010 r. Określo-
no w niej jego granice oraz prawa 
mieszkańców obszaru i zobowią-
zania portu lotniczego wobec nich. 
OOU ustanawiany jest wtedy, gdy 
mimo zastosowania dostępnych 
rozwiązań technicznych, techno-
logicznych i organizacyjnych, poza 
granicami portu lotniczego nie 
mogą być dotrzymane standardy 
jakości środowiska i przekraczane 
są normy hałasu. Mieszkańcy ob-
szaru mają prawo domagać się od 

lotniska podejmowania starań na 
rzecz zmniejszania tych uciążliwo-
ści, a w niektórych przypadkach 
także rekompensat. – Przedsię-
biorstwo Porty Lotnicze zarządza-
jące Lotniskiem Chopina popiera 
i akceptuje potrzebę zrekompen-
sowania uciążliwości powodo-
wanych przez funkcjonowanie 
portu lotniczego w Warszawie. Wy- 
chodząc naprzeciw potrzebom 
społeczności lokalnych, proponu- 
jemy poprawę izolacji akustycz-
nej w mieszkaniach – mówi Iwo- 
na Zaniewska, kierownik Działu  
Komunikacji Lotniska Chopina.

Lotnisko rozpoczęło kampa-
nię informacyjną skierowaną do 
mieszkańców Warszawy i oko-
licznych gmin na temat ich praw 
wynikających z ustanowienia OOU. 
Dostępna jest strona internetowa 
www.odpowiedzialnelotnisko.pl,  
na której można się zapoznać  

z pełną treścią uchwały sejmiku 
o utworzeniu OOU i dowiedzieć 
się, jakie prawa nabywają miesz-
kańcy dzielnic i miejscowości 
położonych w pobliżu lotniska. 
Znajdują się tam również wzory 
wniosków o wykonanie izolacji  
akustycznej oraz informacje o za-
sadach ich rozpatrywania.

Uruchomiono także telefonicz-
ną infolinię, gdzie mieszkańcy 
mogą dowiedzieć się szczegółów 
dotyczących OOU, przysługują-
cych im praw oraz tego, jak starać 
się o świadczenia finansowe ze 
strony Lotniska Chopina. Mate-
riały informacyjne dla mieszkań-
ców dostępne są też w urzędach 
dzielnic Warszawy i podwarszaw-
skich miast i gmin znajdujących 
się w OOU.

OOU lotniska Okęcie obejmu-
je tereny bezpośrednio sąsiadu-
jące z lotniskiem oraz leżące na 

głównych kierunkach startów 
i lądowań samolotów. Z naszego 
regionu w OOU znalazły się: nie-
mal całe Włochy, południowa i pół-
nocno-zachodnia część Ursusa, 
północny skrawek gminy Raszyn,  
północna część gminy Michałowi- 
ce, południowa część Piastowa,  
obszary położone we wschodniej  
i południowo-wschodniej części  
gminy Ożarów Mazowiecki aż do  
centrum Ożarowa oraz dzielnice  
Malichy i Tworki w Pruszkowie.

Jeśli masz pytania i wątpliwo-
ści dotyczące OOU, nie wiesz, czy 
mieszkasz w tej strefie i chciałbyś 
się dowiedzieć, jakie prawa ci przy- 
sługują, prześlij do nas maila na 
redakcja@wpr24.pl lub list na  
adres redakcji: ul. Prusa 35A/203, 
05-800 Pruszków, a przekażemy 
je ekspertom lotniska, którzy od-
powiedzą na twoje pytania. Czytaj 
także na WPR24.pl.  (ASR)
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Urząd gminy inwestuje  
w podniesienie kwalifikacji  
swoich pracowników. W grudniu 
ruszą szkolenia w ramach  
programu „Podniesienie 

Kompetentni 
urzędnicy 

kompetencji pracowników  
i jakości funkcjonowania Urzędu 
Gminy Brwinów”. Szkolenia 
potrwają do marca 2013 r.  
Obejmą zagadnienia prawne 
(m.in. zamówienia publiczne,  
prawo budowlane, kodeks cywil-
ny), szkolenie informatyczne  
oraz językowe (m.in. język  
angielski i język migowy).  (DP)

31 października i 1 listopada zmie-
niona zostanie organizacja ruchu 
w rejonie cmentarza. Dodatkowo 

Komunikacja 
na Wszystkich 
Świętych

uruchomione zostaną dwie linie 
autobusowe. Autobusy będą kur-
sować w godz. 8.40 – 17.50. Linia pro-
wadząca od stacji PKP Milanówek 
do cmentarza będzie kursować 31 
października i 1 listopada. Natomiast 
linia prowadząca od stacji WKD 
Kazimierówka do cmentarza będzie 
działać tylko 1 listopada. Szczegóło-
we informacje na WPR24.pl.  (AS)

Będzie świetlica na Łąkach
kArolinA GontArczyk

GRODZISK MAZOWIECKI
Według zapewnień  
władz miasta, mieszkańcy 
dzielnicy Łąki już za rok będą 
mogli korzystać z nowej  
świetlicy. Ma tu powstać 
również biblioteka.

Ł ąki to typowo przemysło-
wa dzielnica Grodziska 
Mazowieckiego. Swoje  

siedziby ma tu kilkanaście róż- 
nych firm. Na próżno tu jednak  
szukać jakichkolwiek przybyt-
ków kultury.

Młodzież spędza czas wolny 
przesiadując na przystankach 
autobusowych. Podobno sięga 
także po różnego rodzaju używki. 
– Siedzą, przeklinają, widać, że 
nie mają co ze sobą zrobić. Może 
w końcu doczekamy się dla nich 

świetlicy, którą już od dłuższe-
go czasu obiecują nam władze  
Grodziska. Przydałby się rów-
nież jakiś psycholog lub peda-
gog, bo to są zagubione dzieciaki  
– mówi pani Krystyna, miesz- 
kanka ul. Granicznej.

Budowa świetlicy była jed-
nym z postulatów marszu pro-
testacyjnego zorganizowanego 
w maju tego roku. Manifestanci 
zarzucali wówczas władzom 
Grodziska, że ich dzielnica jest  
traktowana po macoszemu, a pie- 
niądze pochodzące z działalno-
ści firm tu zlokalizowanych, są 
przeznaczane na rozwój innych 
części gminy.

Grzegorz Benedykciński, bur-
mistrz Grodziska Mazowieckiego, 
zapewnia, że świetlica w dzielnicy 
Łąki na pewno powstanie, naj-
prawdopodobniej przy ul. Sze-
rokiej. Mają się tu znaleźć: sala 

Przemysłowa dzielnica miasta jest kulturalną pustynią

Reklama

BRWINÓWMILANÓWEK

komputerowa, druga sala o po-
wierzchni 120 mkw. przeznaczona 
do innego typu zajęć, zaplecze ku-
chenne oraz gospodarcze. W świe-
tlicy będą się odbywać również 
spotkania z psychologami i pe-
dagogami. Wszyscy mieszkańcy, 
nie tylko młodzież, będą mogli się 
w niej napić herbaty, porozmawiać 
lub skorzystać z komputera. Świe-
tlica ma zostać oddana do użytku 
11 listopada przyszłego roku. Koszt 
jej budowy ma wynieść 300–350 
tys. zł. W pobliskim kościele z kolei 
ma powstać biblioteka. – Mamy 
tu nowego księdza, który wyka-
zuje się inicjatywą i lubi działać 
na rzecz lokalnej społeczności. 
Dzięki jego uprzejmości, na te-
renie kościoła powstanie biblio-
teka, a my zadbamy o to, żeby 
została porządnie wyposażona 
– zapewnia burmistrz Grodziska  
Mazowieckiego.  

Nowy wiadukt za dwa lata
GRODZISK MAZOWIECKI
Mazowiecki Zarząd  
Dróg Wojewódzkich 
(MZDW) przewiduje,  
że remont wiaduktu  
w ciągu drogi 579 
w Grodzisku Mazowieckim 
prawdopodobnie  
skończy się w 2013 r. 
Obecnie drogowcy 
przygotowują się do 
ogłoszenia przetargu.

Zpowodu złego stanu tech-
nicznego na wiadukcie 
w Grodzisku Mazowiec-

kim zostało wprowadzone ogra-
niczenie tonażowe. Samochody 
o wadze większej niż 10 t nie 
mogą wjechać na obiekt i aby 
przedostać się na druga stronę  
miasta, muszą jeździć objazdem. 
Ta sytuacja nieprędko ulegnie  
zmianie.

Zarządca obiektu, którym 
jest Mazowiecki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich zaznaczył, że 
procedura przetargowa, wy-
konanie projektu oraz zbudo-
wanie nowego obiektu będzie 

trwać dwa lata. Inwestycja bę- 
dzie realizowana w systemie 
projektuj i buduj (w którym jed- 
na firma odpowiada za projek-
towanie i wykonanie inwes- 
tycji). Obecnie drogowcy przy- 
gotowują dokumenty prze-
targowe. Jest szansa, że wy-
konawca zostanie wybrany 

Projektu nowego 
wiaduktu można  
się spodziewać  
w pierwszej połowie  
2012 r., a rozpoczęcia 
budowy w drugiej  
połowie roku. 

jeszcze w tym roku. W pierw-
szej połowie 2012 r. przygoto- 
wany zostanie projekt nowe-
go wiaduktu, a sama budowa  
rozpocznie się w drugiej poło- 
wie roku i potrwa prawdopo- 
dobnie do końca 2013 r.  (AS)

350 tys. zł
to szacunkowy 
koszt budowy 
świetlicy  
w grodziskiej 
dzielnicy Łąki, 
która ma być 
oddana do użytku 
w listopadzie  
2012 r. 
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Baza drogowa zamiast enklawy spokoju?
kArolinA GontArczyk

PIASTÓW
W jednej z dzielnic Piastowa 
ma powstać składowisko soli 
oraz baza ciężkiego sprzętu. 
Mieszkańcy zdecydowanie 
sprzeciwiają się tej inwestycji. 
Twierdzą również, że władze 
miasta robią niewiele, aby im 
pomóc w tej sprawie.

O kolice ulic Konopnickiej, 
Norwida i Kasprowicza to 
stara część Piastowa, gdzie 

dominuje zabudowa jednoro-
dzinna. Wokół znajduje się wiele 
terenów zielonych, jest cicho i spo-
kojnie. Swoje miejsce do życia zna-
lazła tu populacje jeży i sójek, rosną 
również drzewa znajdujące się pod 
ochroną. Tymczasem władze woj. 
mazowieckiego chcą w tym miej-
scu zorganizować bazę ciężkie- 
go sprzętu oraz składowisko soli 
drogowej.

Chcemy ciszy,  
nie drogowców
Na działce przy ul. Słońskiego 6  
przez wiele lat mieściła się baza 
samochodów ntależąca do Woje- 
wódzkiej Stacji Pogotowia Ratun-
kowego i Transportu Sanitarnego 
w Warszawie. Zlikwidowano ją 
na początku lat 90. Kilka miesię-
cy temu okazało się, że obecny 
właściciel nieruchomości, czyli 
woj. mazowieckie zamierza ją 

wykorzystać na bazę ciężkiego 
sprzętu drogowego oraz składo-
wisko soli.

Przeciwko planowanej inwe-
stycji zdecydowanie protestują 
okoliczni mieszkańcy. – W naszej 
okolicy znajduje się przedszkole, 
szkoła podstawowa oraz parafia. 
Otaczają je gruntowe, nieutwar-
dzone i wąskie drogi. Większość 
gospodarstw zaopatruje się 
w wodę z przydomowych studni. 
Nie mieści nam się w głowach, że  
ktoś wpadł na pomysł, aby w tym 
miejscu zlokalizować bazę ciężkie-
go sprzętu i składowisko szkod- 
liwych substancji. Obawiamy się 
skażenia środowiska i wód grun-
towych, hałasu w godzinach  
nocnych oraz wypadków z udzia-
łem pieszych, w tym dzieci. Z na- 
szej strony to nie jest żadna awan- 
tura, my po prostu chcemy spo-
koju dla siebie i naszych dzieci 
– mówią Sylwia Radecka-Nowac-
ka, Bożena Hryniewicka oraz 
Adam Skalski, przedstawiciele  
ok. 50 rodzin zamieszkujących 
w okolicy ul. Słońskiego.

Petycje
W tej sprawie mieszkańcy złożyli 
wnioski o zmianę zapisów w planie 
zagospodarowania przestrzennego 
do Urzędu Miejskiego w Piastowie 
i Starostwa Powiatowego w Prusz-
kowie. Ponadto o swoim proteście 
poinformowali marszałka woj. 
mazowieckiego. Przeprowadzili 

również na ten temat wiele roz-
mów z burmistrzem Piastowa 
Markiem Kubickim. – Zarzuca-
my władzom przede wszystkim 
krótkowzroczność w postrzega-
niu naszego problemu. Docenia-
my doraźne propozycje pomocy, 
niemniej mamy pretensje o zlek-
ceważenie naszych wniosków 
o zmianę zapisu w planie za-
gospodarowania przestrzenne 
go dla spornej nieruchomości. 

Władze miasta obiecują, że pomogą mieszkańcom w walce o spokój i czystość w ich dzielnicy

Doprecyzowanie istniejącej katego-
rii, bądź jej całkowita zmiana – o co 
występowaliśmy – uniemożliwiła-
by nie tylko obecnie planowaną 
inwestycję, ale byłaby gwarantem 
naszego spokoju w przyszłości  
– mówią przedstawiciele.

Władze: pomożemy 
mieszkańcom
Burmistrz Piastowa Marek Kubicki 
uważa, że pretensje mieszkańców 

o brak chęci pomocy z jego strony 
są nieuzasadnione. W przesłanym 
nam piśmie stwierdza: „W pełni 
rozumiemy obawy mieszkańców 
i popieramy ich protest. Jednak na 
dzień dzisiejszy nie jest przesądzo-
ne umiejscowienie w tym rejonie 
bazy ciężkiego sprzętu drogowe-
go oraz składowania soli i piasku. 
Przede wszystkim należy doprecy-
zować, iż na chwilę obecną teren, 
na którym miałaby się znajdować 

potencjalna baza ciężkiego sprzętu, 
nie ma uchwalonego miejscowego 
planu zagospodarowania i każde 
działanie na tym obszarze wymaga 
uzgodnienia decyzji środowisko-
wej. Istnieje Projekt Miejscowego 
Planu Zagospodarowania Prze-
strzennego dla części Piastowa 
»Dworcowa – Południe«, który 
jest dokumentem nieobowiązu-
jącym w trakcie opracowywania. 
W tym projekcie teren oznaczony 
symbolem 1U (na którym znaj-
duje się przedmiotowa działka) 
przeznaczony ma być pod usłu-
gi nieuciążliwe (...). Wyklucza to 
m.in. składowanie na nim substan- 
cji chemicznych (…)”.

Burmistrz wystąpił już z odpo-
wiednim pismem do Mazowiec-
kiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w Warszawie, który jest użytkowni-
kiem działki z propozycją zamiany 
na inna lokalizację. Do marszałka 
woj. mazowieckiego, który jest wła-
ścicielem terenu, skierował także 
pismo informujące o tym, że miasto 
nie wyraża zgody na umiejscowie-
nie w tym miejscu bazy ciężkiego 
sprzętu drogowego i składowiska 
soli ze względu na istniejącą infra-
strukturę, która nie jest przystoso-
wana do ruchu ciężkiego sprzętu, 
a przede wszystkim ze względu na 
protesty mieszkańców. Jest więc 
szansa na to, że w spokojnej do-
tychczas dzielnicy Piastowa nie po-
wstanie uciążliwa inwestycja, która 
zakłóci spokój jej mieszkańców. 

FOTOMIGAWKA

Kobieta, która najprawdopodobniej nie umiała prowadzić 
samochodu, wjechała w ścianę domu przy ul. 3 Maja w Pruszkowie. 
Wypadek wydarzył się 22 października ok. godz. 20.00. Z relacji 
świadków wynika, że pijany mężczyzna dał kluczyki do samochodu 
towarzyszącej mu kobiecie, by ta poprowadziła auto. Ruszając 
samochodem, staranowała budkę telefoniczną i uderzyła w ścianę 
domu. Więcej na WPR24.pl.  (ASR) 
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rt Pałacyk Sokoła w monitoringu miejskim
PRUSZKÓW
Wszystko na to wskazuje, 
że Pałacyk Sokoła w Parku 
Kościuszki zostanie objęty 
monitoringiem miejskim 
wcześniej, niż wynika to  
z umowy.

O potrzebie i planach władz 
miasta dotyczących obję-
cia monitoringiem miej-

skim Pałacyku Sokoła, pisaliśmy 
wielokrotnie. Wspominaliśmy, że 
ogłoszono tzw. szybki przetarg 
na wyłonienie wykonawcy takiej 
usługi. Chodzi o podpięcie czterech 
kamer znajdujących się w Pałacy-
ku do miejskiej sieci monitoringu 
obsługiwanej przez pruszkowską 
straż miejską.

Komendant pruszkowskiej straży 
miejskiej Włodzimierz Majchrzak 
liczy, że kamery monitoringu miej-
skiego uda się uruchomić wcześniej, 
niż wynika to z umowy przetargowej. 
Jej zapisy mówią, że ma to nastąpić 
do końca listopada. – Wykonawcy 
brakuje jeszcze dokumentów po-
twierdzonych z Telekomunikacji 

Polskiej, by móc kłaść w ich stu-
dzienkach światłowody. Im szyb-
ciej będą podpisane uzgodnienia 
z Telekomunikacją, tym szybciej 
uruchomiony zostanie monitoring 
– mówi komendant Majchrzak.

Informuje jednocześnie, że 20 
października wyłoniono wyko-
nawcę na montaż monitoringu 
miejskiego przy fontannie małych 
muzykantów w Parku Kościusz-
ki. Ma on działać od 15 grudnia. 

Chodzi o szybkoobrotową kamerę 
zamontowaną na wysięgniku. Ma 
się ona obracać w poziomie o 360 
stopni. Dzięki temu monitorować 
będzie nie tylko fontannę, ale 
i część rekreacyjną parku.  (KAM)

Dobiega końca budowa dwóch 
budynków komunalnych przy  
ul. Jaskółczej. Już w listopadzie 
wprowadza się tam pierwsi 
lokatorzy. Przy ul. Jaskółczej 

Budynki komunalne 
prawie gotowe

zamieszkają cztery rodziny.  
Każda z nich będzie miała do 
dyspozycji lokal o powierzchni  
ok. 50 mkw. Mieszkania będą 
dwupokojowe z kuchnią  
i łazienka wyposażona  
według uznania w wannę  
lub kabinę natryskową.  
Budynek będzie wyposażony 
w ogrzewanie gazowe.  (AS)

Obecny stan ul. Źródlanej  
w Radoniach pozostawia wiele 
do życzenia. Jest jednak szansa 
na to, że w przyszłym roku 
droga ta zostanie przebudowana. 

Ul. Źródlana  
do przebudowy 

Modernizacja ul. Źródlanej  
należy do inwestycji, które mają 
szansę na otrzymanie dotacji  
w ramach Narodowego Programu  
Przebudowy Dróg Lokalnych,  
czyli tzw. schetynówek. Jeśli uda 
się pozyskać dofinansowanie na 
remont ul. Źródlanej, zostanie 
zmodernizowany odcinek liczący 
ok. 500 m tej drogi.  (KG)

PODKOWA LEŚNAGRODZISK MAZOWIECKI
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Jak wygląda park rozrywki
kArolinA GontArczyk

GRODZISK MAZOWIECKI
Magiczna Laguna,  
Zaginione Królestwo 
i Przystań Przygód  
– to tylko część atrakcji,  
jakie będą czekać na  
odwiedzających park  
rozrywki Adventure  
World Warsaw. Inwestor  
na swojej stronie  
internetowej udostępnił  
film, na którym można  
obejrzeć przyszły aquapark  
z lotu ptaka.

A dventure World Warsaw 
w Grodzisku ma powstać 
na początku 2014 r. We-

dług założeń, będzie to najwięk-
szy park rozrywki w Europie 
Środkowo-Wschodniej. Na tere-
nie liczącym 240 ha ma powstać 
część całoroczna oraz atrakcje 
odkryte czynne od kwietnia do 
listopada. Znajdzie się tu m.in. 
pięć wysp tematycznych: Adven-
ture Harbor, Creature Lagoon, 
Castle Island, Land of Legends 
oraz Polski Plaza.

Wejście do parku ma prowadzić 
przez tzw. strefę rozrywki, gdzie 
będzie można obejrzeć wystę-
py artystyczne, odwiedzić jeden 

z wielu barów lub restauracji. Ko-
lejnym obiektem wartym zwie-
dzenia będzie Grand Resort Hotel 
czyli budynek o stylizowanej ar-
chitekturze. Pod nim znajdzie 
się przejście prowadzące wprost 
do odkrytej części parku i tzw. 
strefy zimowej (Winter Zone), 
czyli całorocznej części parku te-
matycznego. Natomiast skręcając 
w lewo przed hotelem, odwiedza-
jący trafią do parku wodnego oraz 
bezpośrednio z nim połączone-
go hotelu wodnego Aqua Hotel. 
Umieszczone pod ogromną ko-
pułą zjeżdżalnie, baseny i inne 
wodne atrakcje będą dostępne 
przez 365 dni w roku. Korzystając 

z przejścia pod hotelem Grand 
Resort, odwiedzający wejdą do 
Parku Tematycznego, który bę-
dzie stanowił serce Adventure 
World Warsaw. Jego pierwszą 
częścią będzie Przystań Przygód, 
czyli rynek wypełniony sklepami, 
restauracjami i innymi atrakcja-
mi. Na gości będzie również cze-
kała strefa Zaginione Królestwo, 
gdzie będą mogli doświadczyć 
np. trzęsienia ziemi lub wybu-
chu wulkanu.

Interesująco zapowiada się rów-
nież tzw. Plac Polski, który ma być 
wystylizowany na typowo polską 
starówkę, jaką można znaleźć 
w wielu miastach. W tej strefie 

Inwestor pokazał wizualizację parku Adventure World Warsaw
na turystów będą czekać posta-
cie z polskich bajek i legend, jak  
np. Pan Twardowski zapraszający 
do swojego ruchomego pałacu. 
Odwiedzający będą mogli również 
przeżyć przygodę na latającym 
pojeździe wśród innych polskich 
baśni i legend. Na wyspie Magicz-
na Laguna zwiedzający spotkają 
wiele mitycznych stworzeń, które 
uwielbiają się bawić i psocić. Na tej 
samej wysokości, lecz po drugiej 
stronie Przystani Przygód, znaj-
dzie się Kraina Legend nawiązu-
jąca do starożytnych cywilizacji, 
m.in. Egiptu i Majów. Natomiast 
na znajdującej się na skraju Ad-
venture World Warsaw Wyspie 
Zamkowej będzie można spotkać 
się z Merlinem, Królem Arturem, 
wiedźmami i smokami.

Prace budowlane przyszłego 
aquaparku mają się rozpocząć 
na początku przyszłego roku. 
Cała inwestycja ma kosztować 
500 mln euro. W ciągu roku park 
ma odwiedzić 2 mln turystów, 
a pracę mogłoby tu znaleźć nawet 
1000 osób.  

Od początku października  
mieszkańcy gminy Brwinów  
mogą bezpłatnie zaczipować 
swoje psy. Akcja jest prowa-
dzona w ramach gminnego 

Bezpłatne 
czipowanie psów

„Programu Zwalczania Bezdom-
ności Zwierząt”. Bezpłatne 
czipowanie dotyczy tylko psów 
należących do mieszkańców 
gminy Brwinów. Pies musi mieć 
aktualną książeczkę zdrowia lub 
książeczkę szczepień. Szczegóły 
i wykaz przychodni dokonujących 
czipowania na WPR24.pl i stronie 
www.oznakujpsa.pl.  (DP)

14–15 listopada kobiety w wieku 
50–69 lat mieszkające w gminie 
Nadarzyn będą mogły skorzystać 
z bezpłatnych badań mam-
mograficznych. 14 listopada 

Darmowe badania 
mammograficzne

badania mammograficzne będą 
prowadzone w Ośrodku Zdrowia 
w Nadarzynie, ul. Sitarskich 3, 
natomiast 15 listopada w Ośrodku 
Zdrowia w Młochowie,  
ul. Mazowiecka 5a. Więcej 
informacji pod nr tel. 22 729 81 28 
(Ośrodek Zdrowia w Nadarzynie), 
22 729 91 46 (Ośrodek Zdrowia 
w Młochowie).  (DP)

BRWINÓWNADARZYN

Reklama

SPRAWDŹ W INTERNECIE
Film prezentujący przyszłą inwe-
stycję można obejrzeć na stronie: 
www.adventureworldwarsaw.com

Poświęcenie terenu  
pod nowy kościół
RUSIEC
W niedzielę 23 października 
na terenie znajdującym  
się przy ul. Radarowej  
w Ruściu w gminie 
Nadarzyn, odbyła się 
uroczysta msza z okazji 
poświęcenia placu 
przeznaczonego pod 
budowę nowego kościoła. 
Liturgię celebrował 
arcybiskup metropolita 
warszawski kardynał 
Kazimierz Nycz.

Wuroczystościach z oka-
zji poświęcenia placu 
udział wzięli m.in. 

proboszcz parafii św. Michała 
Archanioła w Młochowie ks. Jó-
zef Ślusarczyk oraz księża i wi-
kariusze z parafii św. Klemensa 

w Nadarzynie. Wśród licznie 
przybyłych mieszkańców gminy 
Nadarzyn obecni byli także sa-
morządowcy, m.in. wicestarosta 
pruszkowski Agnieszka Kuźmiń-
ska oraz wójt gminy Nadarzyn 
Janusz Grzyb.

Podczas uroczystości kardynał 
Nycz, oprócz terenu przeznaczo-
nego pod budowę kościoła, po-
święcił również drewniany krzyż 
ustawiony przez mieszkańców 
gminy. Kazimierz Nycz poinfor-
mował też, że patronem nowego 
ośrodka duszpasterskiego będzie 
bł. Jan Paweł II.

Po mszy na wszystkich czekał 
poczęstunek przygotowany przez 
mieszkańców sołectwa Rusiec. 
Ponadto wszyscy zgromadzeni 
mogli obejrzeć wystawę prac dzieci 
z miejscowej podstawówki.  (DP)
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Odnaleźć miejsce w życiu po "czterdziestce"
Dzieci dorastają, zdrowie 
już nie to, a pragnienie 
świętego spokoju coraz 
częściej bierze górę  
nad potrzebą wyzwań, 
chęcią osiągania celów  
i aktywnego życia.  
Dla większości mężczyzn 
ukończenie 40 lat to 
prawdziwy przełom.  
Po to, by mężczyźni  
mogli łatwiej przebrnąć 
przez ten przełom  
i odnaleźć na nowo swoje 
miejsce w życiu, powstał 
portal Facetpo40.pl.

L ekarze i psycholodzy już od 
dawna zwracają uwagę, że 
przełom w męskim życiu 

około czterdziestki nie jest tylko 
mitem. Wiąże się on z poważnymi 
zmianami biologicznymi i psy-
chicznymi w organizmie mężczy-
zny. W tym okresie dochodzi do 
znaczącego spadku wydzielania 
dehydroepiandrosteron (DHEA), 
hormonu, z którego syntetyzo-
wany jest w organizmie testoste-
ron. Zmniejszone wydzielanie 

aRtykuł sponsoRowany

DHEA oznacza więc obniżoną 
odporność, mniejszą sprawność 
fizyczną, gorszą koncentrację, 
skłonność do depresji oraz obni-
żenie popędu płciowego.

Z drugiej strony 40-letni męż- 
czyzna jest już dojrzały psychicz-
nie i ma całkiem pokaźny bagaż 
doświadczeń ży yciowych. Wie, że 
nie jest już młody i zaczyna podsu-
mowywać swoje dokonania, osią-
gnięcia, oceniać dokonane wybory, 
jednym słowem – rozliczać się sam 
ze sobą z pierwszej połowy życia. 
Ponieważ bilans ten najczęściej nie 
wychodzi tak, jakby chciał, często 
prowadzi to psychicznej destabili-
zacji, a nawet depresji. 

Już w drugiej połowie XX wie-
ku mężczyźni zostali postawieni 

w zupełnie nowej, nieznanej im 
dotychczas roli. Mężczyzna nie 
musi być już myśliwym-zdobyw-
cą, a coraz częściej tak w życiu 
zawodowym, jak i rodzinnym ma 
być przede wszystkim partne-
rem. W szczególnej roli są obecni 
40-latkowie, urodzeni i wycho- 
wani jeszcze w duchu patriar-
chalnego społeczeństwa naszych 
dziadków. – Skorupa stereotypo-
wych oczekiwań i przestarzałych 
ról stała się dla nich już zbyt cia-
sna, by mogli w niewj być szczęśli-
wi i spełnieni. Czas pomóc im się 
 z niej wydostać. Czas, aby współ- 
cześni prawdziwi faceci adapto-
wali się do nowych warunków 
społecznych – mówi Jacek Czy-
najtis, pomysłodawca portalu 
Facetpo40.pl.

Portal Facetpo40.pl to miejsce 
zarówno dla tych mężczyzn, któ-
rzy doskonale czują się w swojej 
roli nowoczesnego faceta, jak i dla 
tych, którzy dopiero próbują od- 
naleźć siebie na drugą połowę 
życia. Znajdą tu wiele interesują- 
cych artykułów na temat życia  
zawodowego i rodzinnego, 

Facetpo40.pl jest 
idealnym miejscem  
dla każdego, kto mimo 
upływu lat chce żyć  
pełnią życia

a także intymnego. Nie bez zna-
czenia są cenne porady dotyczą-
ce wielu aspektów życia, w tym 
przede wszystkim zdrowia – wśród  
współczesnych 40-latków temat 
dbałości o siebie, o własne zdro- 
wie zyskuje na znaczeniu, a przede 
wszystkim przestaje być tabu. 
Jednak ciągle nie bark mężczyzn, 
którym zainteresowanie tą tema-
tyką bardzo by się przydało. Jeśli 
dodać to tego porady dotyczące 
dbałości o formę, dobrego stylu, 
kariery zawodowej, hobby, roz-
rywek itp., to Facetpo40.pl jest 
idealnym miejscem dla każdego, 
kto mimo upływu lat nie chce re-
zygnować z pełni satysfakcjonu-
jącego życia. Najważniejszym zaś 
elementem jest forum portalu, 
które daje możliwość wymiany 
doświadczeń i dzielenia się cen-
nymi męskimi radami, których 
nigdy za wiele. Zapraszamy na 
www.facetpo40.pl.

SPRAWDŹ W INTERNECIE

www.facetpo40.pl

Boisko do poprawki
kAmillA GęBSkA

RASZYN
Wszystko wskazuje  
na to, że nowy kompleks 
zespołu boisk przy szkole 
podstawowej w Raszynie  
nie zostanie oddany  
do końca października.  
Trzeba jeszcze wykonać 
dodatkowe roboty. Wszystko 
przez niedopatrzenie 
projektanta tej inwestycji.

B udowa kompleksu boisk 
rozpoczęła się 20 czerwca. 
Inwestycja zakłada pow- 

stanie pełnowymiarowego bois- 
ka do gry w piłkę nożną ze sztuczną 
nawierzchnią. Chodziło o to, by  
można było na nim rozgrywać m.in.  
rozgrywki ligowe. – Będziemy 
mieć ładny obiekt wykorzystywa- 
ny przez naszą szkołę, kluby spor-
towe i mieszkańców. Ruszamy 
z dość dużą inwestycją wartą blisko  
3 mln zł. Jej finisz zaplanowany jest 
na 30 października – mówił wójt 
gminy Raszyn Andrzej Zaręba na 
łamach Gazety WPR 17 czerwca.

Pełnowymiarowego boiska nie 
uda się jednak oddać do użytku do 
końca października. Gmina musia-
ła ogłosić zamówienie na wykona-
nie dodatkowych robót. Dotyczą 
one rozebrania wklejonych białych 

Przez niedopatrzenie projektanta trzeba wykonać dodatkowe prace

błąd gmina ponosi dodatkowe 
koszty – mówi Mirosław Chmie-
lewski i dodaje. – W związku z tym, 
może być problem z oddaniem ca-
łego kompleksu sportowego zgod-
nie z wcześniejszymi założeniami, 
tj. do końca października. Może być 
przesunięcie o dodatkowy tydzień.

W kompleksie znajdą się rów-
nież trzy małe boiska treningowe 
dla dzieci, bieżnia oraz skocznia 
do skoku w dal. Przewidziano też 
utworzenie boiska do gry w siat-
kówkę i koszykówkę.  

M24 października wieczorem  
policjanci zatrzymali do ruty-
nowej kontroli poloneza. Od 
kierowcy, 36-letniego Adama T., 
było czuć alkohol. Mężczyzna  

Pijany  
i bez prawa jazdy

nie miał też prawa jazdy, a sa-
mochód był pożyczony. Adam T. 
została zatrzymany i zabrany  
na komisariat, gdzie został 
poddany badaniu alkomatem. 
Okazało się, że miał 2,5 promila 
alkoholu w organizmie. 36-latek 
został umieszczony w areszcie. 
Grozi mu do dwóch lat  
pozbawienia wolności.  (DP)

Policjanci zatrzymali do  
kontroli drogowej samochód 
osobowy prowadzony przez 
20-letniego Tomasza K.. Podczas 
sprawdzania pojazdu znaleźli 

Skonfiskowano 
narkotyki

torebkę ze środkami odurzający-
mi. Funkcjonariusze posta- 
nowili przeszukać także jego  
mieszkanie. Tam znaleźli  
18 porcji marihuany, 19 porcji 
amfetaminy, wagę elektroniczną 
oraz pieniądze w kwocie 4 tys. zł.  
Tomasz K. trafił do policyjnej celi.  
Prokurator zastosował wobec 
niego dozór policyjny.  (AS)

NADARZYNPRUSZKÓW

linii boiska, zaklejenie zielonymi 
pasami, wykonanie nowych linii 
według wymogów FIFA, wymia- 
nę dwóch bramek na większe o wy- 
miarach 7,32 m na 2,44 m oraz za- 
montowanie czterech tulei na cho-
rągiewki. Poprawka taka kosztować 
będzie ponad 13 tys. zł.

Zastępca wójta gminy Raszyn 
Mirosław Chmielewski tłuma- 
czy konieczność wykonania prac 
dodatkowych niedopatrzeniem 
projektanta. – Zapomniał, że urzą- 
dzenia, jakie wymagane są na 

pełnowymiarowych boiskach, 
muszą mieć ściśle określone pa-
rametry. Bramka ma mieć długość 
nie 5 m, a 7,32 m. Podobnie jest 
z prawidłowym wytyczeniem pola 
bramkowego – mówi Mirosław 
Chmielewski. W konsekwencji 
gmina, zgodnie ze specyfikacją 
przygotowaną przez projektanta, 
zamówiła bramki o długości 5 m 
i teraz trzeba je zamienić.

Wicewójt informuje, że gmina 
będzie występować do projektanta 
o zadośćuczynienie. – Przez jego 

Po raz kolejny zwyciężyli
KOMORÓW
Marek Długołęcki i jego pies 
Zoja, którzy wyczynowo 
uprawiają bikejoring, czyli 
dyscyplinę sprinterską  
z udziałem człowieka  
i psa, zdobyli kolejny medal  
w swojej karierze. Na 
Mistrzostwach Europy 
odbywających się 15–16 paź- 
dziernika na Górze Św. Anny 
zdobyli trzecie miejsce.

P ierwszy srebrny medal Ma-
rek Długołęcki z Komoro-
wa razem z psem zdobyli 

w 2008 r. na Mistrzostwach Europy 
w czeskim Děčínie. Rok później, też 
na Mistrzostwach Europy na Wę-
grzech, wywalczyli trzecie miejsce 
i w tym samym roku z Mistrzostw 
Świata w Kandzie przywieźli srebr-
ny medal. W kwietniu 2011 r. na 
Mistrzostwach Polski uplasowali 
się na drugim miejscu. Zaś w maju, 
w międzynarodowej serii zawodów 
psich zaprzęgów na Litwie, wywal-
czyli pierwsze miejsce.

Gdy w maju (Gazeta WPR 
z 20 maja, „Mistrzowski Duet”) 
rozmawialiśmy z Markiem Dłu-
gołęckim o jego pasji, zaznaczał, 
że jego receptą na sukces jest ro-
bienie tego, co się lubi. – Uwiel-
biam jeździć na rowerze, a Zoja 
uwielbia biegać. I jeśli dołoży się 
do tego ciężką pracę, obopólne 
zgranie z domieszką szczęścia, 
można coś osiągnąć – mówił. Już  
wtedy, przygotowywał się do 
wrześniowych i październiko-
wych zawodów.

Oprócz trzeciego miejsca na 
Mistrzostwach Europy, na zawo-
dach Baltic Cup Zakroczym, któ-
re odbyły się 8–9 października, 
zajęli z Zoją pierwsze miejsce. 
Na zawodach Grey Cup Józe-
fów, zorganizowanych także  
8–9 października, wywalczyli 
drugie miejsce. Starty odbywa- 
ły się w sobotę i niedzielę w po- 
dobnych godzinach. Od zawod- 
ników wymagało to nie tylko bar- 
dzo dobrej organizacji, ale i pro-
fesjonalizmu.  (KAM)
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 Zgodnie ze specyfikacją projektową, gmina zamówiła za małe bramki jak na pełnowymiarowe boisko
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Biuletyn Informacyjny Powiatu Pruszkowskiego Pruszków, ul. Drzymały 30, tel: 22 738-14-00, www.powiat.pruszkow.pl

Nagrody i podziękowania  
nie tylko dla młodzieży

Podczas sesji uhonorowano  
najlepszych uczniów i absol-
wentów szkół prowadzonych 
przez Powiat Pruszkowski. Oka-
zji do podziękowań i gratulacji 
było jednak znacznie więcej.

N a początku X sesji Rady 
Powiatu Pruszkowskie-
go, która odbyła się  

25 października 2011 r., Młodszy 
Inspektor Waldemar Perdion 
Komendant Powiatowy Policji 
w Pruszkowie, wręczył Elżbiecie 
Smolińskiej Staroście Pruszkow-
skiemu Złoty Medal za Zasługi dla 
Policji, przyznany przez Jerzego 
Millera Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji.

Jubileusz liceum  
im. Tomasza Zana
Okazją do podziękowań dla Za-
rządu i Rady Powiatu były nie-
dawne obchody 90-lecia Liceum 
Ogólnokształcącego im. Tomasza 
Zana. Małgorzata Kucharska Dy-
rektor Liceum podziękowała Sta-
roście Elżbiecie Smolińskiej za 
objęcie jubileuszu honorowym 
patronatem. 

– Chcieliśmy złożyć na Pani 
ręce serdeczne podziękowa-
nia dla całego Zarządu Powia-
tu Pruszkowskiego za pomoc, 
wsparcie i obecność – mówiła 
Dyrektor Małgorzata Kucharska 
wręczając Staroście pamiątkowy 
medal, wybity z okazji jubile-
uszu szkoły. Także uczniowie 
liceum wręczyli medale wszyst-
kim Radnym i Czlonkom Zarzą-
du Powiatu.

X sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego miała szczególnie uroczysty przebieg

– Chcę was zapewnić, że 
wszelkie działania Zarządu Po-
wiatu i Rady Powiatu są dla tej 
szkoły bardzo przychylne. Mam 
nadzieję, że te zamiary, które 
zaplanowaliśmy wobec waszej 
szkoły, zostaną zrealizowane, 
oczywiście przy współpracy 
z całym środowiskiem zanow-
skim – powiedziała Starosta 
Elżbieta Smolińska, zwracając 
się do obecnych na sali uczniów, 

nauczycieli i absolwentów  
LO im. Zana.

Gratulacje dla poseł  
Barbary Czaplickiej
Rozstrzygnięcie wyborów parla-
mentarnych z 9 października stało 
się również okazją do gratulacji 
i podziękowań dla Poseł Barbary 
Czaplickiej, która będzie reprezen-
tować Powiat Pruszkowski także 
w tej kadencji Sejmu. 

i realizowanie działań, w któ-
rych w centrum jest człowiek 
i jego potrzeby.

Stypendia i nagrody 
dla uczniów
Starosta Elżbieta Smolińska 
wręczyła nagrody najlepszym 
maturzystom w roku szkolnym 
2010/2011 ze szkół prowadzonych 

– Gratuluję wspaniałego wyni-
ku wyborczego. Cieszymy się, że 
ponownie jest Pani w Sejmie,że 
nasza społeczność powiatowa 
będzie miała tam swojego re-
prezentanta. Jesteśmy pewni, 
że będzie robiła to Pani bardzo 
dobrze, całym sercem, tak jak 
wykonywała Pani swój mandat 
Radnej Powiatu – mówiła Staro-
sta Elżbieta Smolińska.

Barbara Czaplicka podziękowała 
wszystkim wyborcom, którzy od-
dali na nią swój głos. – Będę całym 
sercem, całą sobą starała się zawsze 
przychodzić naszemu powiatowi 
z pomocą – zapewniła.

Euro-Powiat 
Pruszkowski
Urszula Wojciechowska Przewod-
nicząca Rady Powiatu Pruszkow-
skiego poinformowała o nagro- 
dzie przyznanej Powiatowi Prusz- 
kowskiemu przez kapitułę kon-
kursu Euro-Partner. Nasz powiat 
otrzymał statuetkę i certyfikat  
najlepszego powiatu wojewódz-
twa mazowieckiego, zwyciężając 
w plebiscycie Euro-Partner. Cer-
tyfikat przyznano na podstawie  
oceny dotychczasowych osiągnięć 
samorządu powiatowego. W uza-
sadnieniu dla tego wyróżnienia 
podkreślono wszelkie działania 
zrealizowane na polu inwesty- 
cyjnym w 2010 r., które obejmo-
wały wiele obszarów, m.in. inwe-
stycje drogowe, bezpieczeństwo, 
służbę zdrowia, kulturę, poli-
tykę społeczną. Nagroda ta jest 
wyrazem uznania za wdrożenie 

przez Powiat Pruszkowski. Otrzy-
mało je troje uczniów, którzy osią-
gnęli najlepszy wynik na maturze: 
Amanda Siwek z LO im. Tadeu- 
sza Kościuszki w Pruszkowie (wy-
nik – 93,8 proc.), Anita Popis z LO 
w Zespole Szkół Technicznych 
i Ogólnokształcących w Prusz-
kowie (93 proc.) oraz Bartosz So-
boński z LO im. Tomasza Zana 
(91 proc.).

Wręczono również przyznawa-
ne przez Starostę Pruszkowskiego 
stypendia za osiągnięcia nauko- 
we i sportowe. 12 najlepszych ucz- 
niów gimnazjów i liceów otrzy- 
mało stypendia naukowe, a sied-
miu – sportowe.

Uhonorowano także całą dru- 
żynę koszykówki chłopców 
z Zespołu Szkół Technicznych 
i Ogólnokształcących. Zespół 
ten w czerwcu zdobył mistrzo-
stwo Polski na VIII Ogólno- 
polskiej Licealiadzie w Koszy-
kówce Chłopców w Gorlicach. 
Starosta Elżbieta Smolińska, 
przypominając drogę druży-
ny do tego tytułu, podkreśliła  
szczególną rolę duetu trener-
skiego: Bartłomieja Przelazłe-
go i Wojciecha Rogowskiego.  
– Sukcesy tej drużyny świadczą 
o tym, że jesteście po prostu 
świetnymi fachowcami i trene-
rami oraz na pewno wspaniałymi 
pedagogami – mówiła. – Bardzo 
serdecznie gratuluję. To fanta-
styczny wynik i ogromny sukces 
naszej szkoły. Jesteśmy z Was 
naprawdę dumni – dodała.
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Na przełomie jesieni i zimy  
rozpoczyna się sezon grzewczy. 
W tym czasie wzrasta liczba 
zatruć tlenkiem węgla (czadem), 
który ulatnia się z wadliwych 

Uwaga  
na tlenek węgla

urządzeń. W ubiegłym roku 
doszło do kilku poważnych 
wypadków w wyniku ulatniania 
się tlenku węgla. Najczęściej 
czad ulatnia się z niesprawnych 
instalacji i urządzeń grzewczych. 
Aby uchronić się przed zatruciem, 
należy regularnie czyścić  
przewody wentylacyjne,  
spalinowe i dymowe.  (AS)

Ponad trzytygodniowe opóźnienie 
ma budowa dwóch odcinków auto- 
strady A2. Jeżeli wykonawcy nie 

Opóźnienia  
na budowie 
autostrady A2

wykonają prac do końca listopada, 
zapłacą karę. Opóźnienie dotyczy od-
cinka B i C, które budują odpowiednio 
Mostostal i Dolnośląskie Surowce 
Skalne. Można je jeszcze nadrobić, 
ale czasu jest coraz mniej. Jeżeli 
się nie uda dotrzymać terminu, 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad naliczy 150 tys. zł  
kary za każdy dzień zwłoki.  (DP)

REGIONREGION

FOTOMIGAWKA

Cierpliwość pasażerów korzystających z Kolei Mazowieckich i Szybkiej Kolei Miejskiej każdego dnia 
wystawiana jest na próbę. Tym razem testowi poddane zostało poczucie humoru osób, które czekają na 
pociąg SKM do Pruszkowa. Nasz czytelnik, pan Władysław, nadesłał nam zdjęcie pokazujące, że pociąg SKM 
odchodzący z Warszawy Wschodniej o godz. 9.34 jechał do Aruszko.  (ASR) 
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Pielęgnują stare drzewa
Zabiegi pielęgnacyjne wykony-

wane na drzewach-pomnikach 
określa ekspertyza dendrologiczna 
wykonana w czerwcu 2010 r. przez 
Centrum Dendrologiczne z Tarczy-
na. Dokument precyzyjnie określa, 
jakim zabiegom trzeba poddać wy-
typowane drzewa lub ich grupy. 
Są to precyzyjne wytyczne, jakie 
cięcie należy zastosować, czy jak 
zabezpieczyć koronę stosując taki, 
a nie inny rodzaj wiązania. Prace 
obejmą dęby szypułkowe, lipy 
drobnolistne, lipy szerokolistne, 
sosny zwyczajne, brzozy brodaw-
kowate, buki zwyczajne rosnące np. 
w al. Lipowej, przy ul. Kościelnej, 
ul. Jana Pawła II, za Urzędem Mia-
sta w Parku Matki i Dziecka oraz 
na działkach prywatnych.

– Głównym celem prac jest za- 
bezpieczenie pomników przyrody  

PODKOWA LEŚNA
300 pomników przyrody 
poddanych zostanie 
zabiegom pielęgnacyjnym. 
Prace poprawiające 
ich kondycję oraz 
bezpieczeństwo  
wykonane zostaną  
zgodnie z zaleceniami  
zawartymi w ekspertyzie 
dendrologicznej.  
Ich koszt to ponad 155 tys. zł.

P ieniądze na utrzymanie 
i pielęgnację 300 pomni-
ków przyrody pochodzą 

z budżetu miasta oraz z dota-
cji z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej. To 60 proc. kosz- 
tów przeznaczonych na tę in- 
westycję.

poprzez poprawienie ich statyki. 
Korony drzew zostaną zabezpie-
czone poprzez odpowiednie wią-
zania. Usuwane też będą suche 
gałęzie, skrócenie konary, co 
poprawi statykę drzewa – mówi 
inspektor ds. zieleni i estetyki 
miejskiej Urzędu Miejskiego 
w Podkowie Leśnej Beata Ho-
montowska. Dodaje, że prace już 
trwają. – Rozpoczęły się w ul. Koś- 
cielnej i al. Lipowej. W niektórych 
przypadkach konieczne jest cza-
sowe wstrzymania ruchu na czas 
wykonywania zabiegów pielęgna-
cyjnych – nadmienia. W ramach 
prac, które mają zakończyć się 
w grudniu tego roku, przewi-
dziany jest też montaż płotków 
drewnianych ogradzających lipę 
– pomnik przyrody w Lesie Mło-
chowskim.  (KAM)

Gmina Fair Play po raz piąty
NADARZYN
Gmina została  
jednym z laureatów  
X edycji konkursu  
„Gmina Fair Play 2011  
– Certyfikowana  
Lokalizacja Inwestycji”.  
Do tej pory Nadarzyn  
w organizowanym co roku 
plebiscycie otrzymał  
cztery nagrody.

K onkurs „Gmina Fair Play” 
jest inicjatywą skierowa-
ną do wszystkich gmin 

w Polsce, które poprzez two-
rzenie dogodnych warunków 
dla rozwoju działalności gospo- 
darczej i inwestycyjnej na swoim  
terenie, dbają o interesy lokal-
nej społeczności. Podstawo- 
wym celem konkursu jest popu- 
laryzowanie etyki w działalno- 
ści samorządów, przejrzystości 
procedur oraz postaw godnych  
naśladowania, sprzyjających po- 
dejmowaniu przedsięwzięć in- 
westycyjnych.

W tegorocznej edycji konkursu 
wzięły udział 72 samorządy z ca-
łej Polski. Kapituła konkursowa 

wyłoniła 66 gmin, które spełniły 
wymagania i pozytywnie przeszły 
procedurę weryfikacyjną, otrzy-
mując tym samym tytuł i certyfikat 
„Gmina Fair Play”. Wśród laure-
atów znalazła się również gmina 
Nadarzyn. To już piaty tytuł, który 

gmina zdobyła w czasie 10 edycji 
plebiscytu. W 2004, 2005 oraz 
2006 r. Nadarzyn został wyróżnio-
ny tytułem i certyfikatem „Gmina 
Fair Play”. Dodatkowo w 2006 r.  
gmina otrzymała tytuł „Złotej  
Lokalizacji Biznesu”.  (AS)

Film „Kolej na Pruszków” nagrodzony
PRUSZKÓW
Nagrodę Złotego Promu na 
Festiwalu Filmów Promo-
cyjnych Miast i Regionów  
Promocity otrzymał film 
„Kolej na Pruszków”.

F estiwal Filmów Promo- 
cyjnych Miast i Regio-
nów Promocity odbył 

się 19 października w Płocku. 

Most na Zimnej Wodzie do rozbiórki
POWIAT PRUSZKOWSKI
Z powodu budowy  
mostu na rzece Zimna  
Woda kierowcy z Brwinowa 
chcący przejechać  
w kierunku Koszajca,  
Moszny i Domaniewa  
będą musieli korzystać  
z objazdu przez Biskupice. 
Utrudnienia będą trwać  
przez dwa miesiące.

P ruszkowskie starostwo, 
jako zarządca i inwestor, 
podjęło decyzję o rozbiór-

ce mostu na rzece Zimna Woda 
znajdującym się w ciągu drogi po-
wiatowej nr 3111W. W jego miejscu 
powstanie nowa konstrukcja, na 
której znajdzie się jezdnia o sze-
rokości 6 m oraz chodniki po obu 
stronach drogi o szerokości 3 m. 
Takie rozwianie ma umożliwić 
swobodny przejazd samochodom 
oraz poprawić bezpieczeństwo 

pozostałych użytkowników dro-
gi.  Z powodu prowadzonych prac, 
kierowcy z Brwinowa i Pruszko-
wa, którzy chcieliby skorzystać 
z drogi biegnącej w kierunku 

Koszajca, Moszny i Domaniewa, 
muszą korzystać z objazdu przez 
Biskupice. Utrudnienia potrwają 
do 20 grudnia. Koszt inwestycji 
wynosi prawie 1,5 mln zł.  (AS)

Film „Kolej na Pruszków” otrzy- 
mał nagrodę w kategorii filmu 
prezentacyjnego. Jest to kolejne  
wyróżnienie dla tego filmu. Na 
Festiwalu Filmów o regionach  
Sosnowiec Tour Film 2011 „Ko- 
lej na Pruszków” zdobył  pierw- 
sze miejsce. Film można obej- 
rzeć na miejskim portalu interne- 
towym www. pruszkow.pl oraz 
w serwisie YouTube.  (ASR)
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 Wójt gminy Nadarzyn Janusz Grzyb
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30 października w grodziskim Centrum Kultury wystąpi zespół MaseliOnTheRoad – odkrycie polskiej sceny fusion i worldmusic. 
Grupę działająca od 2010 r. tworzą grający na wibrafonie Bernard Maseli (Polska), skrzypek Mateusz Gliniewicz (Polska), bębniarz 
Gordon Odamentey (Wybrzeże Kości Słoniowej), perkusista Dano Soltis (Czechy) oraz wokalista Manou Gallo (Ghana). Zespół  
w swoich utworach prezentuje afrosłowiańki mix klimatów i nastojówImprezą towarzyszącą koncertowi będzie wystawa 
fotografii jazzowych Pawła Owczarczyka we foyer kina. Podczas, prezentacji będzie można obejrzeć zdjęcia przedstawiające 
wielu polskich i światowych muzyków.
Start godz. 19.00, Bilety: 40 zł, Miejsce: Spółdzielcza 9

Miasto jazzu – MaseliOnTheRoad

kultura

Informator kulturalny  /28.10-06.11/

Brwinów

20-lecie straży  
miejskiej
Straż miejska zaprasza  
30 października (niedziela)  
na imprezę związaną z obchodami 
20-lecia działalności, która odbę-
dzie się w brwinowskiej Organi-
stówce. Mieszkańcy będą mogli 
zobaczyć sprzęt, jakim, na  
co dzień posługują się strażnicy.  
Na dzieci będą czekać liczne  
konkursy i wiele innych  
atrakcji.
Start godz. 10.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Rynek 14

Mistrz i Uczeń
5 listopada (sobota) w Gminnym 
Ośrodku Kultury odbędzie się wy-
kład „Mistrz i uczeń – Józef Elsner 
i Fryderyk Chopin”, połączony  
z koncertem. Spotkanie  
w ramach Uniwersytetu  
Trzeciego Wieku poprowadzi  
Józef Kolinek, a o oprawę  
muzyczną zadba Joanna  
Matlakiewicz. 
Start godz. 11.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Wilsona 2

Sznurkowe Skrzaty
Gminny Ośrodek Kultury  
i Teatr Wielkie Koło im. Jacka 
Łabacza zapraszają 6 listopada 
(niedziela) na spektakl  
Sznurkowe Skrzaty. Dzieci  
będą mogły podziwiać barwne 
lalkowe widowisko. Aktorzy  
na oczach małych widzów  
postarają się odsupłać  
tajemnice sznurkowej krainy.
Start godz. 13.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Wilsona 2

Grodzisk Mazowiecki

Halloween
29 października (sobota) w świet- 
licy osiedlowej odbędzie się  
dyskoteka na Halloween.  
Wstęp do 17. roku żucia  
za okazaniem legitymacji.
Start godz. 17.30, Wstęp wolny, 
Miejsce: Westfala 3

Komorów

Klub podróży
Stowarzyszenie K40 zaprasza  
4 listopada (piątek) na spotkanie  
w ramach Klubu Podróży M50. 
Głównym tematem prelekcji 
będzie Kuba. Spotkane poprowadzi 
Michał Jeżewski. 
Start godz. 20.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Berylowa 34

Milanówek

Już nie zapomnisz mnie
Milanowskie Centrum Kultury 
zaprasza 6 listopada (niedziela)  
na koncert „Już Ne zapomnisz mnie” 
organizowany z okazji obchodów 
Dnia Seniora. Recital Katarzyny  
Zygmunt przepełniony jest  
utworami z lat 20. i 30., zarówno 
kabaretowymi jak i nastrojowymi. 
Start godz. 17.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Kościelna 3

Nadarzyn

Kino Nokowe
Nadarzyński Ośrodek Kultury 
zaprasza 28 października  
(piątek) na imprezę z cyklu  
Kino Nokowe. W czasie spotkania 
zaprezentowane zostaną  
filmy „Siostry” i „Chemia”.  
Dodatkowo reżyser Paweł  
Łoziński opowie o swojej pracy.
Start godz. 19.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: pl. Poniatowskiego 42

Recital Katarzyny Groniec
29 października (sobota)  
w Nadarzyńskim Ośrodku  
Kultury wystąpi Katarzyna  
Groniec. Artystka na początku 
swojej kariery współpracowała  
z teatrem Buffo i teatrem Ate-
neum. Katarzyna Groniec do tej 
pory wydała sześć albumów.
Start godz. 19.00, Bilety 25 zł, 
Miejsce: pl. Poniatowskiego 42

Teatrzyk w walizce 
Nadarzyński Ośrodek Kultury 
zaprasza 30 października na 
przedstawienie Teatru Kuffer 
„Co w brzuchu piszczy, czyli…  
ratunku dzidziuś”. Występ 
zostanie zorganizowany w ramach 
cyklu teatrzyk w walizce.
Start godz. 16.00, Bilety: 5zł,  
Miejsce: pl. Poniatowskiego 42

Otrębusy

Rodzinne muzykowanie
Punkt Przedszkolny „U Smoka 
Pompona” zaprasza 4 listopada 
(piątek) na zajęcia z cyklu rodzinne 
muzykowanie – „Przybyli ułani 
pod okienko” prowadzone przez 
Aleksandrę Tkaczyk. Zajęcia 
odbędą się w ramach projektu 32 
warsztatów dla dzieci z Otrębus, 
Kań, Brwinowa i Podkowy Leśnej.
Start godz. 15.00, Miejsce: Jesionowa 10,  
Zapisy: klub@smokpompon.pl

Baskerville Blues Band
4 listopada (piątek) w Mateczniku 
wystąpi zespół Baskerville Blues 
Band. Francuski zespół bluesowy 

działa już 14 lat i koncertuje na 
całym świecie (Kanada, Anglia, 
Niemcy). We Francji Baskerville 
Blues Band jest uznawany za  
jednego z najlepszych z przedsta-
wicieli tego gatunku muzycznego. 
Start godz. 19.00, Bilety: 20 zł, 
Miejsce: Świerkowa 2

Warsztat teatralny
5 listopada (sobota) w Punkcie 
Przedszkolnym „U Smoka Pompo-
na” odbędą się warsztaty teatralne 
prowadzone przez Michała Burbo 
i Romana Holca. Tematem spotka-
nie będą legendy polskie. Zajęcia 
odbędą się w ramach projektu  
32 bezpłatnych warsztatów  
dla dzieci z Otrębus, Kań,  
Brwinowa i Podkowy Leśnej.
Start godz. 14.00,  
Miejsce: Jesionowa 10

Podkowa Leśna

Wernisaż pokonkursowy
Centrum Kultury i Inicjaty 
w Obywatelskich zaprasza  
28 października (piątek) na wer-
nisaż pokonkursowy pt. „Podróż”. 
Wystawa prezentuje prace uczniów 
z podkowiańskich szkół oraz  
z ośrodka dla uchodźców w Dębaku. 
Start godz. 15.30, Wstęp wolny, 
Miejsce: Lilpopa 18

Wichry Kołymy
29 i 30 października w Kinie 
Projekt zostanie zaprezentowany 

film „Wichry Kołymy". Dramat bio-
graficzny opowiada o polityczno- 
-społecznych realiach lat 30.  
w ZSRR. Muzykę do filmu skom-
ponował podkowiański pianista 
jazzowy Włodek Pawlik
Start godz. 18.00 (sobota), 17.00 
(niedziela), Bilety 10-15 zł,  
Miejsce: Lilpopa 18, Pruszków

Piastów

Halloween Paty
Bawialnia artystyczna zapra-
sza 28 października (piątek) na 
Okropnie Wesołe Hallowen Party. 
Na najmłodszych czekać będzie 
doskonała muzyka, tańce i słodki 
poczęstunek. W imprezie mogą 
wziąć udział dzieci w wieku powy-
żej sześciu lat.
Zapisy: 602 758 886
Strat godz. 19.30, Bilety: 15 zł, 
Miejsce: al. Tysiąclecia 1

Straszne Warsztaty 
Halloween
29 października (sobota) w Bawialni 
Artystycznej zostaną zorganizowa-
ne Straszne Warsztaty Halloween. 

W trakcie zajęć plastycznych dzieci 
stworzą kolorowe dynie, nietope-
rze i duszki. Dodatkowo najmłodsi 
będą mieli okazję do ulepienia 
figurek z gliny i nauki rzeźbienia  
na kole garncarskim. 
Zapisy: 602 758 886
Start godz. 15.00, Bilety 15 zł, 
Miejsce: al. Tysiąclecia 1

Pruszków

Wideoteka dorosłego 
człowieka
Miejski Ośrodek Kultury zaprasza  
3 listopada (czwartek) na spotka- 
nie z dziennikarzami muzycznymi  
– Marią Szabłowską i Krzysztofem 
Szewczykiem, którzy wspólnie 
prowadzili program „Wideo- 
teka dorosłego człowieka”.  
Spotkanie obędzie się w ramach 
Pruszkowskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku.
Start godz. 11.00, Wstęp wolny,  
Miejsce: Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej 5

Talent – pasja – intuicja
4 listopada (piątek) w Miejskim 
Ośrodku Kultury XIII edycja  
Przeglądu Sztuki Nieprofesjo-
nalnej. Otwarcie wystawy prac 
uświetni występ jazzowej grupy 
Maciej Fortuna Trio. Muzyka two-
rzona przez zespół to współcze-
sna odmiana jazzu, która bazuje 
na improwizacji.
Start godz. 18.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej 5

Ludzie, którym SM nie jest obce.

W Pruszkowie i okolicach jest bardzo 
wielu ludzi znających znaczenie tych 
liter. Chcemy zrobić coś dla nas.

Radźmy sobie z tym w szerszym 
gronie. Razem możemy zaznaczyć,  
że nie powinno zapominać się o nas.

Zbieramy osoby którym potrzebna 
jest pomoc. Prosimy wszystkich 
chorujących na stwardnienie rozsiane 
z Pruszkowa i okolic o kontakt 
telefoniczny pod nr. 696 551 471.

Postaramy się zorganizować  
i zdobyć pomoc.
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reklamy&ogłoszenia
Ceny netto, bez VAT. Cena ogł. drobnego za 1 słowo. Dokładne wymiary modułu reklamowego 40,5 mm x 38,8 mm

jak
zamówić?

najlepsze 
ceny!

Drobne: 2 zł zwykłe, 3 zł pogrubione, 4 zł w ramce, 5 zł w kontrze

Modułowe (graficzne):  od 30 zł do 60 zł  za moduł ok. 4x4 cm

Dam pracę

 ► Biuro nieruchomości  
w Pruszkowie zatrudni agentów; 
wysoka prowizja;  
Tel 604 492 736, 22 730 33 43 

Chcesz dorobić minimum  
1000 zł, zostań profesjonalnym 
Doradcą Finansowym Profi 
Credit, zadzwoń 664 741 758 

 ► Do obierania warzyw, produkcji 
i pakowania. Dawidy koło 
Warszawy, 22 720 57 42 wew. 125  

Firma komunalna zatrudni 
pracownika na stanowisku 
dyspozytora floty transportowej  
w Opaczy Malej k. Raszyna  
Tel. 693 280 606 

Firma komunalna zatrudni 
pracownika na stanowisku 
telefonicznej obsługi klienta  
w Opaczy Małej k. Raszyna  
Tel. 693 280 606 

 ► Handlowca z doświadczeniem  
z branży budowlanej Łazy  
k/Magdalenki,22 757 99 59 

 ► Kierowcy KAT. C, E+HDS Łazy  
k/Magdalenki 22 757 99 59 

Ceny netto, bez VAT. Cena ogł. drobnego za 1 słowo. Dokładne wymiary modułu reklamowego 40,5 mm x 38,8 mm

 ► Zatrudnię fryzjerkę  
męsko-damską  
w Milanówku  
502 250 329; 22 724 92 83 

 ► Zatrudnię fryzjerkę,  
Pruszków 22 728 04 68 

 ► Zatrudnimy kobietę  
z doświadczeniem do sprzątania  
biura popołudniami 
501 574 697.

 ► Zatrudnię rencistę II grupy  
ochrona Pruszków  
600 214 802  

 ► Zatrudnię pracownika  
do glazury, adaptacha 
poddaszy i malowania 
Tel. 798 071 152 

Szukam pracy

 ► Podejmę się sprzątania  
w Pruszkowie i okolicach 
511 738 104 

 ► Uczciwa emerytka  
zaopiekuje się dzieckiem 
lub osoba starszą  
784 373 924 

największa skuteczność!
CO TYDZIEŃ PONAD 30 000 CZYTELNIKÓW

 ► Uczciwa emerytka zaopiekuje 
się dzieckiem lub osoba starszą 
lub osobą niepełnosprawną ok. 
Podkowy, Brwinów, Pruszków 
22 758 90 49  

Nieruchomości – sprzedam

 ► Pilnie sprzedam 
mieszkanie 57m2  
po remoncie kontakt  
664976395 

 ► Sprzedam mieszkanie 
bezpośrednio. Ładne  
i funkcjonalne 
mieszkanie dwupokojowe  
o powierzchni 27m2  
w Pruszkowie,  
ul. Niepodległości  12.  
Do SKM i WKD  
– 10minut Mieszkanie  
po remoncie.  
W łazience kabina prysznicowa, 
miejsce na pralkę.  
Kuchnia z oknem.  
Do mieszkania należy piwnica.  
Więcej informacji na stronie  
www.mieszkaniepruszkow.prv.pl. 
Kontakt telefoniczny ; 
795 726 364  
lub 502 282 612, 

 ► Pruszków dom na sprzedaż  
przy ul. Powstańców 120 m2 + 650 
m2 działka. 670 000 zł  
604-402-004 

 ► Sprzedam działki  
budowlane, Osowiec, 
bezpośrednio przy lesie  
z mediami,  
Tel. 510 521 952 

Nieruchomości – wynajmę

Lokal handlowo – usługowy  
do 30m2 w centrum  
Pruszkowa  
Tel. 600 – 211 – 293, 

Nieruchomości – do wynajęcia

 ► Kawalerka 32m2. Pruszków  
663 340 637 

 ► Pruszków ul. Kraszewskiego   
punkt usługowy  
na parterze 500 zł  
604-402-004 

 ► Pruszków, pomieszczenie  
usługowe 40m2  
603 887 905 

Nauka

 ► Angielski dojazd 784 884 230  

 ► Angielski dojeżdżam 607 596 383 

 ► Matematyka, nauczyciel,  
603 713 495 

 ► Niemiecki, nauka, korepetycje, 
tłumaczenia zwykłe, dzieci, 
młodzież, dorośli 668 058 116, 

Automoto – kupię

Auto złomowanie bez kosztów, 
kosztów, odbiór, obsługa 
prawna, do wyrejestrowania 
22 723 46 66, 501 13 91 73 

 ► Darmowe złomowanie pojazdów, 
transport gratis 502 534 080  

Automoto – sprzedam

 ► Opony zimowe Kleber 205/55/16  
663 340 637 

Sprzedam

 ► Bloczki, pustaki, betoniarkę  
501 75 74 50 

•	 W biurze reklamy w Pruszkowie, ul. Prusa 35a/203
•	 Telefonicznie pod nr 22 728 18 64 lub 531 311 315
•	 E-mailem pod adresem reklama@wpr24.pl
•	 W biurze In-Form Grodzisk Maz.: 22 755 69 28, www.biuroogloszen.net

Najniższe ceny w mieście
Sprawdź !

Tel. 530 540 000
Tel. (22) 423 40 90

www.tanioidobrze.pl
ul. Wiosenna 16, Milanówek

OPEL – SICZEK

 NAPRAWA KOMPUTERÓW (STEROWNIKÓW)
         wszystkie marki  samochodów
 NAPRAWA INSTALACJI
        czujniki i elementy wykonawcze
 NAPRAWA MAGISTRALI CAN
         i podobne

05-830 Nadarzyn, ul. Wierzbowa 16 
609 666 056, 22 729 81 25

www. siczek.com.pl

Kupię

 ► Antyki wszelkie za gotówkę 
601 336 063, 500 034 552 

 ► Telefon komórkowy, stan dobry 
okazyjnie 507 964 611

Usługi

 ► Awarie, ELEKTRYK  
z uprawnieniami, pełen zakres 
usług, 606-712-022 

Anteny montaż serwis  
603 375 875  

 ► Czyszczenie skórzanej tapicerki 
samochodowej 505 076 331 

 ► Cyklinowanie, lakierowanie, 
tanio, sprzęt zachodni,  
układam solidnie 506 488 404, 
22 724 91 28 

Docieplenia budynków  
z materiałem (SILIKAT) od 82 zł/
m2 szybko i solidnie 507 964 611  

 ► Hydraulik 24h 605 395 936.

Domofony i video domofony 
603 375 875 

Kupię
gospodarstwo
lub grunt rolny

tel. 664 944 635

Program obchodów

•	 godz.	11.00   Msza Św. w kościele Św. Józefa Oblubieńca
 w Pruszkowie, ul.  Helenowska 3
•	 godz.	12.30   Oficjalna część obchodów jubileuszowych - hala MOS
•	 godz.	14.15	  Otwarcie Sali Tradycji w budynku szkoły oraz:

–  spotkanie przy kawie
– spotkania rocznikowe z nauczycielami

•	 godz.	16.00  Spotkanie Absolwentów – klub PSM w Pruszkowie, ul Hubala 5

Szanowni Absolwenci
Zapraszamy na spotkanie rocznikowe z wychowawcami i  nauczycielami.
Koszt uczestnictwa w spotkaniu rocznikowym w szkole - 50 zł
Koszt uczestnictwa w spotkaniu Absolwentów o godz. 16:00 – 100 zł.
Potwierdzeniem udziału w spotkaniu jest dokonanie wpłaty na konto Rady:
PKO Bank Polski S.A. o/ Pruszków 05 1020 1055 0000 9102 0015 0953
Rada Rodziców przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
Z dopiskiem Jubileusz – (imię i nazwisko, rok ukończenia szkoły, klasa)
Prosimy o dokonanie wpłat za uczestnictwo w spotkaniu do dnia 20 listopada 2011 r.
Honorowy	patronat	objęła	Elżbieta	Smolińska	Staorsta	Pruszkowski

Jubileusz	90-lecia	Zespół	Szkół	Technicznych	i	Ogólnokształcących
3 grudnia 2011 r.
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Bezpłatna reklama Twojej firmy w internecie!

darmowe ogłoszenia 
www.ogloszenia.wpr24.pl

darmowa prezentacja
www.firmy.wpr24.pl

POSPRZĄTAM

 • Dom
 • Mieszkanie
 • Biuro

Pruszków i okolice

511 738 104

tel. 883 777 476
www.odsniezanie.pruszkow.pl

- odśnieżamy dachy,  parkingi, posesje
- posiadamy uprawnienia do prac 
   na wysokości
- realizacja zlecenia do 24h od zgłoszenia

ODŚNIEŻANIE
 BĄDŹ GOTOWY PRZED PIERWSZYMI OPADAMI

Gimazjum 
Społeczne 

• wysokie kwalifikacje kadry pedagogicznej
•	 życzliwa	atmosfera	oraz	opieka	pedagoga,	bezpieczeństwo
•	 nauczanie	w	zespołach	klasowych	-	do 18 osób
•	 zwiększona	ilość	godzin	z	jęz.	polskiego	i	matematyki
• język angielski i niemiecki w	wymiarze	rozszerzonym
•	 	dodatkowo	do	wyboru	przedmioty	w	wymiarze	rozszerzonym		

(w	zależności	od	przewidywanych	egzaminów	maturalnych)
• zajęcia dodatkowe: warsztaty	dziennikarskie;	koło	literackie;	klub	

malarstwa,	rzeźby	i	projektowania;	klub	filmowy;	koła	przedmiotowe,	szachy
• indywidualne konsultacje z	każdego	przedmiotu
•	 własna	biblioteka,	stypendia	naukowe,	wyjazdy	krajowe	i	zagraniczne
•	 zajęcia	sportowe	(w	tym	na	krytym	basenie),	taniec,	koło	strzeleckie

Pruszków, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 10
Sekretariat	9.00-14.00,		tel.:	022	758	76	80

e-mail:	slo23_pruszkow@o2.pl

Społeczne Liceum 
Ogólnokształcące 
Nr 23
Z	UPRAWNIENIAMI	

SZKOŁY	PUBLICZNEJ	
OD	1991

Z	UPRAWNIENIAMI	
SZKOŁY	PUBLICZNEJ	

OD	2004

 www.slo23.edu.pl

30% 
ZNIŻKI CZESNEGO DLA 

RODZEŃSTWA

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. - o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2003r. nr 80 
poz. 721 z późn. zm.) w związku art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 25 lipca 2008r. o zmianie ustawy  
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz 
zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008r. nr 154, poz. 958) zawiadamia się, że w dniu   
9 września 2011r., na podstawie art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. 
Dz. U.2010 r., nr 243, poz.1623), została wydana decyzja znak: WIŚ.II.MP2.7111-D/544/09 2zm 
(KZ) o zmianie decyzji o pozwoleniu na budowę wydanej przez Wojewodę Mazowieckiego, Nr 
203/10 z dnia 01.07.2010r.,  dla inwestycji: Budowa drogi ekspresowej S2 od węzła „Konotopa” 
do węzła „Puławska” wraz z odcinkiem drogi ekspresowej łączącej węzeł „Lotnisko” z węzłem 
„MPL Okęcie” i węzłem „Marynarska”. Etap III: POW S2-odcinek od węzła „Konotopa” (bez 
węzła) do węzła „Lotnisko” (bez węzła) - obiekty budowlane kategorii XXV, XXVIII i XXVI  
i zatwierdzająca zamienny projekt budowlany w części obejmującej działkę nr ew. 90/7 w obrębie 
ew. 2-09-04 w jedn. ew. Ursus, dz. nr 119/1, 140/10, 140/11 w obrębie ew. 2-11-10w jedn. ew. 
Ursus, dz. nr 2/3 w obrębie ew. Opacz Kolonia w jedn. ew. Michałowice, dz. nr 395/1, 397/1, 
399/1, 404/4, 406/1, 408/1, 410/1, 412/1, 437, 440/2, 442/2, 444/2, 445/5, 446/2 w obrębie 
ewidencyjnym Jaworowa, w jednostce ewidencyjnej Raszyn, 31/5 w obr. ew. 2-06-18 w jedn. ew. 
Włochy. Przedmiotowej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inwestorem przedsięwzięcia jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, działający 
poprzez pełnomocnika Panią Elżbietę Brendę, Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa. Od niniejszej decyzji 
stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Ministra Infrastruktury, za pośrednictwem 
Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia ww. decyzji. Zgodnie z art. 49 
ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 
czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Decyzja 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.).
   WIŚ.II.MP2.7111-D/544/09 2zm (KZ)

Wójt Gminy Nadarzyn zawiadamia, 
że na urzędowych tablicach ogłoszeń 

oraz na stornach internetowych urzędu 
został wywieszony wykaz nieruchomości 

przeznaczonych do oddania 
w najem i dzierżawę. 

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

 ► Glazura remonty łazienka 
510 610 743 

 ► Glazura Hydraulika  
660 33 66 95 

 ► Kominki, montaż, glazura, 
terakota 516 354 834  

 ► OGRODY – od projektu  
do wykonania  
– www.architekturaogrodu.pl,  
tel. 698 668 468 

 ► Pranie tapicerki, dywanów  
w domu klienta  
504 206 446 

 ► POSPRZĄTAM:  
DOM, MIESZKANIE, BIURO 
PRUSZKÓW I OKOLICE.  
512 077 690  

Remonty wykończenia solidnie 
fvat 501 421 812 

ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE 
TANIO!!! 692-550-555 

 ► Transport Mercedes Sprinter 
504 206 446 

 ► USŁUGI BUDOWLANE 
– stany surowe, wykończenia, 
remonty, duże doświadczenie, 
referencje.  
Tel. 518 493 643 

 ► Wróżka,  605 622 816  

 ► WYMIANA OPON  
795 569 659 

 ► Żaluzje, rolety, moskitiery, 
verticale, pranie verticali, 9-20, 
501 175 813  

Inne

Aż 3000 zł pożyczki, szybko, 
na jasnych zasadach i bez 
zbędnych formalności. 
Provident: 600 411 675   
7 dni w tygodniu 7:00-21:00   

Zdrowie

 ► Ściągam bóle głowy, stawy  
biodrowe po złamaniach rąk  
i nóg 789 373 924 
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dla osób prywatnych
leasing konsumenckiPlacówka Partnerska Meritum Banku

Pruszków, Al. Armii Krajowej 34/26, tel./fax 22 464 83 43, tel. kom. 602 570 279

ODŚNIEŻANIE

tel. 883 777 476  |  www.odsniezanie.pruszkow.pl  |  info@odsniezanie.pruszkow.pl

odśnieżamy dachy,  parkingi, 
posesje, chodniki
posiadamy uprawnienia
do prac na wysokości
realizacja zlecenia do 24h 
od zgłoszenia

 BĄDŹ GOTOWY PRZED PIERWSZYMI OPADAMI


