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Reklama

Droga,  
której nie ma
Budowa Trasy Książąt 
Mazowieckich jest w planach 
od blisko pół wieku. I wszystko 
wskazuje na to, że nadal 
pozostanie. Miasto nie udźwignie 
tak wielkiej, ponadlokalnej 
inwestycji, a samorządu 
województwa na nią nie stać   3

PRUSZKÓW

REGION  Na wakacje w tym roku  
wyjedzie zaledwie co czwarte polskie  
dziecko. Reszta spędzi je w domach,  
w swoich rodzinnych miejscowościach. 
Sprawdzamy, co samorządy w naszym 
regionie przygotowały dla tych dzieci,  
które nie mają szansy nigdzie wyjechać  
i ile wydadzą na to pieniędzy  2

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!

Dnia 26 czerwca baw się z Przedszkolem Tuptuś! 
Czeka na ciebie wesołe miasteczko, scena muzyczna, 

wiele innych atrakcji i pyszności, nagrody!
Gwiazda wieczoru koncert Zespołu 36i6 ZAPRASZAMY przyjdź 
Rodzicu z dzieckiem do Nas na ul.Pszczelińską 35 w Brwinowie 

czekamy na Ciebie już od 15.00! Otwarte Ogrody w Tuptusiu 
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CENTRUM MODY w NADARZYNIE,   AL. KATOWICKA 51,   05-830 NADARZYN,   tel. 022 739 55 00

ELEGANCJA NA CO DZIEŃ I OD ŚWIĘTA
www.centrummody.com.pl,   godz. otwarcia  pon-sob.:  10.00 - 18.00  nd.: 10.00 - 15.00

GRODZISK MAZOWIECKI

Ponad 20 mln zł chcą wydać 
władze miasta na rewitalizację 
trzech obiektów: wilii Radogoszcz, 
Parku Skarbków i Stawów 
Goliana. Odzyskają one dawną 
świetność i będą pełnić  
ważne funkcje kulturalne  
i rekreacyjne. Prace przy ich 
rewitalizacji wykona firma 
Skanska, która wygrała ogłoszony 
przez gminę przetarg    4

Centrum miasta 
z nową twarzą

Akcja  
lato 2011
w regionie

 Półkolonie na pływalni Kapry
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REGION
Co czwarte polskie  
dziecko wyjedzie w tym 
roku na wakacje – wynika  
z sondażu Instytutu  
Badania Opinii Homo  
Homini dla Polskiego 
Radia, przeprowadzonego  
22 czerwca. Sprawdzamy, 
jaką wakacyjną ofertę  
dla dzieci i młodzieży  
przygotowały samorządy  
w regionie.

O ferta gmin jest zróżni-
cowana: dofinansowa-
nie półkolonii, koloni, 
obozów, organizowa-

nie wycieczek krajobrazowych, 
wyjazdów do kina lub innych 
zajęć rekreacyjno-kulturalnych. 
Prezentujemy najciekawsze pro-
pozycje samorządów.

Grodzisk Mazowiecki
Gmina na dofinansowanie let-
niego wypoczynku dla dzieci 
przeznaczy ok. 70 tys. zł na pół-
kolonie i zajęcia sportowe w szko- 
łach. W akcji „Lato w mieście” 
udział wezmą m.in. podopieczni 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. 
Dofinansowane zostaną też wy-
jazdy dla harcerzy, dzieci z jed- 
nej z parafii i klubu żeglarskiego.  
Atrakcyjną ofertę wakacyjną 
przygotowały Centrum Kultu-
ry i Gminny Ośrodek Sportu.  
W CK np. będzie dostępny bilard.  
W sierpniu, za pieniądze po-
chodzące ze sprzedaży alkoholu  
90 dzieci wyjedzie na letnie 
kolonie. Na ten wyjazd Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
przeznaczy 80 tys. zł.

Piastów
Urząd Miejski w Piastowie ogłosił 
konkurs dla organizacji pozarządo-
wych na organizację wakacyjnego 

wypoczynku. W ramach akcji „Wa-
kacje w mieście” dofinansowanie 
otrzymały: Miejski Ośrodek Sportu 
Pivot – 3 tys zł, Piastowskie Towa-
rzystwo Tenisa i Bocce – 9 tys zł, 
Uczniowski Klub Sportowy Hyosai 
– 3 tys zł i Miejski Klub Sportowy 
Piast – 5 tys zł. Zdaniem Artura 
Szlapy, sekretarza miasta, takie są 
możliwości finansowe wynikające 
ze zmniejszenia dochodów w bu-
dżecie Piastowa.

Brwinów
Gmina Brwinów przeznaczy na let-
ni wypoczynek 56 tys. zł. Zdaniem 
Moniki Gajewskiej p.o. kierownika 
Referatu Oświaty Urzędu Gminy  
w Brwinowie, to za mała kwota, 
bo dzieci potrzebujących wsparcia 
jest więcej. Środowiskowy Ośro-
dek Pomocy Społecznej otrzyma 
16 tys. zł na sfinansowanie kolo-
nii letnich dla 20 dzieci z rodzin  
o niskich dochodach i trudnej 
sytuacji, a Gminny Ośrodek Pra-
cy z Rodziną otrzyma 40 tys. zł 
na zorganizowanie kolonii pro-
filaktyczno-terapeutycznych dla 
50 dzieci z rodzin najuboższych  
i dysfunkcyjnych, które uczęszczają 
na zajęcia do czterech świetlic so-
cjoterapeutycznych prowadzonych 
przez GOPzR. Ponadto dla 70 dzieci 
letni częściowo płatne zajęcia (ok. 
130 zł tygodniowo) zorganizuje 
Gminny Ośrodek Kultury. Będą to 
m.in. warsztaty artystyczne, wy-
cieczki (np. wyjazd do Muzeum 
Ziemi Radomskiej), basen i kręgle.

Michałowice
W szkołach zostaną zorganizowa-
ne wakacyjne zajęcia, natomiast 
gmina z powodu braku fundu-
szy nie będzie przyznawać do-
tacji np. na letnie wyjazdy dzieci  
i młodzieży.

Nadarzyn
Gmina w konkursie wyłoniła czte-
ry organizacje pozarządowe, które 
otrzymają łącznie 60 tys. zł na wy-
jazdy 182 dzieci. Będą to: Gminny 

OPAKOWANIE ZASTĘPCZE

Narodowy Eksperyment

bolo sKoczylas

RedaktoR naczelny

Polacy kochają akcje i eks-
perymenty. Są one dla nas tak 
ważne, jak dla naszych sąsiadów 
Niemców racjonalne planowanie  
i zamiłowanie do porządku.

Miłość do eksperymentów i ogól-
nonarodowych akcji wyssaliśmy 
z mlekiem matek i przekazujemy 
ją sobie w genach z pokolenia na 
pokolenie. I bardzo dobrze, bo  
w odróżnieniu od kilku innych to na-
sza najcenniejsza narodowa cecha.

Eksperyment stymuluje twórczo, rozwija niezależne 
myślenie, motywuje do intelektualnego wysiłku, pobudza 
wyobraźnię. Akcja, czyli wspólne działanie na rzecz 
jakiejś wzniosłej idei, daje możliwość zaprezentowa-
nia naszych organizacyjnych talentów i możliwości, 
wykazania się wrażliwością oraz społeczną aktywnością, 
zdolnościami decyzyjnymi i kompetencjami.

Jak powszechnie w świecie wiadomo, Polak brzmi  
dumnie. Gdyż potrafi. Głównie eksperymentować i prze-
prowadzać akcje. Wystarczy nam właściwy cel i dobrze 
dobrana nazwa lub slogan przedsięwzięcia. Powodzenie 
akcji zależy w dużym stopniu od naszej kreatywności.  
W tym temacie jesteśmy światową potęgą. Przypomnij-
my takie akcje jak: Dziewczyny na traktory, Tysiąc szkół 
na tysiąclecie, Papierosy są do dupy czy choćby ostatnio 
silnie lansowane Polak potrafi. Potrafi, tylko nie zawsze 
mu wychodzi.

Organizatorem Narodowego Eksperymentu Bezpieczeń-
stwa „Weekend bez Ofiar“ była Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad. Dlaczego akurat ona, nie do końca 
wiadomo. Być może, by zagłuszyć szum medialny związa-
ny z poprzednim chińskim eksperymentem, a być może  
z potrzeby bardziej skutecznego zniechęcenia kierowców  
do korzystania z dróg, za których stan i bezpieczeństwo  
odpowiada. Tak czy siak, cel ambitny, środki się znalazły, 
hasło trafione w dziesiątkę.

Do akcji przeprowadzonej w dniach czerwcowego długie-
go weekendu skrzyknięto tysiące policjantów, strażaków, 
ekip pogotowia i ratowników, żandarmów, pracowników 
kolei, pogotowia lotniczego, inspektorów transportu 
drogowego. Patronat honorowy objął sam minister in-
frastruktury. Akcję wspierały ogólnopolskie i regionalne 
media. Do pełnego sukcesu zabrakło jedynie... efektów.

Miało być rekordowo bezpiecznie. Jak nigdy dotychczas.  
Wyszło jak zawsze. W blisko 600 wypadkach, zginęło po-
nad 70 osób, a około 700 zostało lżej lub ciężej rannych. 
Policjanci zatrzymali prawie 3000 pijanych kierowców.  
To najgorszy wynik od lat. A ilu udało się uniknąć sita 
kontroli drogowej? Niech odpowiedź na to pytanie  
pozostanie tajemnicą. Tytułem eksperymentu.

Baranów
Urząd gminy jeszcze nie zdecy-
dował o przyznaniu dotacji na 
letni wypoczynek. Na razie została 
przygotowana lista z nazwiskami 
ośmiorga dzieci z prośbą o do-
tację na łączną kwotę 7 440 zł  
na obozy i kolonie. Oprócz tego 
co roku straż pożarna organi- 
zuje obóz dotowany z funduszy 
gminnych. Poza tym kilka dar 
mowych miejsc na kolonie dla  
uczniów z Baranowa przyznaje 
zawsze grodziskie Powiatowe  

Ludowy Klub Sportowy Nadarzyn, 
Dom Dziecka w Domu Miłosierdzia 
w Walendowie, Mazowiecki Klub 
Karate Kyokushin i Fundacja „Pro-
myk Słońca”. Poza tym Gminne 
Ognisko Dziecięco-Młodzieżowe 
„Tęcza” i Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej mają przyznany fun-
dusz dla dzieci otrzymujących 
stypendium socjalne, które uzy-
skały odpowiednią średnią ocen. 
Dla podopiecznych z kilkunastu  
rodzin GOPS przygotowuje waka-
cyjne wyjazdy.

Akcja lato 2011     w regionie
Samorządy dofinansowują letni wypoczynek dzieci                  i młodzieży na miarę swoich budżetów

FOTOMIGAWKA

Pomimo trwających prac budowlanych na terenie Parku 
Kościuszki, rodzice przyprowadzają swoje dzieci na znajdujący 
się tam plac zabaw. Urzędnicy i straż miejska alarmują: to 
miejsce nie jest jeszcze oddane do użytku i znajduje się obecnie 
na terenie budowy. Przestrzegają, że zabawa tam może się 
skończyć wypadkiem.

aktualności
CYTAT TYGODNIA

Marta Milewska  Z uwagi na trudną sytuacje finansową województwa, 
spowodowaną rekordowym janosikowym, w tym roku realizowane są  
inwestycje, które zostały rozpoczęte w poprzednich latach lub  dofinansowane  
ze środków unijnych.  Rzecznik URzędU MaRszałkowskiego województwa Mazowieckiego
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Akcja lato 2011     w regionie
Samorządy dofinansowują letni wypoczynek dzieci                  i młodzieży na miarę swoich budżetów
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POGODA NA WEEKEND
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Trasa Książąt  
Mazowieckich pojawia 
się w niemal każdym planie 
zagospodarowania  
i projekcie dotyczącym  
aglomeracji warszawskiej.  
Jest permanentnie plano-
wana od niemal 50 lat.  
Ale nic nie wskazuje na to, 
by miała szybko powstać.

K iedy po raz pierwszy 
zaczęto mówić o Trasie 
Książąt Mazowieckich, 

planowano ją jako obwodnicę 
Pruszkowa. Dziś nie byłaby to 
już obwodnica, ale jej planowa-
ny przebieg nie zmienił się od 
lat. Podstawową jej funkcją ma 
być bowiem odciążenie drogi 
wojewódzkiej nr 719 na odcinku 
pruszkowskim (al. Wojska Pol-
skiego) oraz stworzenie alter-
natywy przejazdu przez miasto.  
O tym, jak bardzo potrzebna jest 
ta droga, nie trzeba przekony-
wać chyba nikogo, kto musi stać  
w korkach na drodze 719. – Przez 
Pruszków prowadzi tylko jedna 
droga. Jeśli coś się na niej stanie, 
nie ma żadnej innej możliwości 
przejazdu, stoi całe miasto – mówi 
zastępca prezydenta Pruszkowa  
Andrzej Kurzela. Oddanie do 
użytku autostrady A2 w przy-
szłym roku może tylko pogłębić 
problemy komunikacyjne Prusz-
kowa. Wówczas TKM okaże się 
jeszcze bardziej potrzebna.

Kosztowna inwestycja
Trasa Książąt Mazowieckich ma 
zaczynać się w rejonie Al. Jerozo-
limskich i ul. Szpitalnej w Twor-
kach. Stąd ma biec w kierunku 
południowym równolegle do  
ul. Szpitalnej, później estakadą 
nad Parkiem Potulickich i tune-
lem na odcinku od ul. Kopernika 
do al. Armii Krajowej. Dalszy odci-
nek ma być już w całość naziemny 
i biec mniej więcej równolegle do 
obecnej ul. Książąt Mazowieckich. 
Na wysokości granicy Pruszko-
wa i Komorowa droga skręci na 
zachód i pobiegnie w kierunku 
ul. Komorowskiej. Na końcowym 
odcinku skręci na południowy 
zachód i połączy się z drogą wo-
jewódzką nr 719 w Nowej Wsi. 
W Planie Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa 
Mazowieckiego TKM planowana 

Droga, której nie ma

LICZBA TYGODNIA

ma kosztować budowa nowego ośrodka zdrowia  
w Raszynie, pod którą 22 czerwca wmurowano kamień 
węgielny  46  mln zł

jest jako droga klasy GP (głów-
na ruchu przyśpieszonego) i ma  
mieć dwie jezdnie po dwa pasy 
ruchu. A to oznacza, że będzie 
bardzo kosztowną inwestycją, 
szacowaną na ok. 600 mln zł.

Plany inwestycyjne
Jak informuje wiceprezydent Ku-
rzela, w tej chwili ważne jest, by 
w końcu wprowadzić drogę na li-
stę inwestycji wojewódzkich. Pod 
drogę bowiem ciągle jest zarezer-
wowany pas gruntów szerokości 
ok. 50 m. Obecnie władze miasta 
zaczynają odczuwać presję ze 
strony właścicieli tych grun- 
tów. – Trzeba je więc albo wyku-
pić, albo zwolnić pod zabudowę  
– mówi Andrzej Kurzela.

Miejscowi włodarze zdają 
sobie sprawę, że nie jest to dla 
całego regionu inwestycja prio-
rytetowa, że ważniejsza będzie 
np. paszkowianka. Tymczasem 
nie ma ani jednej, ani drugiej 
trasy, a problemy komunika-
cyjne narastają. Dlatego miasto 
stara się naciskać na samorząd 
województwa, by drogę umie-
ścić w planie inwestycyjnym. 
Jak mówi wiceprezydent Prusz-
kowa, presję wywierają rów-
nież sąsiednie gminy (m.in. 
Michałowice).

Miasto opracowało koncepcję 
przebiegu TKM i miało nadzieję, 
że ten fakt przyśpieszy wprowa-
dzenie tej drogi do planu inwe-
stycyjnego regionu.

Przeszkodą janosikowe
To jednak nie jest takie proste,  
a wydaje się, że w obecnej sytuacji  
wręcz niemożliwe. – Trasa Ksią- 
żąt Mazowieckich jest uwzględ-
niona w dokumentach strate-
gicznych województwa, takich 
jak strategia rozwoju regionu czy 
plan zagospodarowania prze-
strzennego – informuje Marta 
Milewska, rzecznik Urzędu 
Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Mazowieckiego. – Nie jest 
jednak umieszczona w Woje- 
wódzkim Planie Inwestycyjnym, 
zatem trudno w tym momencie 
przesądzić, kiedy i w ramach 
jakich środków będzie reali-
zowana – stwierdza. Na prze- 
szkodzie może stanąć janosiko- 
we, czyli haracz, jaki płaci nasz 
region na rzecz biedniejszych 
województw. Gdyby tegorocz-
ne janosikowe mogło zostać 
w mazowieckiej kasie, można 
by wybudować za nie niemal 
dwie takie drogi. – Z uwagi na 
trudną sytuacje finansową wo- 
jewództwa, spowodowaną re-
kordowym janosikowym, w tym  
roku realizowane są inwesty-
cje, które zostały rozpoczęte 
w poprzednich latach lub któ- 
re są dofinansowane ze środ- 
ków unijnych – dodaje Marta 
Milewska.

To może oznaczać tylko tyle, 
że Trasa Książąt Mazowieckich 
pozostanie w planach przez ko-
lejne lata.  (ASR)

Centrum Pomocy Rodzinie. Dzie- 
ci będą mogły również atrakcyj- 
nie spędzić czas na miejscu,  
np. na boisku Orlik. Również  
Gminny Ośrodek Pomocy Spo- 
łecznej nie podjął decyzji w spra-
wie dofinansowań.

Jaktorów
Wakacyjnych zajęć dla uczniów 
nie będą w tym roku organizować 
szkoły w Jaktorowie. Jednak część 
dzieci otrzyma dofinansowanie  
z Gminnego Ośrodka Pomocy 

Raszyn
Gmina dofinansowuje kolonie dla 
180 dzieci, organizowane w dwóch 
turnusach: 1–14 lipca i 15–28 lipca 
w Poddąbiu. Ponadto młodzież 
wyjedzie na kolonie sportowe do 
Olecka, obóz harcerski do Kalska 
i obóz wędrowny w Bieszczadach.  
W szkołach podstawowych w Ra- 
szynie, Sękocinie, Ładach i Łazach 
i w Ośrodku Wychowawczym  
w Jaworowej odbędą się półko-
lonie współfinansowane przez 
gminę.

Społecznej, Komisji Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych 
oraz pieniędzy uzyskanych z au-
kcji. Kwota ta w wysokości 31 900 
zł zostanie przeznaczona na wy-
jazdy przygotowane przez kluby 
sportowe i szkoły oraz na obozy 
harcerskie.

Podkowa Leśna
Od 27 czerwca do 22 lipca w Cent 
rum Kultury i Inicjatyw Obywa- 
telskich dla dzieci do 12 lat orga- 
nizowane będą półkolonie. Każ-
dy tydzień poświęcony zostanie 
innemu rodzajowi twórczości. Ca-
łość ma kosztować miasto około  
15 tys. zł. W dniach 1 – 19 sierp-
nia Polski Komitet Pomocy 
Społecznej na terenie CKiIO 
zorganizuje półkolonie. Dzieci 
wezmą udział w zajęciach pla-
stycznych, rytmicznych oraz 
sportowo-rekreacyjnych. Zapla-
nowano wycieczkę do Centrum 
Nauki Kopernik w Warszawie 
oraz inne wycieczki krajoznaw- 
cze. Miasto dofinansuje półkolo- 
nie organizowane przez PKPS  
kwotą ok. 10 tys. zł.

Milanówek
Wyłonione w konkursie organi- 
zacje: Fundacja Toto Animo, Sto- 
warzyszenie Parafiada i Chorą-
giew Stołeczna Związku Har- 
cerstwa Polskiego Hufiec Mila- 
nówek dostały dofinansowa- 
nie – 45 tys. zł. Zorganizują za 
to obozy promujących zdrowy 
styl życia i imprezy integra-
cyjnych dla dzieci i młodzieży  
z Milanówka. Milanowskie Cen- 
trum Kultury proponuje dwa  
turnusy półkolonii dla dzieci do- 
 12 lat, które odbędą się w ter- 
minach 4–15 lipca i 1–12 sierp- 
nia. Uczestnicy wezmą udział  
m.in. w zabawach integracyj- 
nych, warsztatach, zajęciach na  
basenie miejskim i strzelnicy oraz  
w jednodniowych wycieczkach, 
m.in do Centrum Nauki Koper-
nik w Warszawie.

73 proc.
dzieci nie pojedzie  
na wakacje. Spędzą  
je w domach, w swoich  
rodzinnych miejscowościach

Wakacyjna oferta Gminnego 
Ośrodka Kultury w okresie 16–26 
sierpnia przewiduje m.in. wyciecz-
ki do kina, zoo, na basen, kręgle  
i zajęcia plastyczne.

Pruszków
Pruszków na tegoroczną akcję 
letnią przeznaczył 80,5 tys. zł. 
Pieniądze te zagospodarowane 
zostaną przez organizacje poza-
rządowe oraz miejskie placówki na  
zorganizowanie półkolonii, wycie- 
czek i zajęć rekreacyjno-sporto- 
wych. W ramach półkolonii „Wa- 
kacje z Pippi Langstrump” w Miejs- 
kim Ośrodku Kultury dzieci we-
zmą udział m.in. w warsztatach 
ceramicznych w Mostówce, kon-
kursach tematycznych i przedsta-
wieniach teatralnych.

Miejski Zarząd Obiektów Spor-
towych organizuje półkolonie  
z zajęciami sportowymi, m.in. 
piłką nożną, siatkówką, koszy-
kówką, a także wycieczkami 
kina. Zajęcia dla dzieci będą też 
prowadzić PKPS i TPD. 
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 Pod TKM, mającą biec wzdłuż torów WKD, jest zarezerwowany 
pas gruntu o szerokości ok. 50 m
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Czas na absolutoria
REGION
Przed wakacjami rady 
wszystkich jednostek 
samorządu terytorialnego 
udzielają absolutoriów  
za 2010 r. Większość  
włodarzy z naszego  
regionu ma to już za sobą.  
Jednak nie wszyscy.

Najwcześniej, bo już pod-
czas majowej sesji rady, 
absolutorium uzyskał pre- 

zydent Pruszkowa Jan Starzyń- 
ski. 15 czerwca rada gminy Micha- 
łowice jednogłośnie udzieliła ab- 
solutorium wójtowi Krzysztofowi 
Grabce. 21 czerwca absolutorium 
uzyskał zarząd powiatu pruszkow-
skiego, Janusz Grzyb, burmistrz 
Piastowa Marek Kubicki, wójt 
gminy Nadarzyn Janusz Grzyb, 
wójt Żabiej Woli Halina Wawruch 
oraz burmistrz gminy Brwinów 
Arkadiusz Kosiński. W przypadku 
Brwinowa było to pierwsze ab-
solutorium, jakie burmistrz tej 
gminy otrzymał od sześciu lat.

27 czerwca problemów z uzy-
skaniem skwitowania za ubiegły 
rok nie miał wójt gminy Jaktorów 
Maciej Śliwerski. Trochę trud-
niej było burmistrzowi Grodziska 
Mazowieckiego Grzegorzowi Be-
nedykcińskiemu. Na X sesji rady 
rozpętała się dyskusja, której ton 
nadawali radni opozycyjnego 
ugrupowania Grodziszczanie. Po-
stawili oni burmistrzowi zarzuty 
niegospodarności, wydawania 
zbyt dużych sum na promocję 
gminy, a za małych na oświatę. 
Grzegorz Benedykciński zwró-
cił im uwagę, że to rada miejska 
uchwala budżet. Ostatecznie ab-
solutorium zostało udzielone przy 

12 głosach „za”, siedmiu „prze-
ciw” i jednym wstrzymującym się.

Znacznie bardziej skompliko-
wana sytuacja miała za to miejsce 
w Milanówku. Komisja Rewizyj-
na rady wnioskowała o nieudzie-
lenie absolutorium burmistrzowi 
Jerzemu Wysockiemu, pomimo 
pozytywnej dla burmistrza opinii 
regionalnej izby obrachunko-
wej. Podczas sesji 28 czerwca 
głosowany był jednak projekt 
uchwały o udzieleniu absolu-
torium. Poparło go siedmiu rad-
nych. Pięciu było przeciwnych, 
a trzech wstrzymało się od gło-
su. Do przegłosowania uchwa-
ły potrzebna była bezwzględna 
większość głosów, która w tym 
przypadku wynosiła osiem. 
Oznacza to, że uchwała nie zo-
stała przyjęta, a zatem burmistrz 

absolutorium nie dostał. Nie jest 
to jednak równoznaczne z nie-
udzieleniem mu absolutorium, 
bo takiej uchwały w ogóle nie 
było w porządku obrad. Bur-
mistrz Wysocki przyznał zaraz 
po głosowaniu, że taki wynik ma 
znamiona sprzeczności, bo rada 
miasta zatwierdziła sprawozda-
nie finansowe wraz ze sprawoz-
daniem z wykonania budżetu za 
2010 r. – Sprawa absolutorium 
nie została rozstrzygnięta. A ja 
pracuję dalej, póki widzę sens  
– powiedział nam.

30 czerwca absolutoryjne 
sesje rad odbyły się jeszcze  
w powiecie grodziskim, Podko-
wie Leśnej i Raszynie. Do chwili 
zamknięcia tego numeru gaze-
ty ich rozstrzygnięć jeszcze nie 
było.  (ASR, KAM, KG)

 W Milanówku uchwała o udzieleniu absolutorium burmistrzowi  
Jerzemu Wysockiemu (na zdj.) nie uzyskała bezwzględnej  
większości głosów

Wmurowano kamień węgielny
RASZYN
Budowa nowoczesnego 
ośrodka zdrowia nabiera 
realnych kształtów.  
22 czerwca wmurowano  
kamień węgielny 
pod budowę placówki.

Dla społeczności gminy 
Raszyn wmurowanie ka-
mienia węgielnego pod 

tak ważną dla nich inwestycję, 
było ważnym wydarzeniem.  
– To inwestycja oczekiwana przez 
wiele lat. W czasie pracy piątej 
kadencji rady gminy poczynione 
zostały pierwsze kroki, by ośrodek 
mógł powstać. Szósta kadencja, 
będzie zakończeniem tego przed-
sięwzięcia – mówił wójt Raszyna 
Andrzej Zaręba. – Mam nadzieję, 
że za dwa lata, zgodnie z zało-
żeniami, będziemy mogli korzy-
stać z tej placówki. Jej powstanie  
jest i będzie przykładem dobrej 

współpracy władz samorządo-
wych, władz szczebla powiatowe-
go i wojewódzkiego – podkreślił.

Nowa placówka powstanie na 
tyłach obecnego ośrodka zdrowia, 
gdzie wybudowany zostanie trzy-
kondygnacyjny budynek. Na par-
terze ma być rejestracja, szatnia, 
gabinety lekarskie, pomieszczenia 
pomocnicze. Na pierwszym pięt- 
rze zaplanowano pokoje lekarskie, 

a na drugim – pomieszczenia 
m.in. do fizyko-, hydro- i kinezy- 
terapii. W starym budynku, któ- 
ry przejdzie generalny remont, 
znajdą się gabinety lekarskie,  
sale do rehabilitacji, kotłownia, 
pracownia rentgenowska, USG, 
EKG i sale zabiegowe. Oba budyn-
ki zostaną połączone łącznikiem. 
Koszt inwestycji ma zamknąć  
się w 6 mln zł.   (KAM) 
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W miejscowości Holendry  
Baranowskie w gminie Baranów  
w powiecie grodziskim 26 czerw-
ca ciągnik rolniczy podczas  
jazdy poranił dwójkę dzieci.  

Ciągnik  
poranił dzieci

Funkcjonariusze policji wyjaśniają 
okoliczności śmierci 60-letniej 
mieszkanki Opyp. Ciało kobiety  
znaleźli członkowie rodziny 
21 czerwca wieczorem. Kobieta 

Zbrodnia  
w Opypach

miała liczne obrażenia  
twarzy i głowy. Lekarze nie  
byli w stanie stwierdzić, co było 
przyczyną śmierci 60-latki.  
Jej dom był otwarty, a niektóre 
przedmioty przygotowane  
do wyniesienia. Policjanci  
nie wykluczają zabójstwa.  
Wątpliwości ma wyjaśnić  
sekcja zwłok.  (AS)

Do ciągnika była podczepiona  
maszyna rolnicza. Kierowca  
nie zauważył dwójki dzieci  
i poturbował je podczepioną  
maszyną. Maluchy zostały  
przewiezione do Szpitala  
Zachodniego. Policjanci  
ustalają szczegóły wypadku  
oraz to, czy kierujący  
traktorem był trzeźwy.  (DP)

BARANÓWGRODZISK MAZOWIECKI

Karolina GontarczyK
 
GRODZISK MAZOWIECKI
Już niebawem centrum 
miasta ma zmienić się nie 
do poznania. Trzy obiekty 
rekreacyjno-kulturalne 
zostaną poddane  
 modernizacji.

I nwestycja zostanie zrealizowa-
na przez firmę Skanska, która 
21 czerwca wygrała przetarg 

na jej wykonanie. Prace mają ru-
szyć lada dzień, a ich zakończe-
nie planowane jest na czerwiec 
przyszłego roku. Na te inwestycje 
urzędnikom z grodziskiego ratu-
sza udało się pozyskać dotację  
z funduszy Unii Europejskiej 
w wysokości ponad 17 mln zł. 
Projekt będzie realizowany pod 
nazwą „Rewitalizacja wielo-
funkcyjnych obszarów centrum 
Grodziska Mazowieckiego, Etap 
I – Tereny zielone i zabytki mia-
sta”. Cała inwestycja pochłonie 
ponad 20 mln zł.

Willa Radogoszcz
Willa Radogoszcz była kiedyś re-
prezentacyjną rezydencją należącą 
prawdopodobnie do naczelnika 
powiatu sochaczewskiego. Obec-
nie obiekt jest wpisany do rejestru 

Centrum miasta  
z nową twarzą

zabytków, jednak nie prezentuje 
się okazale. Szczególnie jego ele-
wacja w różowym kolorze pilnie 
wymaga modernizacji. Już nie-
długo ma się to zmienić, ponie-
waż budynek zostanie poddany 
gruntownej renowacji. Powstanie 
tu galeria etnograficzna. Według 
burmistrza Grodziska Grzegorza 

ścieżka edukacyjna, ogród róża-
ny, pijalnia czekolady, cukiernia, 
siłownia na świeżym powietrzu, 
nowoczesny plac zabaw, fontanna, 
plac z tablicami ekspozycyjnymi  
i amfiteatr z profesjonalnym nagło-
śnieniem. Marzeniem burmistrza 
Grodziska jest stworzenie parku 
podobnego do tego, który znajduje 
się w Żelazowej Woli. Specjalna 
alejka połączy Park Skarbków ze 
Stawami Goliana.

Stawy Goliana
Stawy Goliana to kolejny teren re-
kreacyjny lubiany przez Grodzisz-
czan, lecz bardzo zaniedbany. 
Niegdyś przesiadywał tu ponoć 
jeden z właścicieli miasta – pan 
Mokronoski, a w miejscu obec-
nych bloków znajdował się ogród 
jordanowski. Już w przyszłym 
roku mieszkańcy będą mogli ko-
rzystać ze zmodernizowanego 
terenu. Stawy zostaną wypełnio-
ne wodą, pojawi się w nich nowa 
roślinność, a dookoła – ścieżki, 
place zabaw i boiska z nowym 
oświetleniem i ławeczkami. Wy-
remontowane zostaną także po-
bliskie ulice: Parkowa, Stawowa 
i Marii Skłodowskiej-Curie. Na 
wodzie powstanie specjalny po-
most, na którym będzie można 
organizować imprezy plenerowe. 

17,7 mln zł
z funduszy unijnych 
udało się pozyskać 
grodziskim urzędnikom 
na rewitalizację  
trzech obiektów  
w centrum miasta

Benedykcińskiego, nie będzie to 
jednak smutne muzeum, lecz żywe 
miejsce spotkań kulturalnych i to-
warzyskich, głównie dla seniorów, 
ale nie tylko.

Park Skarbków
Nie do poznania ma się zmienić 
także Park Skarbków. Powstaną tu 
alejki dla pieszych i rowerzystów, 
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 Kamień węgielny wmurował wójt Raszyna Andrzej Zaręba

 Park Skarbków ma się stać głównym terenem rekreacyjnym miasta
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andrzej s. rodys

PRUSZKÓW
Nie będzie przejazdu  
z ul. Zielonej w Regułach  
na ul. Błękitną w Malichach. 
Pruszków nie zgodził się  
na połączenie miejskiej 
ulicy z drogą biegnącą  
w sąsiedniej gminie.

M ieszkańcy osiedla w Re- 
gułach w gminie Micha- 
łowice, leżącego tuż przy  

granicy z Pruszkowem, nadal 
będą musieli przebijać się przez  
pola do al. Powstańców Warsza- 
wy lub ryzykować niebezpieczny  
przejazd przy torach WKD do  
ul. Błękitnej w Malichach. Innych 
dróg do ich osiedla nie ma.

Problem z dojazdem do osiedla 
w Regułach, które powstało przy 
granicy z pruszkowskimi Malicha-
mi, trwa od dawna. Część osiedla 
położona przy ul. Zielonej nie ma 
praktycznie połączenia drogowego 
ze światem. Z regulskiej ul. Zielo-
nej nie da się bowiem wyjechać na 
pruszkowską ul. Błękitną. Unie-
możliwiają to hałdy ziemi pozosta-
wione tu po budowie osiedla przez 
dewelopera. Pozostaje jedynie nie- 
wielki przesmyk pomiędzy nimi  
a torami WKD. Przejeżdżając  
tędy kilku kierowców uszkodziło 
już samochody.

Zielona bez przejazdu

Mieszkańcy ul. Zielonej jesz-
cze w ubiegłym roku wystąpili 
do gminy Michałowice z prośbą 
o zorganizowanie im wyjazdu  
z osiedla. Jedyne, co gmina mo-
gła zrobić, to wytyczyć półtora-
kilometrową drogę przez pola  
w kierunku ul. Powstańców War-
szawy w Regułach. O połączeniu 
ul. Zielonej z ul. Błękitną miały 
zadecydować władze Pruszko-
wa. Jak informował wówczas 
wiceprezydent Pruszkowa An- 
drzej Kurzela, zgoda na włączenie 
regulskiej drogi gminnej do sieci  

Władze miasta nie zgadzją się na połączenie z ulicą Błękitną

pruszkowskich ulic uzależniona  
była między innymi od konsulta- 
cji z mieszkańcami Malich. A ci  
nie zgodzili się, argumentując to 
tym, że wzrośnie natężenie ru-
chu na spokojnym pruszkowskim  
osiedlu.

Jak poinformował nas wicepre-
zydent Kurzela, w wyniku spot- 
kań z mieszkańcami Malich, wła-
dze miasta nie zgodziły się na 
połączenie obu ulic. – Zwłaszcza, 
że nie było wielkiej presji ze stro-
ny gminy Michałowice – dodaje 
wiceprezydent.

W Regułach przy granicy z Prusz- 
kowem mieszka na razie niewie- 
lu mieszkańców. Dlatego obecnie 
gminie Michałowice nie opłaca się 
tu budować drogi. Jednak w końcu, 
wcześniej czy później, będzie mu-
siała, bo w tym rejonie Reguł inwe-
stycje mieszkaniowe dopiero się 
zaczynają. Na razie właściwie jedy-
na możliwość dojazdu w to miejsce  
prowadzi przez Pruszków. – Gdy 
powstaną tu domy, będzie presja 
ze strony mieszkańców, a wów-
czas drogi będą musiały powstać  
– podkreśla Andrzej Kurzela. 

Szlaban na kąpiel w fontannie
RASZYN
Na rynku przy ul. Szkolnej 
pojawi się regulamin  
korzystania ze znajdujących 
się na nim urządzeń.  
M.in. wprowadzony  
zostanie zakaz wchodzenia  
i kąpania się w fontannie.

Fontanna usytuowana w cen-
trum raszyńskiego rynku 
od samego początku stała 

się atrakcją tego miejsca. Wodę 
tryskającą z 12 dysz ze zmiennym 
natężeniem i wysokością stru-
mienia upodobały sobie szcze- 
gólnie dzieci i młodzież. Wejś- 
cie do fontanny nie stanowi żad-
nego problemu. W słoneczne dni  
chlapie się, kąpie, ślizga po jej  
płycie jednocześnie nawet kilka-
naście osób.

Niebawem jednak fontanna 
przestanie być kąpieliskiem,  
a stanie się, zgodnie z przeznacze-
niem, jedynie elementem małej 
architektury.

Władze Raszyna postanowiły 
zaprowadzić porządek na raszyń-
skim rynku. W tym celu ogłosi-
ły przetarg na wykonanie wraz 

montażem tablicy informacyjnej, 
która stanie na rynku przy ul. 
Szkolnej. Zawiśnie w niej regu-
lamin korzystania z urządzeń 
znajdujących się na gminnym 
placu. Wśród 10 jego punktów 
znajdą się m.in. takie: „zabra-
nia się wchodzenia na elementy 
fontanny i inne urządzenia ryn-
ku, kąpieli w akwenie fontanny, 
picia wody”; „zabrania się jazdy 
na deskorolkach i rowerach po 
płycie fontanny i pozostałych 
urządzeniach runku”.

Zdaniem wójta Raszyna An-
drzeja Zaręby, wprowadzenie re-
gulaminu korzystania z urządzeń 
znajdujących się na rynku, jest 
niezbędne. – Rynek znajduje się 
w bliskim sąsiedztwie z domami 
mieszkalnymi. Zdarzało się, że 
osoby przebywające na placu za-
kłócały mir domowy oraz ciszę 
nocną ich mieszkańców – mówi 
Andrzej Zaręba. – Ponadto fon-
tanna nie jest miejscem, w któ-
rym można się kąpać. Woda nie 
jest uzdatniana pod względem 
przydatności do kąpieli – doda-
je. Jednocześnie przypomina, że 
niedaleko rynku, przy ul. Spor-

towej, jest basen ze zjeżdżalnią,  
w którym można kąpać się do woli.

– Wielka szkoda, że nie będzie 
można pluskać się w fontannie  
– mówi 14-letnia Ania. – Chlapa-
nie się w niej to dla nas wielka fraj-
da – dodaje jej koleżanka Monika.

Wójt zwraca też uwagę, że płyta 
fontanny jest śliska, nie mówiąc 
już o jej ostrych krawędziach. Gdy 
19 lipca 2010 r. na portalu WPR24 
pisaliśmy o otwarciu raszyńskiego 
rynku i furorze jaką robi fontanna, 
nie brak było komentarzy porusza-
jących ten wątek. „Ciekawe, kto 
będzie odpowiadał, jak się jakieś 
dziecko zabije na tej płycie, bo mój 
dzieciak już kolano rozwalił i trzy 
tygodnie z wakacji wycięte” – pisał 
czytelnik o nicku Niezadowolony.

Mówiąc o bezpieczeństwie 
warto też przypomnieć, że kąpiel 
w fontannach może być ryzykow- 
na ze względu na możliwość za- 
każenia różnego rodzaju drobno- 
ustrojami. Na fontannie i w tryska- 
jącej z niej wodzie mogą znajdo- 
wać się grzyby, bakterie i wirusy.  
A kontakt z nimi może wiązać się  
z pojawieniem się problemów skór-
nych lub pokarmowych.  (KAM)  W raszyńskiej fontannie najchętniej kąpią się dzieci i młodzież

Nowy mostek na Utracie
PRUSZKÓW
Prawdopodobnie już  
w sierpniu mieszkańcy 
Gąsina będą mogli przejść 
przez Utratę po nowym 
mostku w ciągu  
ul. Elektrycznej. 

Problem zniszczonego i nie- 
bezpiecznego mostku na 
utracie zgłosili władzom 

miasta mieszkańcy Gąsina pod-
czas spotkania z samorządowca-
mi, które odbyło się 14 kwietnia 
w szkole przy ul. Pływackiej. Gą-
sinianie mówili, że ich zdaniem 
obiekt jest w fatalnym stanie i grozi 
zawaleniem. Prosili o szybki re-
mont mostku w obawie o bezpie-
czeństwo własne i swoich dzieci, 
które tamtędy chodzą do szkoły.

Zastępca prezydenta Prusz-
kowa Andrzej Kurzela wyjaśniał 
wówczas, że mostek co prawda 
jest rzeczywiście w złym stanie, 
jednak katastrofa mu nie grozi. 
Obiecywał też, że władze miasta 
podejmą starania, by wyremonto-
wać go jeszcze w tym roku.

Problemem okazało się jed-
nak ustalenie właściciela obiektu.  
Z wnioskiem o przeprowadzenie 
jego remontu pruszkowski ra- 
tusz zwrócił się do Wojewódzkie- 
go Zarządu Melioracji i Urzą- 
dzeń Wodnych w Warszawie. Naj- 
bardziej prawdopodobne było 
bowiem, że to WZMiUW jest jego 
właścicielem. Wiceprezydent  
Kurzela poinformował nas, że  
jednak WZMiUW do mostku się  
nie przyznał.

W takich okolicznościach, jeśli  
nie można ustalić właściciela 
obiektu, za jego stan odpowiada  
gmina, na której terenie się on 
znajduje. Miasto będzie więc 
musiało przeprowadzić remont  
– z taką ewentualnością się zresz- 
tą liczyło. – Mamy zarezerwowane 
na ten cel 50 tys. zł z funduszy 
remontowych – mówi Andrzej 
Kurzela. Jak informuje, miasto 
wszczęło już procedury związane 
z wykonaniem remontu. Tyle, że 
najprawdopodobniej nie będzie 
to remont, lecz budowa nowej 
kładki. – Takie rozwiązanie będzie  
bowiem tańsze – dodaje wice-
prezydent. – Mostek zbudowano 
metodą sklepieniową, a remont 
takiej konstrukcji będzie droższy 
od zbudowania nowej przeprawy. 
Ponadto jeden z przyczółków jest 

50 tys. zł
zarezerwowało miasto na 
remont mostku na Utracie

rzeczywiście w fatalnym stanie. 
Dlatego chcemy zbudować nową 
kładkę tuż obok – mówi. Zapew-
nia jednak, że dopóki nie ma stanu 
podniesionych wód, mostkowi 
nic nie zagraża i można po nim 
bezpiecznie przechodzić. Wice-
prezydent Kurzela deklaruje, że 
nowy mostek miasto chce wy-
konać w całości w lipcu.  (ASR)

Niespełna osiem miesięcy temu 
zakończył się uciążliwy remont  
ul. Dźwigowej. Jednak już 1 lipca 
kierowcy znów będą musieli 
zmagać się z utrudnieniami  

Dźwigowa  
znów do remontu 

Ze względu na zły stan tech-
niczny, wiadukt w Grodzisku 
Mazowieckim od 30 czerwca 
jest zamknięty dla samochodów 
o masie przekraczającej 10 t. 

Ograniczenia  
na wiadukcie

Dodatkowo prędkość prze- 
jazdu została ograniczona  
do 30 km/h. Grodziski wiadukt 
to nie jedyne miejsce, w którym 
można przeprawić się przez  
tory kolejowe. Drugi przejazd 
znajduje się na ul. Bałtyckiej.  
Jest to rogatka, na której  
dość często zamykane są  
szlabany.  (DP)

i uciążliwymi objazdami,  
bo drogowcy zamkną ulicę. 
Mazowiecki Inspektor Nadzoru 
Budowlanego nakazał prezydent 
Warszawy usunięcie nieprawi-
dłowości w stanie technicznym 
drogi. Prace rozpoczęły się  
w nocy z 30 czerwca na 1 lipca. 
Ulica zostanie zbudowana  
praktycznie od nowa.  (AS)

BARANÓWGRODZISK MAZOWIECKI
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WYJAŚNIENIE

W związku z artykułem „A może Aquapark?” zamieszczonym w Gazeta WPR nr 119  
z dnia 13-05-2011r. w imieniu Stowarzyszenia Przyjazna Komunikacja informuję, że 
moja wypowiedź została wyjęta z szerszego kontekstu a przez co zmienił się diame-
tralnie jej wydźwięk i sens.

W żadnej z moich wypowiedzi nie krytykowałam pomysłu na park wodny w gminie 
Grodzisk Mazowiecki, ani nie było to moją intencją. Jest to zdecydowanie lepszy kie-
runek inwestycyjny niż uciążliwe inwestycje przemysłowe (betoniarnie, asfalciarnie,  
zakłady produkcyjne, etc), proponowane nam do tej pory. Ponadto wpisuje się  
w promowanie turystyki i rekreacji na naszym terenie. W swojej wypowiedzi wska- 
załam jedynie na rysujący się problem związany ze wzrostem ruchu samochodowe- 
go, również na zaniedbanych lokalnych drogach.  

W rozmowie poprzedzającej napisanie artykułu wyrażałam wręcz nadzieję, że 
może ta inwestycja będzie bodźcem do przesunięcia bezpłatnego przejazdu A2 do 
węzła Tłuste w Grodzisku Mazowieckim, że może zmienić nowy przebieg drogi 719 
z południowego na północny, jako bezpłatnej alternatywy dla A2 i to w połączeniu  
z planowaną paszkowianką oraz remontem dróg lokalnych w rejonie inwestycji.

Przyjazna Komunikacja jako lokalna organizacja pozarządowa nie ma mocy wpły-
wania na losy inwestycji na terenie naszego powiatu, naszym celem jest jedynie 
wskazywanie potencjalnych zagrożeń dla ludzi i środowiska naturalnego, którego 
zasoby szybko się wyczerpują. 

Działania naszego Stowarzyszenia są ukierunkowane na zrównoważony rozwój  
i ład przestrzenny Grodziska Mazowieckiego i Milanówka oraz na ochronę środowiska 
naturalnego a nie na zahamowanie rozwoju w ogóle, co można byłoby wnioskować 
z treści tekstu wokół mojej wypowiedzi.

Z poważaniem,
Katarzyna Czajkowska-Strawińska

Przewodnicząca Stowarzyszenia Przyjazna Komunikacja 

Karolina GontarczyK

GRODZISK MAZOWIECKI
O fatalnej kondycji dróg  
na terenie gminy nie  
trzeba przekonywać  
nikogo, kto musiał z nich 
korzystać. Najgorzej jest  
w małych miejscowościach, 
takich jak Adamowizna, 
Kady czy Opypy. Tymczasem 
władze zapewniają,  
że robią wszystko,  
abysytuacja się poprawiła.

M ieszkańcy Opyp, Kad  
i Adamowizny wielokrot-
nie alarmowali urzęd-

ników o fatalnym stanie dróg 
w tych miejscowościach. Z tego 
powodu często, zwłaszcza zimą, 
nie mogą bez przeszkód dotrzeć 
do sklepu, pracy czy lekarza. Na 
razie sytuacja nieco się poprawi-
ła ze względu na dobre warunki 
pogodowe, jednak kierowcy już 
boją się nadchodzącej jesieni  
i zimy. – W tym roku to było po 
prostu piekło. Samochody grzęzły 
w błocie, szambiarki i śmieciarki 
w ogóle nie chciały do nas do-
jeżdżać, obawiając się utknięcia. 
Martwimy się, że z nadejściem 
zimy sytuacja się powtórzy – mówi 
Tomasz, mieszkaniec Opyp.

Równie źle jest w Kraśniczej 
Woli, Wólce Grodziskiej, Radoniach 

Gmina buduje i remontuje
Władze miasta walczą z fatalnym stanem nawierzchni dróg 

i Makówce. – Mieszkańcy napraw- 
dę nie muszą się bać zimy. Obecnie 
jesteśmy w trakcie modernizacji 
najgorszych nawierzchni, m.in. na 
Osiedlu Krasickiego w Grodzisku, 
ul. Gilewicza w Opypach, trzech 
ulic w Maryninie, Pieńkach Książe-
nickich, Izdebnie czy Adamowiźnie 

z przeznaczeniem na inwestycje 
drogowe, kanalizacja, która jest 
niezbędna, ale przy okazji niszczy 
ulice, wreszcie podniesiony stan 
wód gruntowych, jak to miało miej-
sce na wiosnę tego roku. Mimo to, 
władze Grodziska Mazowieckiego 
zapewniają, że robią wszystko, aby 
poprawić sytuację. Nawierzchnie, 
które są w najgorszym stanie,  
są utwardzane za pomocą płyt  
typu MON.

Okrężna, Dębowa,  
Cicha, Jesionowa
Nie lepiej jest w mieście. Na-
wierzchnie ulic Okrężnej, Je-
sionowej i Cichej w Grodzisku 
Mazowieckim wołają o pomstę do 
nieba. Ul. Cicha prowadzi z kościo-
ła na cmentarz. Często przechodzą 
tędy kondukty pogrzebowe, które 
muszą brodzić w wodzie albo ją 
omijać, czyli chodzić zygzakiem. 
Podobnie jest na Osiedlu Jaśmi-
nowa. Tu na szczęście remont 
już się zaczął, jego zakończenie 
planowane jest na koniec lipca. 
Lada dzień ma się także zakończyć 
budowa nawierzchni i kanalizacji 
deszczowej na Osiedlu Piaskowa.

Inne inwestycje
Poza remontami dróg, które są 
w najgorszym stanie, grodziskim 
władzom udało się pozyskać pie-
niądze z zewnętrznych źródeł na 

modernizację pozostałych ulic. 
Ul. Chrzanowska to jeden z naj-
ważniejszych szlaków komuni-
kacyjnych w strefie przemysłowej 
miasta. Dzięki dofinansowaniu 
z funduszy unijnych zostanie tu 
położona nakładka bitumiczna, 
zmodernizowane zostaną również 
chodniki. Dzięki wsparciu z UE 
zostaną wyremontowane ulice 
Spokojna i część Sprawnej (przy 
targu). Zaś ulice Parkowa, Stawowa 
i Marii Skłodowskiej-Curie zostaną 
zmodernizowane przy okazji rewi-
talizacji Stawów Goliana.

Z kolei droga przebiegająca  
z Grodziska przez Chrzanów do 

15 mln zł
wydały w ubiegłym  
roku władze Grodziska  
na modernizację dróg

– mówi Grzegorz Benedykciński, 
burmistrz Grodziska Mazowiec-
kiego. – To tylko część dróg, które 
zostaną wyremontowane w tym 
roku. W pierwszej kolejności zaj-
mujemy się tymi, które sprawiały 
mieszkańcom najwięcej kłopo- 
tów, np. nie dało się z nich wyje-
chać – dodaje.

Przyczyny i skutki
Przyczyn złego stanu nawierzch-
ni w małych miejscowościach 
na terenie grodziskiej gminy jest 
kilka: budowa domów na pod-
mokłym terenie, brak zgody wła-
ścicieli gruntów na ich sprzedaż 

GrzeGorz Benedykciński:  
Mieszkańcy nie muszą się  
bać zimy. Obecnie jesteśmy 
w trakcie modernizacji 
najgorszych nawierzchni 
dróg na terenie gminy.

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

Milanówka na trzykilometrowym 
odcinku zyska nową nawierzch-
nię dzięki dofinansowaniu z Na-
rodowego Programu Przebudowy  
Dróg Lokalnych, czyli z tzw. sche-
tynówek. Jej budowa ma zakończyć 
się w sierpniu. 

Milanówek ekologicznym 
liderem Mazowsza 
REGION
W konkursie dla gmin na 
lidera selektywnej zbiórki 
odpadów w województwie 
mazowieckim zwyciężył 
Milanówek. Drugie miejsce 
zajęła gmina Stare Babice, 
a trzecie – gmina Brwinów.

Możemy być dumni z gmin 
w naszym regionie, jeśli 
chodzi o proekologicz-

ne zachowania. W konkursie 
„Liderzy selektywnej zbiórki”, 
odbywającego się w trzech wo-
jewództwach: małopolskim, 
podkarpackim i mazowieckim, 
czołowe miejsca zajęły dwie 
gminy z naszego regionu, a trzeci  
z laureatów to gmina z sąsied-
niego powiatu warszawskiego 
zachodniego. Organizatorami 
konkursu były Towarzystwo na 
rzecz Ziemi we współpracy ze 
Stowarzyszeniem Ekoskop oraz 
Stowarzyszenie Zielone Mazow-
sze, a finansowały go Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej oraz Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Krakowie. Celem konkursu było 
wyłonienie najefektywniejsze-
go systemu selektywnej zbiórki 
odpadów w każdym z trzech 
województw.

Gminy uczestniczące w kon- 
kursie musieli wykazać się wy-
trwałością i determinacją. Bowiem 
trwał on od sierpnia 2010 r. do  

maja 2011 r., a punktacja przy-
znawana była na podstawie 
wyników zbiórki odpadów (me-
talu, plastiku, szkła z podziałem 
na białe i kolorowe, papieru)  
w przeliczeniu na jednego miesz-
kańca. Głównym kryterium waga 
selektywnie zebranych odpadów 
komunalnych i poużytkowych. 
Dane, ile zebrano w danej gmi-
nie, przesyłane były organizato-
rom konkursu w miesięcznych 
zestawieniach. Zwycięska gmina 
dostała dyplom potwierdzają- 
cy uzyskanie honorowego ty-
tułu „Najbardziej proekologicz- 
nej społeczności gminnej”.

Burmistrz Milanówka Jerzy 
Wysocki cieszy się z uzyskanego 
pierwszego miejsca w wojewódz-
twie mazowieckim. Zaznacza jed-
nak, że na taki wynik pracowali 
głównie mieszkańcy i to znacznie 
dłużej, niż przewidywał termin 
ekologicznego konkursu. – Taki 
wynik nie bierze się znikąd. To 
przede wszystkim zasługa zaan-
gażowania samych mieszkańców 
gminy. My selektywną zbiórkę 
odpadów realizujemy od 18 lat. 
Została ona zaaprobowana od 
samego początku, kiedy ją zapro-
ponowaliśmy i wprowadziliśmy. 
Zatem wynik to też efekt doświad-
czenia i zrozumienia dla proekolo-
gicznych form zachowań w życiu 
codziennym – mówi Jerzy Wysocki.

Więcej informacji na temat kon-
kursu i jego laureatów na stronie: 
www. liderzy.info.pl.  (KAM)

Warszawski Zarząd Transportu 
Miejskiego zawiesza od  
1 lipca na czas wakacji kurso-
wanie autobusów linii 809 i 815. 
Stało się tak mimo sprzeciwu 

Linie 809 i 815 
zawieszone

WKD rozpocznie 1 sierpnia  
remont mostu na rzece Utracie. 
Inwestycja została podzielona  
na dwa etapy. W tym roku wy-
remontowany zostanie odcinek 

Remont mostu  
na Utracie

mostu przebiegający pod  
torem nr 1. Za rok kolejarze  
wyremontują most pod torem 
nr 2. Na czas remontu z ruchu 
wyłączony zostanie tor nr 1.  
Zmianie ulegnie również  
organizacja ruchu. W tym  
roku utrudnienia związane  
z remontem powinny  
zakończyć się 31 sierpnia.  (AS)

mieszkańców i samorządow- 
ców z Raszyna. Gmina nie  
zaakceptowała zapropono- 
wanego przez ZTM projektu  
wakacyjnych rozkładów  
jazdy. Zgodnie z planami ZTM,  
linie 809 i 815 w okresie wa-
kacyjnym nie będą kursować. 
Natomiast linia 715 zmieni  
trasę.  (AS)

RASZYNREGION

Wianki pod znakiem hip-hopu
PRUSZKÓW
Czerwcowe Wianki już  
chyba na trwałe weszły  
do kalendarza masowych 
imprez w Pruszkowie.  
W tym roku odbyły się po  
raz siódmy i cieszyły się 
ogromnym powodzeniem.

Festyn rozpoczął się w Parku 
Potulickich przy ul. Bole-
sława Prusa. Z wdziękiem 

i humorem prowadził go Jacek 
Elżanowski, dyrektor Miejskiej 
Krytej Pływalni Kapry. Można tu 
było obejrzeć pokaz ratownictwa 
medycznego, popływać łódką  
i spróbować swoich sił w sterowa-
niu modelami na wodzie. Dzieci  
z pomalowanymi buziami jeździ- 
ły na kucyku i stacjonarnych ro- 
werach. Wielkim zainteresowa-
niem cieszył się konkurs na najład-
niejszy wianek, który wygrała pani 
Iwona, mieszkanka Pruszkowa, 
tym samym zdobywając nagrodę 
ufundowaną przez Bank Spół-
dzielczy w Pruszkowie – cyfrowy  
aparat fotograficzny.

Na terenie parku długo po-
szukiwano ukrytego kwiatu pa-
proci. Po kilku godzinach udało 
się go odnaleźć, a zwycięzca  
z rąk wiceprezydenta Andrzeja 
Królikowskiego odebrał rower. 
Podczas festynu można było 
również pograć w piłkę ręczną 
czy kometkę. Wszyscy uczest-
nicy konkurencji sportowych 
dostali lody.

Wieczorem impreza przenio-
sła się na stadion Znicza, który 
był okupowany przez młodzież  
w szerokich bluzach i spodniach 
czyli miłośników muzyki hip-
-hopowej. Dla nich zagrały takie 
grupy jak Echinacea, Wyższa Klasa,  
Green i HiFi Banda. – Słuchajcie 
dobrego rapu. Dobry rap to taki, 
który jest dobry – nawoływał ze 
sceny jeden z wykonawców.

W tym samym czasie, nad rzecz- 
ką w Malichach trwał festyn są-
siedzki zorganizowany przez  
Stowarzyszenie Mieszkańców 
Osiedla-Ogrodu Malichy. Można 
tu było potańczyć przy muzyce gra-
nej na żywo, a przy ognisku upiec 
kiełbaskę. Przed południem odbyły 
się tu zawody sportowe, m.in. bieg 
rekreacyjny, marsz nordic walking 
i siatkówka plażowa.  (KG)
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Brwinów

II Plener Malarski
Gminny Ośrodek Kultury  
w Brwinowie zaprasza na  
II Plener Malarski, który odbę-
dzie się w dniach 6-20 lipca. 
W plenerze mogą brać udział 
dorośli i młodzież od lat 14. Infor- 
macje i zapisy: (22) 729 59 34. 
Pierwsze spotkanie odbędzie się 
w środę 6 lipca.
Start godz. 10.50,  
Wstęp wolny,  
Miejsce: Wilsona 2

Miejsce: Kościelna 3Grodzisk Mazowiecki

Metropolitan  
Youth Symphony 
Orchestra 
Centrum Kultury zaprasza  
9 lipca (sobota) do sali widowi-
skowej na koncert Metropolitan 
Youth Symphony Orchestra  
z Oregonu w USA.
Start godz. 17.00,  
Wstęp wolny, 
Miejsce: Spółdzielcza 9

Informator kulturalny  /01.07-08.07/

Milanówek

Szanty z Tomkiem 
Potockim
1 lipca (piątek) w kawiarence  
„u Artystek” odbędzie się 
koncert Szanty z Tomkiem 
Potokiem Potockim.
Start godz. 19.00,  
Wstęp wolny,  
Miejsce: Warszawska 36

Jam Session 
8 lipca (piątek) w kawiarence 
„uArtystek” odbedzie się Jam 
Session z Tomkiem Tarczyń-
skim. Celem imprezy jest 
integracja lokalnego środowiska 
muzycznego, promocja młodych 
artystów oraz wymiana  
muzycznych doświadczeń.  
Na miejscu organizatorzy 
udostępnią sprzęt muzyczny: 
perkusję, wzmacniacze, sprzęt 
wokalny, klawisze. 
Start godz. 20.00,  
Bilety: 2 zł,  
Miejsce: Warszawska 36

Nadarzyn

III Rodzinny Rajd 
Rowerowy
Nadarzyński Ośrodek Kultury 
zaprasza 3 lipca (niedziela) na  
III Rodzinny Rajd Rowerowy. 
Tegoroczna edycja rajdu 
będzie przebiegać pod hasłem 
„Bezpieczne wakacje na dwóch 
kółkach”. W czasie imprezy 
prowadzone będą spotkania  
z przedstawicielami policji. 
Dzieci będą mogły przystąpić  
do egzaminu na kartę rowerową.
Start godz. 10.00,  
Miejsce: pl. Poniatowskiego 42 

Podkowa Leśna

Podkowa  
Dobrze Rockuje
2 lipca (sobota) Centrum  
Kultury i Inicjatyw Obywa-
telskich zaprasza na koncert 
zespołów Noize Fuzion,  
Blastone i Maćka Mejdena. 
Start godz. 18.00,  
Bilety: 5 zł,  
Miejsce: Świerkowa 1

Uniwersytet  
Letni – rekrutacja
Centrum Kultury i Inicjatyw Oby-
watelskich zaprasza do wzięcia 
udziału w zajęciach organizowa-
nych w ramach Uniwersytetu 
Letniego w programie m.in. 
warsztaty fotograficzne, wykła-
dy i wiele innych. Rekrutacja trwa 
do 7 lipca. Rekrutacja potrwa do 
17 lipca, a zajęcia odbywać się 
będą w dniach 1-26 sierpnia. 
Zapisy: info@ckiopodkowa.pl  
oraz (22) 758 94 41,  
Koszt: 470 zł / os. (z obiadem). 
Ilość miejsc ograniczona. 
Miejsce: Świerkowa 1

Pruszków

Open Mind Orchestra
2 lipca(sobota) w Parku Ko-
ściuszki odbędzie się koncert 
muzyki klasycznej w wykonaniu 
orkiestry symfonicznej pod 
dyrekcją Moniki Wolińskiej. 
Widzowie usłyszą m.in. utwory 
Mozarta i Czajkowskiego oraz 
Marcina Błażewicza (współcze-
snego kompozytora polskiego).
Start godz. 20.00, Wstęp wolny,  
Miejsce; Kościuszki 4

kultura 9 lipca (sobota) w grodziskim Centrum Kultury odbędzie się koncert Metropolitan Youth Symphony Orchestra z Oregonu w USA. W skład młodzieżowej 
orkiestry wchodzi 250 studentów pochodzących z różnych środowisk. Młodzi muzycy  na co dzień grają w różnych zespołach jazzowych, orkiestrach 
dętych i orkiestrach symfonicznych. W wolnych chwilach spotykają się, by razem poćwiczyć i zaprezentować swoje pasje i umiejętności w różnych 
częściach świata. Do Polski przyjedzie grupa 64 muzyków pod batutą wybitnego dyrygenta i skrzypka Lajos Balogh, który jest również założycielem 
Metropolitan Youth Symphony Orchestra. W trakcie koncertu usłyszymy utwory Telemana, Beethovena i Pendereckiego
Start godz. 17.00, Wstęp wolny, Miejsce: Spółdzielcza 9

Koncert Metropolitan Youth Symphony Orchestra

Barbarzyńcy 
opanowali park
PRUSZKÓW
Wśród dymów palenisk, 
szczęku mieczy i radosnego 
śmiechu, mali uczestnicy 
poznają realia życia  
plemiennego Bałtów,  
Gotów i Wandalów.

Od poniedziałku w bar- 
barzyńskim obozowis- 
ku w Parku Potulickich 

trwają IV Warsztaty Historycz-
no-Artystyczne „My, Barbarzyń-
cy”, zorganizowane dla dzieci 
przez Muzeum Starożytnego 
Hutnictwa Mazowieckiego.

Podczas zajęć warsztatowych 
uczestnicy poznają w prakty-
ce m.in. techniki filcowania 
i barwienia tkanin, wykonują 
biżuterię, budują wędzarnię  
i przygotowują w niej potrawy 
oraz lepią naczynia z gliny. 
Codziennie przekonują się, 
jak wiele nowych umiejęt-
ności można zdobyć dzięki 

wzajemnym kontaktom mię-
dzykulturowym. Dowiadują 
się także, kim byli Bałtowie, 
Goci i Wandalowie oraz jak 
wyglądało ich życie duchowe, 
które obecnie w formie pochów-
ków odkrywane jest w trakcie  
wykopalisk. Pracę badaczy 
przeszłości przybliżają rów- 
nież zajęcia z bioarcheologii, 
na których dzieci rekonstruują  
z czaszek wygląd twarzy.

Wszyscy chętni do zapozna-
nia się z realiami życia sprzed 
dwóch tysięcy lat, mogą wziąć 
udział w wieczorze otwartym. 
1 lipca o godz. 19.00 rozpocznie 
się podsumowanie warszta- 
tów. Będzie można zobaczyć 
spektakl teatralny przygoto-
wany przez dzieci, prezentację 
wyrobów z filcu, pokazy walk  
i polowania na dzika oraz spró-
bować barbarzyńskiej kuchni 
na specjalnie przygotowanej 
biesiadzie.  (R)
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Nie masz czasu?
Nie wiesz jak?

EVENTEO działa za Ciebie!

www.eventeo.com.pl
22 758 91 00 / 693 853 066

KOMPLEKSOWA
ORGANIZACJA

PRZYJĘĆ
OKOLICZNOŚCIOWYCH
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BURMISTRZ GRODZISKA  
MAZOWIECKIEGO
                                                                      Grodzisk Mazowiecki,  

dnia 01.07.2011 r.

ogłoszenie 

o podjęciu przez Radę Miejską w grodzisku Mazowieckim 
Uchwały nr 123/2011 z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla terenu części wsi Kłudno sta-
re, części wsi Kłudno nowe, części wsi Tłuste oraz części wsi 
Chlebnia w gminie grodzisk Mazowiecki.

Na podstawie art.17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 
ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Grodzi-
sku Mazowieckim Uchwały Nr 123/2011 z dnia 25 maja 2011 
roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu części wsi Kłudno 
Stare, części wsi Kłudno Nowe, części wsi Tłuste oraz części wsi 
Chlebnia w Gminie Grodzisk Mazowiecki.

Granice obszaru objętego projektem planu wyznaczają:
• Od północy (zaczynając od północno – zachodniego narożni-

ka działki nr ew. 51 we wsi Kłudno Nowe, dalej po północ-
nej granicy działki nr ew. 63 we wsi Kłudno Stare, po pół-
nocnej granicy działki nr ew. 49/1 we wsi Tłuste do północno  
– zachodniego narożnika działki nr ew. 49/2)

• Od zachodu (zaczynając od północno – zachodniego narożni-
ka działki nr ew. 51 we wsi Kłudno Nowe , dalej po zachodniej 
stronie działki nr ew. 51 we wsi Kłudno Nowe, po zachod-
niej stronie działki nr ew. 1 we wsi Chlebnia  z przejściem do 
północno – zachodniego narożnika działki nr ew. 215 we wsi 
Chlebnia , północną granica działki 215 we wsi Chcenia do 
północno – wschodniego narożnika działki nr ew. 215 we wsi 
Chlebnia, dalej po wschodnich granicach działki nr ew. 215 
we wsi Chlebnia do wysokości zachodniego narożnika działki  
nr ew. 4/2 we wsi Chlebnia).

• Od południa (po północnych granicach terenów będących we 
władaniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad tj. 
działki nr ew. 215, 216, 217 we wsi Chlebnia, 112/2, 111/2, 125, 
76/2, 113,2, 99/2, 119/4 we wsi Kłudno Stare, północną granicą 
działki nr ew. 121/2 (rzeka) we wsi we wsi Kłudno Stare, pół-
nocno – zachodnią granicą działki nr ew. 126 we wsi Kłudno 
Stare do południowo- zachodniego narożnika działki nr ew. 
140 we wsi Tłuste będącej we władaniu Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad).

• Od wschodu (zaczynając od północno – zachodniego naroż-
nika działki nr ew. 49/2 we wsi Tłuste dalej po wschodniej 
granicy działki nr ew. 49/1 we wsi Tłuste, południową oraz 
zachodnia granica działki nr ew. 141 we wsi Tłuste będącą we 
władaniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, 
zachodnią granicą działki nr ew. 68/2 (rzeka) we wsi Tłuste, 
dalej po północno zachodniej granicy działki nr ew. 140 we 
wsi Tłuste będącej we władaniu Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad do północno – wschodniego narożnika 
działki nr ew. 126 we wsi Kłudno Stare będącej we władaniu 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad).

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego 
planu miejscowego.

Wnioski do planu należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu 
Miasta i Gminy w Grodzisku Mazowieckim, 05-825 Grodzisk 
Mazowiecki, ul. T. Kościuszki 32A w terminie do dnia 22.07.2011.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodaw-
cy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której 
dotyczy.

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

BURMISTRZ GRODZISKA  
MAZOWIECKIEGO

                                                                   Grodzisk Mazowiecki,  
dnia 01.07.2011 r.

ogłoszenie 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go gminy grodzisk Mazowiecki
Zgodnie z art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowa- 
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 
ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Grodzi-
sku Mazowieckim Uchwały Nr 121/2011 z dnia 25 maja 2011 roku  
w sprawie sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Mazowiecki.

Zainteresowani w terminie do dnia 22.07.2011r. mogą składać 
wnioski do opracowywanego dokumentu. 

Wnioski w formie pisemnej należy składać w sekretariacie 
Urzędu Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki, poczta na adres 
05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. T. Kościuszki 32A. 
        

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

BURMISTRZ GRODZISKA  
MAZOWIECKIEGO

                      Grodzisk Mazowiecki,  
dnia 01.07.2011 r.

ogłoszenie 

Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt. 1 i art. 51 
ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227  
ze zm.), w związku Uchwałą Nr 123/2011 z dnia 25 maja 2011 roku  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu części wsi Kłud-
no Stare, części wsi Kłudno Nowe, części wsi Tłuste oraz czę-
ści wsi Chlebnia w Gminie Grodzisk Mazowiecki, zawiadamia 
się, że gmina Grodzisk Mazowiecki wszczęła postępowanie  
w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko, w tym do sporządzenia prognozy oddziaływania 
na środowisko, dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla terenu części wsi Kłudno Stare, części wsi  
Kłudno Nowe, części wsi Tłuste oraz części wsi Chlebnia w Gmi-
nie Grodzisk Mazowiecki. Dokumentacja sprawy wyłożona jest 
do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta  
i Gminy Grodzisk Mazowiecki w pokoju nr 9 i można zapoznać 
się z nią w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt. 3 i 4 i art. 40 ustawy, zaintereso-
wani w terminie do dnia 22.07.2011r. mogą składać wnioski 
do opracowywanego dokumentu. Wnioski na piśmie nale-
ży składać w sekretariacie Urzędu Miasta i gminy Grodzisk 
Mazowiecki, poczta na adres 05-825 Grodzisk Mazowiecki,  
ul. T. Kościuszki 32A, ustnie do protokołu w Wydziale Plano-
wania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Grodzisk Ma-
zowiecki lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
(bez konieczności opatrywania podpisem elektronicznym) na  
adres e-mail pawel.dabrowski@grodzisk.pl. Wniosek powinien 
zawierać imię nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej  
i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenia nie- 
ruchomości, której wniosek dotyczy. 

Zgodnie z art. 41 ustawy  wnioski wniesione po terminie pozo-
staną bez rozpatrzenia. Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 
5 ustawy organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wnio-
sków jest Burmistrz Grodziska Mazowieckiego.

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

BURMISTRZ GRODZISKA  
MAZOWIECKIEGO

                                                              Grodzisk Mazowiecki,  
dnia 01.07.2011 r.

ogłoszenie 

Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt. 1 i art. 51 
ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 
1227 ze zm.), w związku Uchwałą Nr 122/2011 z dnia 25 maja 
2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu czę-
ści wsi Żuków w Gminie Grodzisk Mazowiecki, zawiadamia 
się, że gmina Grodzisk Mazowiecki wszczęła postępowanie  
w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływa-
nia na środowisko, w tym do sporządzenia prognozy oddzia-
ływania na środowisko, dla potrzeb miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego dla terenu części wsi Żuków  
w Gminie Grodzisk Mazowiecki. Dokumentacja sprawy wy-
łożona jest do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzenne-
go Urzędu Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki w pokoju  
nr 9 i można zapoznać się z nią w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt. 3 i 4 i art. 40 ustawy, zaintere-
sowani w terminie do dnia 22.07.2011r. mogą składać wnioski 
do opracowywanego dokumentu. Wnioski na piśmie należy  
składać w sekretariacie Urzędu Miasta i gminy Grodzisk 
Mazowiecki, poczta na adres 05-825 Grodzisk Mazowiecki,  
ul. T. Kościuszki 32A, ustnie do protokołu w Wydziale Plano-
wania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Grodzisk Ma-
zowiecki lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
(bez konieczności opatrywania podpisem elektronicznym) na 
adres e-mail pawel.dabrowski@grodzisk.pl . Wniosek powinien 
zawierać imię nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej  
i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenia 
nieruchomości, której wniosek dotyczy. 

Zgodnie z art. 41 ustawy  wnioski wniesione po terminie po-
zostaną bez rozpatrzenia. Stosownie do przepisów art. 39 ust.  
1 pkt. 5 ustawy organem właściwym do rozpatrzenia złożo-
nych wniosków jest Burmistrz Grodziska Mazowieckiego.

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

BURMISTRZ GRODZISKA  
MAZOWIECKIEGO

                                                                      Grodzisk Mazowiecki,  
dnia 01.07.2011 r.

ogłoszenie 

o podjęciu przez Radę Miejską w grodzisku Mazowieckim Uchwały 
nr 122/2011 z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla terenu części wsi Żuków w gminie grodzisk Mazowiecki.

Na podstawie art.17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 ze zm.) za-
wiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Grodzisku Mazowieckim 
Uchwały Nr 122/2011 z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla terenu części wsi Żuków w Gminie Grodzisk Mazowiecki.
Granice obszaru objętego projektem planu wyznaczają:
• Od północy: zaczynając od północno - zachodniego narożnika dział-

ki nr ew. 69 we wsi Żuków dalej po północnych granicach działek 
będących granicami obrębu geodezyjnego wsi Żuków do wysokości 
północno wschodniego narożnika działki nr ew. 145 we wsi Żuków;

• Od wschodu: zaczynając od północno – zachodniego narożnika dział-
ki nr ew. 145 we wsi Żuków, wschodnią granicą działki nr ew. 204 we 
wsi Żuków;

• Od zachodu: zaczynając od północno – zachodniego narożnika dział-
ki nr ew. 69 we wsi Żuków, dalej po zachodniej stronie działki nr ew. 
69 we wsi Żuków do wysokości północno – wschodniego narożnika 
działki nr ew. 146 we wsi Żuków z przejściem do wschodniej granicy 
działki nr ew. 69 we wsi, dalej północną granicą działki nr ew. 69 do 
wysokości działki nr ew. 94/2 z przejściem prostopadłym do wschod-
niej granicy działki nr ew. 164/2 we wsi Żuków, dalej po północno 
– zachodnich granicach działek 165/2, 168/1, 169/1 będących we wła-
daniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad;

• Od południa: zaczynając od południowo – zachodniego narożnika 
działki nr ew. 169/2 południową granicą działki nr ew. 169/2 we wsi 
Żuków, dalej po północnych granicach działek będących we władaniu 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad działki nr ew. 169/3, 
171/2, 172/2, 173/2, 174/2, 175/2, 176/2, 177/2, 178/2, 179/2, 181/2, 
182/2, 183/2, 187/2, 189/2, dalej po południowych granicach działek 
będących granicami obrębu geodezyjnego wsi Żuków do południowo 
- zachodniego narożnika działki nr ew. 204 we wsi Żuków.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu 
miejscowego.

Wnioski do planu należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Mia-
sta i Gminy w Grodzisku Mazowieckim, 05-825 Grodzisk Mazowiecki,  
ul. T. Kościuszki 32A w terminie do dnia 22.07.2011r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

BURMISTRZ GRODZISKA  
MAZOWIECKIEGO
                                                                Grodzisk Mazowiecki,  

dnia 01.07.2011 r.

ogłoszenie 
Burmistrza grodziska Mazowieckiego

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy grodzisk Mazowiecki

Zgodnie z art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt. 1 i art. 51 
ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu in-
formacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia 
się, że gmina Grodzisk Mazowiecki wszczęła postępowanie  
w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko, w tym do sporządzenia prognozy oddziaływa-
nia na środowisko, dla potrzeb zmiany Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gro-
dzisk Mazowiecki. Dokumentacja sprawy wyłożona jest do 
wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Mia-
sta i Gminy Grodzisk Mazowiecki w pokoju nr 9 i można za-
poznać się z nią w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt. 3 i 4 i art. 40 ustawy z dnia  
3  października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowi-
sku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo-
wisk oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zaintere-
sowani w terminie do dnia 22.07.2011r. mogą składać wnioski 
do opracowywanego dokumentu. Wnioski na piśmie należy 
składać w sekretariacie Urzędu Miasta i gminy Grodzisk 
Mazowiecki, poczta na adres 05-825 Grodzisk Mazowiecki,  
ul. T. Kościuszki 32A, ustnie do protokołu w Wydziale Plano-
wania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Grodzisk Ma-
zowiecki lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
(bez konieczności opatrywania podpisem elektronicznym) na 
adres e-mail pawel.dabrowski@grodzisk.pl . Wniosek powi-
nien zawierać imię nazwisko lub nazwę jednostki organizacyj-
nej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenia 
nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Zgodnie z art. 41 ustawy  wnioski wniesione po terminie po-
zostaną bez rozpatrzenia. Stosownie do przepisów art. 39 ust.  
1 pkt. 5 ustawy organem właściwym do rozpatrzenia złożo-
nych wniosków jest Burmistrz Grodziska Mazowieckiego.

   Burmistrz Grodziska Mazowieckiego
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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

•	 W biurze reklamy w Pruszkowie, ul. Prusa 19/7
•	 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

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

 ► Avon konsultanci 604 147 566 

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

Firma komputerowa  
z Piastowa poszukuje do 
wdrażania programów 
farmaceutycznych, hotline. 
CV proszę przesłać na  
adres: tom_kamyk@wp.pl

 ► Firma komunalna zatrudni 
pomocnika na samochód 
śmieciarka do bazy w Łazach 
k.Magdalenki, oraz pracownika 
fizycznego do sortowania odpadów 
pobudowlanych w Opaczy 
k.Michałowic 693280600

 ► Firma komunalna zatrudni 
pracownika biurowego z biegłą 
znajomością obsługi komputera  
i znajomością języka angielskiego 
do telefonicznej obsługi klienta 
oraz prac biurowych w Opaczy 
k.Michałowic 693280600

 ► Firma transportowa zatrudni od 
zaraz na umowę o pracę kierowcę 
z kat. C+E+ uprawnienia ADR 
podstawowe w transporcie 
międzynarodowym. Firma 
transportowa w okolicy Grodziska 
Mazowieckiego, Tel. 601 33 27 59

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

 ► Fryzjer/Fryzjerka, Nadarzyn 
606 132 233

Młodego do przyuczenia 
zawodu, betoniarz  
– posadzkarz 518 05 05 55

 ► Poszukujemy KOBIET do pracy 
w ochronie na terenie Ołtarzewa.  
Umowa o pracę. Stawka od 7,50 
zł netto. Kontakt 692-407-012

 ► Przyjmę kierowcę z doświadcze- 
niem na wywrotce kat CE  
przy budowie trasy A2 531 312 312

 ► SALON PIĘKNOŚCI DENIQUE 
W C.H. JANKI PRZYJMIE DO 
PRACY DOŚWIADCZONYCH 
FRYZJERÓW. 2500 ZŁ NA 
RĘKĘ!!! ZAINTERESOWANYCH 
PROSZĘ O KONTAKT Z NUMEREM: 
609-242-500

 ► SALON PIĘKNOŚCI DENIQUE 
W C.H. JANKI PRZYJMIE DO 
PRACY DOŚWIADCZONE 
MANICURZYSTKI. 2000 ZŁ NA 
RĘKĘ!!! ZAINTERESOWANYCH 
PROSZĘ O KONTAKT  
Z NUMEREM: 609-242-50

 ► Zatrudnimy osoby bez licencji, 
studentów, absolwentów szkół 
średnich do ochrony obiektów 
handlowych teren Warszawy  
oraz Janek. Kontakt:   
22/560-5417  22/560-5140  
22/560-5415 

największa skuteczność!
CO TYDZIEŃ PONAD 30 000 CZYTELNIKÓW

Szukam pracy

 ► Podejmę się sprzątania 
w Pruszkowie i okolicach 
511 738 104 

 ► Podejmę pracę jako kierowca, 
samochód osobowy dostawczy 
606 922 564 

Nieruchomości – sprzedam

 ► Domy 207, 260 m2, Osiedle 
Żółwin, 602 459 175 

 ► Działki z pozwoleniem na 
budowę domu jednorodzinnego. 
Media. Centrum Nadarzyna.  
506 906 002

 ► Pruszków, ul. Powstańców  
Dom na sprzedaż 120/650m2  
604 402 004

 ► SPRZEDAM BEZPOŚREDNIO  
– NOWE, Nowocześnie 
urządzone mieszkanie 44m2, 
2pokoje, Brwinów, tel.: 
510-203-663, 286 tyś, niski czynsz 

 ► Sprzedam dom jednorodzinny 
80m2 działka, 1550m2, Grodzisk 
Mazowiecki, 22 724 28 84, 
504 718 980

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

Najniższe ceny w mieście
Sprawdź !

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

www.tanioidobrze.pl
ul. Wiosenna 16, Milanówek

 ► Sprzedam mieszkanie  
os. Parkowa (przy kolejce WKD), 
38m2, po remoncie.  
Tel. 510 521 952 

 ► Sprzedam mieszkanie 48m2, 
3 pokoje, Pruszków oś. 
Wyględówek, Bezpośrednio,  
tel 607176509 

Nieruchomości – do wynajęcia

 ► Pruszków, ul. Kraszewskiego  
Ip. 40m2, Lokal do wynajęcia 
604 402 004

 ► Wynajmę pokój osobie samotnej, 
Grodzisk 519 460 834 

Automoto – kupię

 ► Autokasacja pojazdów, 
transport gratis 502 534 080 

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

Nissan  Sunny, busy japońskie 
668 171 639 

Automoto – sprzedam

 ► Sprzedam Seat Ibiza 1,4  
benzyna 2009 r. cena 37 600;  
502 36 1 046 

Kupię

 ► Książki 784 884 230  

Usługi

 ► Anteny SAT – TV  
– Kino domowe, Domofony  
– Videodomofony  
506 845 092

 ► Cyklinowanie  602 262 144 

 ► Cyklinowanie, lakierowanie, tanio, 
sprzęt zachodni układanie parkiet 
cena producenta 505 488 404, 
22 724 91 28 

Docieplenia budynków  
z materiałem (SILIKAT)  
od 78 zł/m2 szybko i solidnie 
507 964 611 

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

 ► Hydrauliczno – gazowe 
792 267 957 

 ► Malowanie szybkie tanie i solidne 
wykonanie 602 719 024 

 ► Pranie tapicerki,  
dywanów w domu klienta 
504 206 446 

AUTO SERWIS
PEŁNY ZAKRES USŁUG

Pruszków, Aleje Jerozolimskie 451
(NA TYŁACH INTERCARS)

tel. 795 569 659

Wulkanizacja Elektryka Diagnostyka komupterowa
Mechanika

POSPRZĄTAM  
- DOM 
- MIESZKANIE 
- BIURO 
P RUSZKÓW I OKOLICE. 
511 738 104  

 ► Przedłużanie i zagęszczanie rzęs 
metodą 1:1 tel. 668 967 490

 ► Remonty, zabudowy, K/G, Glazura, 
Gładź Gipsowa, Malowanie,  
Panele Fvat 501 421 812

 ► Transport Mercedes Sprinter 
504 206 446 

 ► Tynki gipsowe agregatem  
510 47 55 14 

Usługi remontowo- 
budowlane, gładzie, 
malowanie, sztukateria, 
glazura, solidnie 517 698 290 

 ► WYMIANA OPON 795 569 659 

Inne

 ► •  Medycyna Naturalna  
•  Fundusz płac – Optymalizacja  
     ok. 3000,00zł. rocznie  
     na jednym pracowniku  
•  Służebnośc Przesyłu  
     – wysokie odszkodowania 
www.partnerbis.otwarte24.pl   
504 303 359
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Bezpłatna reklama Twojej firmy w internecie!

darmowe ogłoszenia 
www.ogloszenia.wpr24.pl

darmowa prezentacja
www.firmy.wpr24.pl

Pruszków ul. Ireny 120
tel. 602 623 950

Prowadzimy usługowo: księgi handlowe,
książki przychodów i rozchodów

www.bestpol.waw.pl
Biuro czynne: Pn. - Pt. w godz. 9.30 - 17.30

BESTPOL
Biuro Rachunkowe Sp. z o.o. Wójt Gminy Nadarzyn zawiadamia, 

że na urzędowych tablicach ogłoszeń 
oraz na stornach internetowych urzędu 

został wywieszony wykaz nieruchomości 
przeznaczonych do sprzedaży. 

drzwidrzwi
raty

oknaokna
aluminium, drewno, 
PCV, rolety, moskitiery

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

wewnętrzne, zewnętrzne, 
antywłamaniowe

POSPRZĄTAM
- Dom
- Mieszkanie
- Biuro

Pruszków i okolice.
Tel 512 077 690

KRZESŁA, FOTELE, STOŁY. ŁAWY, WIESZAKI...
DLA BIURA I DO DOMU. DLA DZIECKA I DOROSŁEGO
  specjalizujemy się w siedzeniu ....

SKLEP W PIASTOWIE  W PASAŻU TESCO
czynne od 9-21, niedziela 10-18

www.ewolucjasiedzenia.firmy.net; tel.: 22 729 02 78 
 

10% RABATU DLA KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z REKLAMY GAZETY. 
ZAPRASZAMY!
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