
BMW 118d 122KM 
2006, 64 000 km
cena brutto: 54 900 zł

BMW X5 235KM 
2008, 82 000 km
faktura VAT 23%
cena brutto: 189 900 zł

BMW 520DA 163KM 
2006, 102 000 km
faktura VAT 23%
cena brutto: 74 900 zł

BMW F10 520d 184KM 
2010, 8300 km
cena brutto: 189 900 zł

BMW 320i 170KM 
2008, 60 000 km
faktura VAT 23%
cena brutto: 69 900 zł

Mini ONE 90KM 
2005, 65 000 km
cena brutto: 34 900 zł 

SAMOCHODY UŻYWANE BMW.

al. Krakowska 5
05-090 Falenty k/Warszawy
Tel. +48 504 452 374
Tel. +48 502 295 703
www.bmw-bawariamotors.plW dniach 23-25.09 zapraszamy na Dni Otwarte Samochodów Używanych.

Zobacz 50 aut do natychmiastowego odbioru.
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Reklama

Parkometry  
pod koniec roku
Wbrew wcześniejszym 
zapowiedziom, system  
płatnego parkowania  
w mieście nie ruszy  
we wrześniu, lecz 
pod koniec roku  3

PRUSZKÓW

REGION  Ministerstwo Infrastruktury i kolej uważają, że druga para torów od Grodziska Mazowieckiego w kierunku Skierniewic jest niepotrzebna  2
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Nie będzie drugiej pary torów

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

Wolontariusze 
ratują koty
Z pomocą kociętom  
z brwinowskiego cmentarza, 
cierpiącym na koci katar,  
ruszyli wolontariusze  
z różnych organizacji  
zajmujących się  
zwierzętami  2 

BRWINÓW



2 www.wpr24.plPiątek, 26 sierpnia 2011

Andrzej S. rodyS
 
REGION
Nie ma szans na to, by 
powstała dodatkowa  
para torów kolejowych  
od Grodziska Mazowieckiego 
w kierunku Skierniewic. 
Ministerstwo Infrastruktury  
i PKP Polskie Linie  
Kolejowe są zdania,  
że taka inwestycja  
jest niepotrzebna.

Z propozycją zbudowania 
dodatkowej pary torów 
na odcinku między Gro-
dziskiem a Skierniewi-

cami wystąpiło Stowarzyszenie 
Ochrony i Promocji Miast-Ogro-
dów i Historycznych Miejscowo-
ści Centralnego Mazowsza Ład 
Na Mazowszu. List w tej sprawie 
do ministra infrastruktury Ceza-
rego Grabarczyka i prezesa PKP 
PLK Zbigniewa Szafrańskiego 
podpisało także sześć innych sto-
warzyszeń z regionu. O sprawie 
pisaliśmy w „Gazecie WPR” 113 
z 1 kwietnia.

OPAKOWANIE ZASTĘPCZE

Olej kolej!

Bolo SkoczylAS

RedaktoR naczelny

Jak działa kolej, każdy widzi. 
Każdy, tylko nie kolejarze. Na najbliższy 
weekend związki zawodowe kolejarzy 
Przewozów Regionalnych zapowiadały 
kontynuację akcji strajkowej, rozpo-
czętej dwa tygodnie temu. Kolejarze 
żądają głównie podwyżek płac.  
Jeśli ich postulaty płacowe nie  
zostaną uwzględnione przez  
kierownictwo spółki, zamierzają  
sparaliżować kolej na pełne dwa dni.

Podczas pierwszego dnia strajku 
zwołanego w ubiegłą środę kolejarze 

odwołali kursowanie 2800 pociągów w całym kraju. Wiele osób 
spóźniło się do pracy, wiele w ogóle nie dojechało, dużej liczbie 
pasażerów skomplikowano lub wręcz uniemożliwiono dotarcie 
do miejsc przeznaczenia. Niezadowoleni podróżni, słysząc o zapo-
wiadanej kontynuacji strajku kolejarzy, postanowili zorganizować 
swój protest.

Kolejarze strajkują? My, podróżni, też mamy powody do bojkotu  
i strajku. Ogłaszamy ogólnopolski strajk pasażerów PKP. Organiza-
torzy akcji skrzyknęli się na portalu społecznościowym Facebook, 
gdzie na specjalnie utworzonej stronie „Płacę i wymagam ludzkich 
warunków w PKP!” zachęcają podróżnych, by 7 września zbojkoto-
wali kolej i nie korzystali z jej usług.

„Ostatnie dni, tygodnie i miesiące dały się we znaki wszystkim 
korzystającym z kolei w Polsce. Mamy prawo żądać zwrotów 
pieniędzy za bilety!” – czytamy na ich stronie. Uczestnicy akcji 
sformułowali listę konkretnych postulatów i żądają od kolei ich 
spełnienia: punktualności, skrócenia czasu podróży i godnych, 
ludzkich warunków w pociągach wszystkich spółek, „czystych 
kibli”, papieru w toaletach, zapewnienia bezpieczeństwa  
i porządku na dworcach. Żądają również kultury i uprzejmości  
od wszystkich kolejarzy.

Zapewniają, że tego dnia nie będą podróżować kolejami i zachę-
cają innych pasażerów, by poszli w ich ślady i wybrali inne środki 
komunikacji. Proponują, by wsiedli w swoje auta lub na rowery, 
podróżowali autobusami, komunikacją miejską albo autostopem.

Akcja zyskuje zwolenników w błyskawicznym tempie. Już drugie-
go dnia po jej ogłoszeniu chęć wzięcia udziału w ogólnopolskim 
proteście zgłosiło ponad 3 tys. podróżnych, a liczba jej zwolenni-
ków wciąż rośnie.

Organizatorzy akcji zapowiadają jej kontynuację do czasu spełnie-
nia ich postulatów przez kolej i wzorem związkowców ostrzegają, 
że w przypadku niezrealizowania ich do 9 września, protest będzie 
przedłużony i kontynuowany aż do skutku…

Kto wie, może ten prosty zabieg okaże się właściwą i skuteczną 
receptą na poprawę stanu naszych kolei? Tym bardziej, że nie 
wymaga on żadnych dodatkowych środków budżetowych ani  
europejskich dotacji. Niezależnie od tego czy kolejarze przepro- 
wadzą swój strajk czy nie, protest pasażerów w pełni popieram  
i proponuję hasło. Jak w tytule.

Nie będzie drugiej pary torów 

aktualności
CYTAT TYGODNIA
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BRWINÓW
Od początku sierpnia koci 
katar dziesiątkuje małe koty 
na brwinowskim cmentarzu. 
Dzięki wolontariuszom  
i pomocy gminy siedlisko  
choroby zostało opanowane.

K oci katar to wirusowa choro-
ba, na którą zapadają młode 
koty. Do zakażenia często 

dochodzi w fazie życia płodowe- 
go – wirusa przekazuje kociętom 
matka. Choroba atakuje drogi od-
dechowe i oczy. Koty leczone mają 
szansę na pełne wyzdrowienie, 
nieleczone – najczęściej umierają. 

Wolontariusze ratują brwinowskie koty
Na koci katar chorują wyłącznie  
koty. Nie ma możliwości, by cho-
roba ta przeniosła się na człowie- 
ka lub inne zwierzę, np. psa.

O tym, że koty z brwinowskiego 
cmentarza chorują, zaalarmowali 
wolontariusze. Natychmiast pod- 
jęli akcje ratowniczą, o której po-
informowali w internecie, m.in. na 
portalu społecznościowym Face- 
book. W sukurs przyszła im gmina.

Do tej pory wolontariusze od- 
łowili z cmentarza 20 kotów. Są 
wśród nich wszystkie kocięta, które 
chorowały na koci katar. Dwóm  
z nich usunięto po jednej gałce 
ocznej. Choroba ta prowadzi do 

Pomysł modernizowania linii 
Warszawa – Łódź po to, by pociągi 
dalekobieżne mogły tu rozwijać 
prędkość 160 km/h (obecnie mogą 
jechać z szybkością 130 km/h)  
służy – zdaniem organizacji spo- 
łecznych – uprzywilejowaniu ko-
munikacji dalekobieżnej. Zamiast 
tego kolej powinna zbudować 
czterotorową trasę, która zapew-
niłaby odpowiedni standard ko-
munikacji lokalnej i sprzyjała jej 
rozwojowi.

Wykonajcie za nas 
robotę...
Z odpowiedzi, jakie otrzymały 
organizacje społeczne wynika, że 
ani resort infrastruktury, ani ko-
lej nie biorą poważnie pod uwagę 
przedstawionej propozycji. Dy-
rektor Departamentu Inwestycji 
Kolejowych Ministerstwa Infra-
struktury Tomasz Warsza, który 
w imieniu resortu odpowiedział 
na list organizacji społecznych, 
zarzuca, że pomysł jest „kon-
cepcją słabo uargumentowaną”. 
I proponuje, by stowarzyszenia 
przeprowadziły stosowne analizy 

i studia, by lepiej ją uargumento-
wać. „Oczekiwania Pana Dyrekto-
ra są zdumiewające” – odpowiada 
szef Ładu na Mazowszu Grzegorz 
Kostrzewa-Zorbas w kolejnym 
liście do ministra Grabarczyka. 
„Zwracamy uwagę, że organiza-
cja obywatelska, jaką jest Ład na 
Mazowszu, nie jest ministerstwem 
(…) ani urzędem, do którego obo-
wiązków należy sporządzanie  
takich dogłębnych analiz. (…) To  
my właśnie oczekujemy od Pań-
stwa takich analiz i będziemy 
domagać się dostarczenia ich”  
– dodaje prezes stowarzyszenia.

Kosztowny kaprys
Organizacje pozarządowe od daw-
na zwracały uwagę, że moderni-
zacja linii Warszawa – Łódź po to, 
by pociągi dalekobieżne mogły na 
niej osiągać prędkości do 160 km/h,  
to kosztowny kaprys urzędni-
ków. Inwestycja pochłonie ponad  
1,06 mld zł. Czas przejazdu pociągu 
dalekobieżnego z Warszawy do 
Łodzi skróci się po modernizacji 
o kilka, najwyżej kilkanaście mi-
nut. Jednak z większej szybkości 

pociągów dalekobieżnych dla po-
łączeń lokalnych mogą wyniknąć 
tylko problemy – argumentują.

Inwestycje na pokaz
Przedstawiciele organizacji spo- 
łecznych podkreślają, że central- 
ne inwestycje powstają z kom-
pletnym pominięciem potrzeb 
lokalnych społeczności. – Wyglą- 
da na to, że urzędnikom zależy  
głównie na inwestycjach na po- 
kaz, którymi będzie można za-
świecić w oczy Europie – mówi Ka- 
tarzyna Czajkowska-Strawińska, 
przewodnicząca Stowarzyszenia 
Przyjazna Komunikacja, jedne-
go z sygnatariuszy wystąpienia  
w sprawie budowy drugiej pary 
torów. – Planiści, którzy projek-
tują te inwestycje, nie biorą pod 
uwagę potrzeb lokalnych spo-
łeczności. Te potrzeby znamy 
my, ale nas się nie słucha. Dzięki 
takiemu podejściu, nasz region 
będzie miał autostradę, która 
spowoduje paraliż na drogach 
lokalnych oraz szybką kolej do 
Łodzi, która ograniczy ruch pod-
miejski – dodaje. 

Katarzyna CzajKowsKa-strawińsKa  Dzięki urzędnikom, którym zależy 
głównie na inwestycjach na pokaz, nasz region będzie miał autostradę, 
która spowoduje paraliż na drogach lokalnych oraz szybką kolej do Łodzi, 
która ograniczy ruch podmiejski.  przewodnicząca StowarzySzenia przyjazna KomuniKacja

przyszłego roku akcja odławiania 
młodych kotów zostanie pow- 
tórzona. Do tego czasu wolon- 
tariusze i gmina chcą wystery- 
lizować wszystkie dorosłe koty  

z brwinowskiego cmentarza. Tyl-
ko w ten sposób można zapobiec 
przekazywaniu choroby kolejnym 
pokoleniom i zaoszczędzić zwie-
rzętom cierpień.  (ASR)

powstawania na gałkach ocznych 
ropiejących wrzodów. Mając za-
pewnioną opiekę weterynaryjną, 
kocięta wracają do siebie. Nigdy 
nie osiągną pełnej sprawności, ale 
wciąż maja szanse na zdrowe życie.

Ponieważ młode koty ulegają 
zakażeniu w fazie życia płodowe-
go, ważne jest, by wysterylizować 
wszystkie kotki i wykastrować 
wszystkie kocury z brwinowskie-
go cmentarza. To jedyny sposób, 
by ograniczyć niekontrolowany 
rozrost tej populacji. Wystery-
lizowane kotki nie będą rodzić 
kociąt, którym przekażą wirusa 
kociego kataru.

– Odłowione z cmentarza do-
rosłe koty, po przejściu zabiegów 
sterylizacji i kastracji, wrócą na 
cmentarz. Dla jednego z nich, 
wspaniałego kocura, udało się 
jednak znaleźć nowy dom – mówi 
Sylwia Wiłkojć-Kowalska, kierow-
nik Referatu Gospodarki Komu-
nalnej Urzędu Gminy Brwinów. 
– Młode koty mają zaś trafić do 
adopcji – dodaje.

Na cmentarzu w Brwinowie 
nadal pozostaje trudna do osza-
cowania grupa kotów. Prawdopo-
dobnie łącznie mieszka ich tam ok. 
50–60. Jak informuje Anna Gawryś, 
jedna z wolontariuszek, na wiosnę 

Ministerstwo odrzuciło pomysł lokalnych stowarzyszeń
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POGODA NA WEEKEND LICZBA TYGODNIA mniej z kwoty 1,8 mln zł ma zapłacić Zarządowi 
Transportu Miejskiego w Warszawie gmina  
Raszyn w związku z likwidacją dwóch linii 
autobusowych, łączących gminę ze stolicą,  
i skróceniem trzeciej  35 tys. zł
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PRUSZKÓW
Do systematycznych 
przejawów wandalizmu 
dokonywanych na Pałacyku 
Sokoła w parku im. Tadeusza 
Kościuszki, tj. brudzenia 
ścian, rozpalaniu ognisk, 
śmiecenia i wypisywania 
wulgaryzmów doszło jeszcze 
dewastowanie ławek. Władze 
Pruszkowa, zapowiadają, 
że koniec tolerancji takich 
wybryków.

O różnych przejawach ruj-
nowania zabytkowego 
Pałacyku Sokoła, odrestau-

rowanego za 12 mln zł,  pisaliśmy 
wielokrotnie. Prezentowaliśmy 
również fotogalerię zniszczeń.

Nie na wiele zdało się odmalo-
wanie ścian obiektu, po tym, jak 
oszpecone zostały m.in. gasze-
niem niedopałków papierosów 
oraz podpalaniem elewacji. Obiekt 
ponownie został zniszczony.

parku, jeżdżenia na deskach, rol-
kach i wrotkach po scenie przed 
pałacykiem i po fontannie.

O zakazie przebywania na sce-
nie, a w szczególności jeżdżenia po 
niej sportowym sprzętem, przypo-
minają również kartki przyklejone 
na oknach od strony sceny. Normą 
jest bagatelizowanie informacji, 
że niezastosowanie się do zaka-
zu spowoduje wezwanie straży  
miejskiej i policji.

Władze Pruszkowa, o czym pi-
saliśmy 18 lipca w portalu WPR24,  
chcą podłączyć Pałacyk Sokoła  
do miejskiej sieci monitoringu  
obsługiwanej przez pruszkow- 
ską straż miejską. Jak poinfor- 
mował nas zastępca prezyden- 
ta Pruszkowa Andrzej Królikow- 
ski, trwa teraz przetarg na pod- 
łączenie pałacyku do monito- 
ringu miejskiego. – Jest to tzw. 
szybki przetarg. Po jego rozstrzy-
gnięciu wykonawca niezwłocz-
nie połączy obiekt ze studiem  

Dewastacji ciąg dalszy
monitoringu – mówi Andrzej  
Królikowski.

Jednocześnie wiceprezydent za-
powiada, że skończyły się czasy 
pobłażania dla aktów wandalizmu. 
– Koniec tolerancji. Straż miejsca 
dostała zalecenie, by skupiła się na 
24-godzinnej obstawie pałacyku  
i bezwzględnie karała za niewła-
ściwe zachowanie. W działania 
ma też intensywnie włączyć się 
policja, w tym patrole cywilne. 
Będę w tej sprawie rozmawiał  
z komendantem policji – dodaje 
zastępca prezydenta.

Komendant pruszkowskiej 
straży miejskiej Włodzimierz Maj-
chrzak zapewnia, że już teraz teren 
parku jest codziennie patrolowany 
przez strażników, którzy wystawia-
ją mandaty, m.in. za picie alkoholu 
w miejscu publicznym. Nadmie-
nia jednak, że okolice Pałacyku  
Sokoła będą pod szczególnym nad-
zorem – oddelegowany zostanie tu 
stały patrol.  (KAM)

Zabytek popołudniami i wie- 
czorami staje się miejscem spo-
tkań towarzyskich młodych lu- 
dzi. Jedni na deskorolkach i ro-
werach na pałacykowej scenie, 
niczym w skateparku, prezentują 
swoje umiejętności. Inni siedząc 
na balustradzie tarasu, niekiedy 
piją alkohol, palą papierosy, bu-
tami brudzą ściany. Bywa, że na 
kamiennej podłodze rozpalają 
małe ogniska. W ostatnim czasie 
doszło do tego jeszcze niszcze-
nie okolicznych ławek. Są one 
mazane, nacinane, a nawet roz- 
montowywane. Tylko po to, by  
deski z oparcia posłużyły jako 
element skateo'wego toru prze- 
szkód na scenie przed pałacy- 
kiem. W zakamarkach piwnicz-
nych okien pałacyku można zna-
leźć też strzykawki.

Nie na wiele zdał się regulamin 
korzystania z Parku im. Tadeusza 
Kościuszki, który m.in. zabrania  
spożywania alkoholu na terenie 

kAmillA GęBSkA

PRUSZKÓW
Władze miasta od dłuższego 
czasu przymierzają  
się do wprowadzenia  
w mieście stref płatnego 
parkowania. Pruszków  
jest chyba ostatnim  
w podwarszawskim rejonie, 
które wprowadza płatne 
strefy parkowania. 

Z astępca prezydenta Prusz-
kowa Andrzej Kurzela przy- 
znaje, że zbytnio się z tym  

nie śpieszą,  ponieważ nie chcą 
popełnić żadnego błędu. Parko- 
metry mają pojawić się pod koniec  
roku. O planach objęcia prusz-
kowskich ulic strefą płatnego 
parkowania pisaliśmy wielokrot-
nie. Na początku lutego władze 
miasta szacowały, że parkome-
try pojawią się po wakacjach, 
najpóźniej we wrześniu. Jednak 
pod koniec sierpnia prace nad 
przygotowaniem inwestycji jesz-
cze trwają. – Nie śpieszymy się 
zbytnio, ponieważ nie chcemy 
popełnić żadnego błędu – mówi 
Andrzej Kurzela.

– Jest opracowane studium wy-
konalności przedsięwzięcia. Rada 
miasta będzie musiała jeszcze pod-
jąć uchwałę w tej sprawie. Trzeba 
także zawrzeć oficjalne porozumie-
nie ze starostwem pruszkowskim. 
Na chwilę obecną mamy zgodę 
ustną – dodaje.

Potrzebna  
uchwała rady
Pruszkowscy radni mieliby pro-
cedować uchwałę na wrześniowej 

Parkometry dopiero pod koniec roku

sesji. I jeśli przyjmą ją, to w paź-
dzierniku zostałaby wyłoniona 
firma, która zajęłaby się logistyką 
związaną z wprowadzeniem stref 
płatnego parkowania. – Radzie 
miasta chcemy zaproponować 
takie rozwiązanie, że wyłoniona 
w przetargu firma dostarczy nam 
urządzenia, sfinansuje ich montaż 
oraz będzie operatorem systemu. 
Miasto zawarłoby z nią umowę na 
cztery lata i na ten czas firma złoży 
w przetargu ofertę, jaki procent 
chce mieć w dochodach – informu-
je Andrzej Kurzela. Jego zdaniem, 
realnym terminem uruchomienia 
strefy jest końcówka roku.

Gdzie pojawią się strefy
Studium wykonalności zakłada 
utworzenie dwóch stref płatnego 
parkowania oraz dwóch parkin-
gów w systemie park&ride z 85 
parkomatami. Jedno urządzenie 
miałoby obsługiwać do 25 miejsc 
parkingowych. A miejsc w strefie 
ma być 1 888.

Pierwsza strefa miałby obej-
mować centrum Pruszkowa, tj. 
ulice: Kraszewskiego, Kościuszki, 
Sienkiewicza, Chopina, Lipową, 
Potulickiego, Niecałą, Drzymały, 

Kultury wszystkich 
krajów, łączcie się 
REGION
„Polska dla wszystkich” 
to tytuł tegorocznego 
konkursu organizowanego 
przez Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych. Główną 
ideą jego pomysłodawców 
jest promowanie 
otwartości i tolerancji 
wobec innych kultur  
w polskim społeczeństwie.

P race realizowane w ra-
mach konkursu mogą 
mieć formę artystyczną 

lub edukacyjno- dziennikarską 
– do wyboru przez uczestników 
konkursu.

W konkursowe szranki stają 
Aktywni '11 – grupa młodzieży 
w wieku licealnym z Pruszkowa. 
Młodzież zaprasza wszystkich 
czytelników „Gazety WPR”, na 
spotkania i różnego rodzaju 
wydarzeniach, jakie przygotuje 
w ramach pracy konkursowej. 
Aktywni ’11 wybrali formę edu-
kacyjno-dziennikarską. O pla-
nowanych wydarzeniach będą 
informować na łamach „Gazety 
WPR” oraz w internecie – na 
portalach społecznościowych 
Facebook i Twitter.

Wszelkie pytania można  
kierować na adres mailowy: 
otworzsienawschod@gazeta.pl.

al. Niepodległości, Kościelną, Spra-
wiedliwości, Berenta, Hubala, Ko-
pernika, Prusa.

Druga strefa dotyczyłaby rejonu 
targowiska, tj. ulic: Komorowskiej, 
Ceramicznej i Targowej, System 
Park & Ride, dotyczyłby parkingów 
przy stacjach PKP i WKD. Zastępca 
prezydenta przyznaje, że parking 
przy dworcu PKP jeszcze nie należy 
do miasta. Zdradza, że prawdo-
podobnie od 1 października lub 
1 listopada zostanie on przejęty.  
– Warunki przejęcia tego parkingu 

mamy już uzgodnione z PKP. Po-
zostaje jeszcze kwestia spisania 
umowy – mówi.

Ile zapłacimy  
za parkowanie
Proponowane stawki, zapisane 
w studium wykonalności strefy 
płatnego parkowania, kształtują się 
następująco: kierowcy za pierwsze 
pół godziny postoju samochodu 
mieliby płacić 1 zł, zaś za pierw-
szą godzinę 2 zł. Przewidziane są 
również abonamenty.

W strefie pierwszej abonament 
za całą dobę ma kosztować 10 zł. 
Miesięczny dla mieszkańca Pruszko-
wa danej strefy parkowania – 20 zł,  
a abonament otwarty dla osób spo-
za Pruszkowa lub osób nie miesz- 
kających w danej strefie – 100 zł.

W drugiej strefie pierwsza go-
dzina ma kosztować 2 zł, a cała 
doba – 8 zł, zaś w trzeciej, tj. na 
parkingach Park & Ride abonament 
miesięczny dla posiadaczy biletów 
okresowych – 50 zł.  

Proponowane stawki:
  pierwsze pół godziny – 1 zł
  pierwsza godzina – 2 zł 

Abonamenty:
  w strefie pierwszej – cała doba – 10 zł
  miesięcznie dla mieszkańca Pruszkowa danej strefy – 20 zł
  dla osób spoza Pruszkowa oraz mieszkańców miasta spoza danej   

   strefy – 100 zł

Strefa druga: rejon targu przy ul. Komorowskiej, 
  pierwsza godzina – 2 zł 
  cała doba – 8 zł 

Strefa trzecia: parkingi Park & Ride:
  abonament miesięczny dla posiadaczy biletów okresowych – 50 zł

FOTOMIGAWKA

18 sierpnia kilkanaście minut po godzinie 16.00 przy skrzyżowaniu 
al. Wojska Polskiego i ul. Zimińskiej-Sygietyńskiej w Pruszkowie 
fiat 126p zderzył się czołowo z fordem. 34-letni mężczyzna kie-
rujący fiatem wjechał na skrzyżowanie na czerwonym świetle. 
Miał 3 promile alkoholu w organizmie. Kierowcę fiata chwilę 
wcześniej próbowali zatrzymać strażnicy miejscy, jednak ten 
zignorował wezwanie do zatrzymania się i zaczął uciekać.  (KG)
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600 mln zł
chce przeznaczyć 
samorząd Mazowsza 
na budowę południowej 
obwodnicy Grodziska 
mazowieckiego
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Powstanie raport dla  
obwodnicy Grodziska
POWIAT GRODZISKI
Burmistrz Grodziska 
Mazowieckiego zawiesił 
postępowanie w sprawie 
wydania decyzji  
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla 
południowej obwodnicy 
miasta. Regionalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska  
w Warszawie (RDOŚ)  
zaleciła sporządzić raport  
o oddziaływaniu inwestycji  
na środowisko i uwzględnić 
w nim również północny 
wariant przebiegu 
obwodnicy.

P rzygotowywana od dawna 
i wzbudzająca liczne kon-
trowersje budowa połu-

dniowej obwodnicy Grodziska 
Mazowieckiego (w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 719), początko-
wo została zakwalifikowana jako 
inwestycja nie mająca wpływu na 
środowisko. Decyzję o środowi-
skowych uwarunkowaniach miał 
w tej sprawie wydać burmistrz 
Grodziska, ponieważ na terenie 
tej gminy znalazłaby się większa 
część nowej drogi. Przeciwko po-
łudniowemu wariantowi przebie-
gu obwodnicy wystąpiła jednak 
część mieszkańców Milanówka, 

organizacje społeczne i wła-
dze tego miasta. Ich zdaniem, 
południowy wariant przebie-
gu drogi spowoduje nie tylko 
znaczne zmiany w środowisku, 
ale pogorszy także warunki ży-
cia mieszkańców południowej 
części miasta-ogrodu. Jako inne 
rozwiązanie wskazywano możli-
wość poprowadzenia obwodnicy 
Grodziska po północnej stronie 
obydwu miast argumentując, że 
ten wariant powodowałby znacz-
nie mniejsze szkody środowisko-
we i społeczne.

Jak poinformowała nas Kata-
rzyna Czajkowska-Strawińska, 
przewodnicząca Stowarzyszenia 
Przyjazna Komunikacja, sprzeciw 

organizacji społecznych dopro-
wadził do tego, że RDOŚ wydała 
jednak postanowienie, w którym 
stwierdza, że sporządzenie raportu 
o oddziaływaniu na środowisko 
dla tej inwestycji jest konieczne. 
– Decyzja o wykonaniu raportu 
oznacza, że obwodnica jest jednak 
inwestycją, która będzie poważnie 
ingerować w środowisko natural-
ne i społeczne – mówi Katarzyna 
Czajkowska-Strawińska.

W uzasadnieniu do postano-
wienia, RDOŚ zwraca uwagę, że ze 
względu na liczne konflikty spo-
łeczne związane z inwestycją oraz 
argumentację protestujących, że 
trasa o planowanych parametrach 
w południowym wariancie zakłóci 
funkcjonowanie lokalnych społecz-
ności i będzie poważną ingerencją 
w środowisko przyrodnicze, na-
leży szczególnie przeanalizować 
warianty przedsięwzięcia, w tym 
także wariant północnego prze-
biegu obwodnicy.

Do czasu powstania raportu, 
burmistrz Grodziska Grzegorz 
Benedykciński musiał zawiesić 
postępowanie w sprawie wydania 
decyzji o środowiskowych uwa-
runkowaniach dla południowej 
obwodnicy. Oznacza to opóź-
nienie całej procedury i przygo- 
towań do budowy nowej drogi. 

– Wyrażamy zadowolenie, że 
taki raport powstanie – dodaje 
Katarzyna Czajkowska-Strawiń-
ska i podkreśla, że organizacje 
społeczne liczą na to, że podczas 
sporządzania raportu zostanie 
przeprowadzona inwentaryzacja 

RASZYN
Władze gminy chcą 
zorganizować protest 
przeciwko zmianom,  
jakie 1 lipca wprowadził 
Zarząd Transportu Miejskiego. 
Apelują do mieszkańców  
o składanie skarg w tej 
sprawie.

1 lipca, mimo sprzeciwu władz 
gminy, ZTM zawiesił na okres 
wakacyjny linie autobusowe 

nr 809 oraz 815 i skrócił trasę linii 
715. Ponadto została zmniejszona 
liczba kursów autobusów dojeż-
dżających do Raszyna. Miesiąc 
później ZTM poinformował, nie 

ZTM poinformował, że proble-
mu właściwie nie ma, bo w związ-
ku ze zmianami wpłynęło zaledwie 
10 skarg, co przy 20 tys. mieszkań-
ców gminy jest zbyt małą liczbą, 
aby brać je pod uwagę. Dlatego 
władze gminy apelują, aby miesz-
kańcy masowo składali skargi do 
ZTM w związku z wprowadzony-
mi zmianami. W tym celu został 
stworzony szablon (do pobrania ze 
strony internetowej www.raszyn.
net.pl), który wystarczy wypeł-
nić swoimi danymi osobowymi, 
podpisać się i przekazać radnemu 
gminy Tadeuszowi Pawlikowskie-
mu lub sołtysom Dawid, Dawid 
Bankowych i Ład. Zebrane pisma 

Mieszkańcy będą pisać skargi do ZTM?
konsultując się wcześniej z wła-
dzami gminy, że zmiany te zostają 
wprowadzone na stałe.

Ponieważ połączeń ma być mniej,  
ZTM postanowił przesłać wójtowi 
aneks do umowy, który o 5 tys. zł  
obniżał stawkę, jaką płaciła gmina  
Raszyn za usługi komunikacyjne 
realizowane przez ZTM. Według  
władz, jest to stanowczo za mało,  
gdyż stanowi jedynie 0,3 proc. całej 
kwoty (wartość kontraktu Raszyna 
z ZTM to 1,8 mln zł), a połączeń jest 
o ok. 20 proc. mniej. Ponadto ZTM 
zapowiedział, że do 2014 r. koszty 
wzrosną do ok. 4 mln zł. Władze 
gminy twierdzą, że takie warunki 
są nie do zaakceptowania.

TBS zbuduje kamienicę
PRUSZKÓW
Jako pierwsi, rezentujemy  
wizualizację inwestycji 
Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego „Zieleń 
Miejska” – kamienicy, 
która powstanie pomiędzy 
ulicami Sienkiewicza  
i Obrońców Pokoju.

Zdaniem prezesa TBS „Zie-
leń Miejska” w Pruszkowie 
Zbigniewa Piotrzkowskie-

go, planowana inwestycja bę- 
dzie wyjątkowa m.in. ze względu 
na lokalizację, reprezentacyjny 
wygląd oraz funkcjonalność.  
– Budynek stanie w centralnym 
punkcie miasta, przy bardzo do-
brym ciągu komunikacyjnym. 
Nie sposób będzie nie zwrócić 
na niego uwagi wychodząc  
z dworca kolejowego. Na uwagę 
zasługuje też jego planowana 
stylistyka, nawiązująca do ka-
mienic z tradycją. Walory este-
tyczne podnosić będą ozdobne 
balkony oraz elementy sztu-
katorskie na elewacji – mówi 
prezes Piotrzkowski.

W budynku powstanie 49 
mieszkań. Lokale będą w więk-
szości dwu- i trzypokojowe,  
o powierzchni od 40 do 70 mkw. 
Wewnątrz kamienicy zaprojek-
towano patio z fontanną. Prezes 
Piotrzkowski zwraca uwagę na 
wielkopowierzchniowe loka- 
le użytkowe. – Parter od stro-
ny patio ma być przeznaczony 
pod usługi W części od strony 
ul. Sienkiewicza, na parterze  
i pierwszym piętrze wygospo-
darowane będą pomieszczenia 
biurowe – dodaje prezes TBS.

Jest już pozwolenie na budo-
wę. Inwestycja ma kosztować 
około 14 mln zł i ma być finan-
sowana częściowo z pieniędzy 
TBS, a częściowo z kredytu. Pra-
ce budowlane prawdopodobnie 
rozpoczną się na wiosnę 2012 r.  
Wcześniej trzeba jeszcze wy-
burzyć trzy budynki i przekwa- 
terować ich mieszkańców. Wy-
kwaterowanie dotyczyło 27 ro-
dzin. 16 z nich zamieszkało już  
w lokalach TBS i komunalnych. 
Do wykwaterowania zostało 
jeszcze 11.  (KAM)

Wiadomo już, że przebudowa ul. Dźwigowej na pewno nie zakończy się przed 1 września, a wątpliwe jest, by udało się to nawet przed 30 września. 
Dopiero około 10 września będą wbite wszystkie grodźce, a drogowców czekać będzie jeszcze mnóstwo pracy. Utrudnienia potęgują trwające w 
okolicy inne inwestycje drogowe. Przebudowa skrzyżowania Al. Jerozolimskich z ul. Łopuszańską miała zakończyć się w maju, a potrwa przynajmniej 
do października. Na 15 września było zaplanowane oddanie do użytku nowego wiaduktu na ul. Traktorzystów, ale termin prawdopodobnie też nie 
zostanie dotrzymany.    (DP)

REGION

Drogowy koszmar potrwa dłużej

do ZTM przekaże wójt gminy An-
drzej Zaręba.

Przypadek likwidacji linii łączą-
cych gminę Raszyn z Warszawą to 
najlepszy argument przemawiający 
za słusznością pomysłu zawarcia 
porozumienia wszystkich jedno-
stek samorządowych z powiatów 
pruszkowskiego i grodziskiego w ce- 
lu wypracowania jednolitego sta- 
nowiska w negocjacjach z ZTM. 
Porozumienie takie służyłoby nie 
tylko poszukiwaniu nowych roz-
wiązań komunikacyjnych w re- 
gionie, ale także ułatwiłoby nego-
cjacje z zarządem w podobnych 
sytuacjach, w których pojedyncze 
gminy skazane są na porażkę.  (DP)

W uzasadnieniu do 
postanowienia, RDOŚ 
zwraca uwagę, że ze 
względu na liczne  
konflikty społeczne  
należy szczególnie 
przeanalizować wariant 
północnego przebiegu 
obwodnicy.

przyrodnicza terenów, przez które 
miałaby przebiegać obwodnica.  
Na razie nie wiadomo jednak, kie- 
dy powstanie raport i o ile przez 
to wydłużą się procedury. Ponie-
waż RDOŚ zaleca dokonanie opisu 
elementów przyrodniczych środo-
wiska objętych przewidywanym 
oddziaływaniem inwestycji, można 
się spodziewać, że nie zostanie od 
sporządzony wcześniej niż w po-
łowie przyszłego roku.   (ASR)
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Zgodnie z zapowiedziami  
władz gminy, na rynku przy  
ul. Szkolnej pojawiły się tablice  
z regulaminem korzystania  
z urządzeń znajdujących się na 

Rynek  
ma regulamin

Zmienią się zasady opłat za 
przedszkola w gminie Nadarzyn. 
Od 1 września ta opłata będzie  
naliczana według stawek 
godzinowych i wyniesie 2,77 zł 

Zmiana opłat  
za przedszkola

za godzinę. Przez pięć godzin 
dziennie dzieci będą  
nieodpłatnie realizować 
podstawę programową.  
Płatne natomiast będą dodatko-
we świadczenia, m.in. rozwijanie 
zdolności twórczych, wspierania 
indywidualnych zainteresowań, 
zajęcia sportowe i imprezy  
okolicznościowe.  (KG)

placu. Dwie tablice  
informacyjne z 10 punktami 
regulaminu mówią m.in.  
o tym, że zabrania się  
wchodzenia na elementy  
fontanny stojącej na rynku,  
kąpania się w niej i picia wody. 
Fontanna była do tej pory miej-
scem częstych zabaw i kąpieli 
dzieci i młodzieży.  (KAM)

RASZYNNADARZYN

Przedszkole powstanie  
bez opóźnień
RASZYN
Radni gminy przyjęli uchwałę 
w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego rejonu ulic 
Piasta i Lotniczej. 28 lipca 
projekt tej uchwały został 
zdjęty z porządku obrad 
sesji. Zaś 17 sierpnia,  
na sesji zwołanej na wniosek 
wójta gminy, udało się ją 
przyjąć.

O powodach zdjęcia tego 
projektu uchwały z po-
rządku obrad lipcowej  

sesji, pisaliśmy 5 sierpnia w porta-
lu WPR 24. Wniosek w tej sprawie 
złożyła wówczas przewodniczą-
ca rady gminy Celina Szarek. 
Chciała, by plan wrócił do Komi- 
sji Planowania Przestrzenne- 
go i Inwentaryzacji gminy. Cho- 
dziło o zachowanie istniejącego  
od lat ciągu pieszo-rowerowe- 
go na ul. Piasta, który w miejsco-
wym planie zagospodarowania 
przestrzennego (MPZP) rejonu  
ulic Piasta i Lotniczej się nie zna- 
lazł. Wiązało się to z wznowie- 
niem procedury tworzenia MPZP 
tego terenu oraz opóźnieniem 
rozpoczęcia budowy przedszko-
la. Wówczas wójt gminy Raszyn 
Andrzej Zaręba nie krył, że jego 
zdaniem zdjęcie uchwały z porząd- 
ku obrad i skierowanie jej do Ko- 
misji Planowania Przestrzennego  
i Inwentaryzacji było celowym 

działaniem, by zablokować bu-
dowę przedszkola.

Ostatecznie radni na sesji 
17 sierpnia przyjęli uchwałę 
w sprawie MPZP z zapisem wpro-
wadzającym do niego realizację 
ogólnodostępnego przejścia 
pieszego wzdłuż północnej czę-
ści pasa zieleni przy ul. Piasta. 
Wójt Zaręba wspomniał, że te-
raz będzie można przystąpić do 
rozpisania przetargu na projekt 
przedszkola. – Koncepcja przed-
szkola jest gotowa, zatwierdzony 
też jest plan miejscowy. Myślę, 
że koncepcja jest na tyle dobrze 

Reklama

Żłobka nie ma i nie będzie
GRODZISK MAZOWIECKI
Jedna z najszybciej 
rozwijających się gmin  
w naszym regionie wciąż  
nie ma żadnego publicznego 
żłobka. Rodzicom pozostaje 
korzystanie z jednej  
placówki prywatnej,  
klubów dziecięcych lub 
wynajęcie niani. Każda 
z tych możliwości jest  
jednak bardzo kosztowna

W Grodzisku wciąż powsta-
ją nowe firmy, buduje 
się coraz więcej domów 

jednorodzinnych i osiedli miesz-
kaniowych, przeprowadza się tu 
coraz więcej młodych ludzi, nie-
rzadko z małymi dziećmi. Tylko 
w pierwszej połowie tego roku 
w gminie przyszło na świat 300 
nowych mieszkańców. Zapotrze-
bowanie na placówki opiekuńcze 
jest więc ogromne. O ile w Grodzi-
sku w miarę przyzwoicie wygląda 
kwestia przedszkoli, o tyle gmin-
nego żłobka nie ma tu ani jednego.  
I nie zanosi się na to, aby w najbliż-
szym czasie taka placówka w ogóle  
powstała.

Interpelacja radnych
Sprawę tę podjęli radni z PiS. Jaro-
sław Redel wystąpił z interpelacją. 
Podpisało się pod nią trzech in-
nych radnych. – Utworzenie żłobka  
w Grodzisku jest inwestycją nie-
zbędną, bo wiele rodzin nie może 
sobie pozwolić na opiekunkę lub 

placówkę prywatną. Jest to waż-
na kwestia, gdyż do Grodziska 
sprowadza się sporo młodych 
rodzin, które są zainteresowane 
taką opieką, a której w Grodzisku 
nie ma. Mimo licznych zgłoszeń  
w tej sprawie, burmistrz lekceważy 
problem, nie podejmując działań 
i chyba czeka aż powstaną żłobki 
prywatne – mówi Roman Ignasiak, 
radny PiS.

Park rozrywki  
zamiast żłobka
– Już przywykłam do tego, że polity-
ka prorodzinna w tym państwie jest 
fikcją. Dziwi mnie jednak podejście 
władz tak szybko rozwijającego się 
miasta, jakim jest Grodzisk – mówi 
Katarzyna, mama rocznej Marty.

Burmistrz inwestuje w remon-
ty zabytków, chce budować park 
rozrywki, a grodziskie mamy, nie 

mogą wrócić po urlopie macierzyń-
skim do pracy. Bo mało kogo stać na 
opiekunkę lub prywatny żłobek. – Ja 
bym bardzo chciała wrócić do pracy, 
podreperować skromny domowy 
budżet, ale niech ktoś mi powie jak ja 
mam to zrobić? Z kim mam zostawić 
dziecko? – pyta nasza czytelniczka.

Zaporowe ceny
Młodzi mieszkańcy Grodziska mogą 
skorzystać z jedynego istniejącego 
na terenie gminy żłobka prywatne-
go, kilku klubów dziecięcych lub po 
prostu wynająć nianię. Jednak ceny 
tych usług są bardzo wysokie. Koszt 
opieki nad dzieckiem w żłobku pry-
watnym to wydatek rzędu 1 000 zł 
miesięcznie. Podobnie kształtują 
się ceny w tzw. klubach malucha. 
Z kolei opiekunce trzeba zapłacić 
ok. 10 zł za godzinę. – Mało kogo 
stać na taki wydatek, który wynosi 
tyle, ile średnia pensja – mówi pani 
Katarzyna.

Burmistrz stawia na 
inicjatywę prywatną
Nic nie wskazuje na to, aby w naj-
bliższym czasie gminny żłobek miał 
powstać. – Będziemy dofinanso-
wywać placówki prywatne. Do tej 
pory w Grodzisku powstał jeden 
prywatny żłobek, niebawem ma zo-
stać otwarty kolejny, ale okazało się, 
że nie ma chętnych – mówi Grze-
gorz Benedykciński, burmistrz Gro- 
dziska i dodaje, że opinie na temat  
powstania gminnych żłobków w ra-
dzie miejskiej są podzielone.  (KG)

2012 r.
w tym roku zdaniem 
wójta Zaręby powinien 
zostać wyłoniony 
wykonawca nowego 
przedszkola w Raszynie

przygotowana, że projekt powi-
nien szybko powstać. Wyłonienie 
wykonawcy nastąpi w przyszły 
roku – mówił wójt Zaręba.

Tym samym groźba, że nowe 
przedszkole przy ul. Lotniczej 
powstanie z opóźnieniem, zo-
stała zażegnana.  (KAM)

SX
c
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Na początku przyszłego roku  
w Ruścu w gminie Nadarzyn 
będzie można korzystać  
z nowego boiska Orlik, które 
powstanie przy ul. Osiedlowej. 

Powstanie  
orlik i szkoła

Nowy pociąg Szybkiej Kolei  
Miejskiej kursuje od dwóch  
tygodni, a już został oszpecony 
przez graficiarzy. Malunek na  
elfie pojawił się w nocy z 22 na  

Pomazali  
elfa

23 sierpnia. Graffiti sięga 
do połowy wysokości wagonu  
i ma ok. 5 m długości. Jego  
usunięcie nie będzie czasochłon-
ne i zbyt drogie, ponieważ  
pociąg jest pokryty specjalną 
powłoką, która ułatwia zmycie 
bohomazów. Koszt czyszczenia 
wagonu wyniesie kilkaset  
złotych.  (DP)

Powstanie tu boisko do  
piłki nożnej oraz drugie 
do siatkówki, koszykówki  
i piłki ręcznej. Za trzy lata  
obok boiska zostanie  
wybudowany budynek  
szkolny, w którym znajdzie  
się szkoła podstawowa dla  
ok. 200 dzieci i gimnazjum  
dla ok. 250 dzieci.  (KG)

RUSIECREGION

Reklama

Gmina nie chce przydomowych 
oczyszczalni ścieków
GRODZISK MAZOWIECKI
Jeszcze niedawno na 
oficjalnej stronie miasta 
można było znaleźć 
informację zachęcającą 
do przystąpienia do 
programu dofinansowania 
przydomowych  
oczyszczalni ścieków. 
Tymczasem na terenie  
gminy obowiązuje  
zakaz instalacji  
takich urządzeń.

P rzydomowe oczyszczal-
nie ścieków służą do neu- 
tralizacji odpadów wytwa-

rzanych w jednym lub kilku do- 
mach. Program dofinansowa-
nia ich budowy, zorganizowa-
ny przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Warszawie, ru-
szył ponad dwa miesiące temu. 

Grodziscy urzędnicy na oficjalnej 
stronie miasta zachęcali do wzię- 
cia w nim udziału. Okazuje się jed- 
nak, że na terenie gminy obowiązu- 
je zakaz budowy przydomowych 
oczyszczalni.

Półśrodek
– Ten zakaz wynika z planów 
zagospodarowania przestrzen-
nego – tłumaczy Piotr Galiński, 
wiceburmistrz Grodziska Mazo-
wieckiego. – Gmina stawia jednak 
na ogólnodostępną kanalizację, 
bo jeżeli ona jest, to po co zatru-
wać sąsiadów przydomowymi 
oczyszczalniami? To jest tylko 
półśrodek i nie jest to rozwiąza-
nie optymalne dla środowiska, 
tym bardziej że na terenie gmi-
ny mamy oczyszczalnię o wiele 
skuteczniejszą od urządzeń przy-
domowych. One mają rację bytu 
wyłącznie w przypadku posesji 

oddalonych od głównych szla-
ków kanalizacyjnych, a koszty 
eksploatacji nie są o wiele niższe 
od wywozu zwykłego szamba 
– dodaje.

Gminom nie zależy
Zakaz nie obowiązuje na terenie 
całej gminy. Są miejsca, w których 
przydomowe oczyszczalnie ście-
ków można uruchomić. Zdaniem 
Sławomira Pietraszka, naczelni- 
ka Wydziału Ochrony Środowiska  
i Spraw Wsi Urzędu Miejskiego  
w Grodzisku, przydomowa oczysz-
czalnia spełnia swoją funkcję tylko 
wtedy, gdy jest wykonana prawi-
dłowo, a użytkownicy dbają o jej 
poprawne funkcjonowanie. 

Gminom nie zależy na urucha-
mianiu przydomowych oczyszczal- 
ni, zwłaszcza jeśli mają plany budo- 
wy kolejnych odcinków sieci ogól-
nodostępnej kanalizacji, a takie 

plany w Grodzisku są. Przysługuje 
na nie dofinansowanie z funduszy 
zewnętrznych, jednak aby je otrzy- 
mać, do kanalizacji musi się przy-
łączyć określona liczba mieszkań-
ców. Przydomowe oczyszczalnie 
uniemożliwiają więc realizację 
tego planu.

Dofinansowanie
Mimo to grodziszczanie nadal 
mogą przystąpić do programu do-
finansowania budowy przydomo-
wych oczyszczalni. Ich koszt waha 
się od kilku do kilkunastu tysięcy 
złotych, a dofinansowanie może 
wynieść 30 proc. Wnioski można 
składać w Wojewódzkim Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gos- 
podarki Wodnej, ul. J. S. Bacha 2, 
02–743 Warszawa, tel.: 22 853 53 
21, fax: 22 853 53 02, e-mail: pocz-
ta@wfosigw.pl. Więcej informacji 
na stronie www.wfosigw.pl.  (KG)

Dofinansowanie wyprawki
REGION
390 zł – tyle wynosi 
maksymalna kwota 
dofinansowania dla 
uczniów w okolicznych 
miejscowościach, m.in. 
Grodzisku Mazowieckim, 
Nadarzynie i Raszynie, 
którą można uzyskać  
w ramach tzw. wyprawki 
szkolnej. Termin składania 
wniosków dobiega końca.

D ofinansowanie wypraw- 
ki mogą otrzymać ucz- 
niowie niepełnosprawni 

oraz pochodzący z rodzin, w któ- 
rych dochód nie przekracza 351 zł  
na jedną osobę, w których wy-
stępuje ubóstwo, sieroctwo, bez- 
domność, bezrobocie, długo- 
trwała lub ciężka choroba, prze-
moc w rodzinie, alkoholizm, nar-
komania, zdarzenie losowe lub 
sytuacja kryzysowa. W przypad-
ku, gdy uczeń nie spełnia kry-
terium dochodowego, decyzję  
o udzieleniu pomocy podejmuje 
dyrektor szkoły. Dofinansowanie 
przysługuje: uczniom klas I–III 

szkoły podstawowej (również 
niepełnosprawnym) w wysoko-
ści do 180 zł, uczniom klasy III 
gimnazjum oraz uczniom niepeł-
nosprawnym z klas I–III – do 325 
zł, niepełnosprawnym uczniom 
klas IV–VI szkoły podstawowej 
– do 210 zł, niepełnosprawnym 
uczniom zasadniczej szkoły 
zawodowej do 315 zł oraz nie-
pełnosprawnym uczniom ponad-
gimnazjalnych szkół innych niż 
zasadnicze zawodowe – do 390 zł. 
Pieniądze będzie wypłacał dyrek-
tor szkoły na podstawie przed-
stawionych rachunków zakupu.

Wniosek o dofinansowanie 
wraz z dokumentami o wysokości 
dochodów z miesiąca poprzedza-
jącego miesiąc złożenia wniosku, 
uzasadnienie w przypadku ucznia 
niespełniającego kryterium, lub 
kopię orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego wyda-
nego przez publiczną poradnię 
psychologiczno-pedagogiczną 
w przypadku dziecka niepełno-
sprawnego należy złożyć do dy-
rektora szkoły, do której uczeń 
będzie chodził.  (KG)
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Reklama

Węzeł Łopuszańska 
gotowy w październiku 
REGION
Prace związane  
z budową węzła  
u zbiegu Al. Jerozo- 
limskich, ul. Kleszczo- 
wej i ul. Łopuszańskiej 
skomplikowały życie 
kierowcom oraz pasażerom 
komunikacji miejskiej. 
Zarząd Miejskich  
Inwestycji Drogowych 
(ZMID) zapewnia,  
że budowa zakończy się  
w październiku. Jednak 
 nie oznacza to, że będzie  
on przejezdny.

B udowa trzypoziomo-
wego węzła drogowego 
już od samego początku 

sprawiała kłopot drogowcom. 
Firma Strabag, która jest wyko-
nawcą prac na węźle, dopiero 
trzy miesiące po podpisaniu 
umowy mogła wejść na teren 
budowy. Opóźnienie było wy-
nikiem opieszałości urzędników 
w przygotowywaniu wyceny po-
trzebnych działek. W ten sposób 
wykonawca stracił pół sezonu 
budowlanego, a inwestycja na 
samym początku złapała opóź-
nienie. Już wtedy wiadomo było, 
że wyznaczony na maj 2011 r. 
termin zakończenia budowy nie 
zostanie dotrzymany.

Zawiodła koordynacja
Prace na węźle sparaliżowała rów-
nież długa zima. W marcu ZMID 
tłumaczył, że z powodu minuso-
wych temperatur nie można wyko-
nać wszystkich prac budowlanych. 
Dodatkowym utrudnieniem okaza-
ła się również inna inwestycja dro-
gowa. Budowa węzła Łopuszańska 
jest bowiem powiązana z budową 
węzła Salomea, za który odpo-
wiada Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad (GDDKiA). 
Jednak rządowa agenda również 
miała problemy z terminowym 
rozpoczęciem prac. – Musimy 
prowadzić prace w koordynacji 

właśnie z GDDKiA. Oba projekty 
są ze sobą powiązane – informuje 
Agata Choińska, rzecznik prasowy 
ZMID. – Koncepcja projektowa wy-
nikała z podstawowego założenia, 
że obie inwestycje będą wykonywa-
ne w tym samym terminie – doda-
je. Ostatecznie GDDKiA wspólnie  
z ZMID przygotowały nową kon-
cepcję, która umożliwi wyprowa-
dzenie ruchu z węzła Łopuszańska 
do istniejącego układu drogowego.

Nowy harmonogram
Mimo wielu niedogodności, robo-
ty na węźle prowadzone są zgod-
nie z nowym harmonogramem. 

Drogowcy zgodnie z wcześniej-
szymi zapowiedziami zakończyli 
prace na wiaduktach nad tunelem, 
umożliwiające przejazd na wprost 
przez ulice Łopuszańską i Klesz-
czową. Obecnie ZMID czeka na 
wydanie pozwolenia na użytkowa-
nie. Jest szansa, że kierowcy pojadą 
nowym rondem już we wrześniu. 
Dopiero w październiku do użytku 
oddane zostaną estakady umożli-
wiające skręt z Al. Jerozolimskich  
w ul. Łopuszańską, na których ukła-
dana jest nawierzchnia oraz tunel 
do jazdy na wprost, gdzie drogow- 
cy wykonują betonową obudowę.

Przejezdny  
w listopadzie?

– Zakończenie budowy przewi-
dziane jest na przełom paździer-
nika i listopada – mówi Agata 
Choińska. Wtedy też ZMID wystą-
pi o pozwolenie na użytkowanie.  
Z reguły czeka się na nie 21 dni.

Jeśli węzeł na czas nie przejdzie 
wszystkich odbiorów, kierowcy 
będą mogli tylko podziwiać trzy-
poziomową konstrukcję. Taka 
sytuacja miała miejsce przy bu-
dowie trasy S8. Droga miała zo-
stać oddana do użytku w grudniu 
2010 r., jednak z powodu braków 
w dokumentacji pierwsi kierow-
cy mogli przejechać nią dopiero  
w styczniu.  (AS)

Kamienica do remontu
PRUSZKÓW
Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego „Zieleń Miejska” 
w Pruszkowie przeprowadzi 
remont kamienicy przy ul. 
Obrońców Pokoju 2. Wybrano 
już wykonawcę prac..

O dpadający tynk, stare 
nieszczelne okna, znisz-
czone klatki schodowe – 

tak wygląda większość kamienic  
w Pruszkowie. Ich remont jest 
kosztowny, ale potrzebny. Towa-
rzystwo Budownictwa Społecz-
nego niebawem rozpocznie prace 
w kamienicy przy ul. Obrońców  
Pokoju 2.

Budynek zostanie ocieplony,  
wymienione zostaną okna i drzwi  
zewnętrzne. Wykonawca wyre- 
montuje klatę schodową, naprawi 
balkony i przeprowadzi remont  
dachu. Jednak to nie wszystko.  
W kamienicy wymieniona zosta- 

nie instalacja kanalizacyjna i zim- 
nej wody. Dodatkowo zlikwi-
dowane zostaną piece grzewcze  
i bojlery elektryczne, a ich miejsce 
zajmie instalacja centralnego 
ogrzewania i ciepłej wody użytko- 
wej. W piwnicy znajdzie się nato-
miast węzeł cieplny tych instalacji.

Jest szansa, że remont rozpocz-
nie się jeszcze w tym tygodniu. 
– Na wykonanie niektórych prac 
potrzebne są specjalne pozwo-
lenia. Jeszcze czekamy na ich 
wydanie – podkreśla Zbigniew 
Piotrzkowski, prezes TBS „Zieleń 
Miejska”. – Remont chcemy roz-
począć jeszcze w tym tygodniu. 
Prace powinny zakończyć się  
na przełomie października i lis- 
topada – dodaje.

Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego „Zieleń Miejska” 
zapłaci za remont kamienicy przy 
ul. Obrońców Pokoju 2 ponad  
324 tys. zł.  (AS)

Kronika
Kryminalna W mieszkaniu 53-letniego 

Pawła S. policja znalazła  
amunicję do pistoletów  
i karabinów, elementy broni  
oraz chemikalia. Mężczyzna 

Trzymał w domu 
amunicję

26-letni Maciej W., pracow- 
nik jednego ze sklepów  
w mieście, został zatrzymany  
za oszustwo, dzięki któremu kupił 
dwa aparaty fotograficzne za 

Okradał 
pracodawcę

bardzo niską cenę.  
Uzyskał on hasło do  
komputera, w którym są  
ustalane ceny wszystkich  
produktów w sklepie. Zmienił 
cenę aparatu fotograficznego  
z 2,5 tys. zł na 200 zł i sam  
zakupił dwie sztuki przece- 
nionego sprzętu. Grozi mu  
do ośmiu lat więzienia.  (DP)

trzymał w domu także  
kilka wiatrówek oraz lufy,  
magazynki, sprężyny i inne  
elementy składowe broni.  
Chemikalia, które znaleziono  
w piwnicy, mogły posłużyć  
do produkcji materiałów  
 wybuchowych. 53-latek  
został zatrzymany i poddany 
dozorowi policyjnemu.  (AS)
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21 sierpnia do komendy policji 
przyszedł mężczyzna, który  
zgłosił pobicie i kradzież.  
Poszkodowany poinformował,  
że w Jaktorowie został napadnię-
ty przez znajomego i dwójkę jego 

Pobił kolegę 

Policjanci z Komendy  
Powiatowej Policji zarekwirowali 
w jednym ze sklepów w centrum 
handlowym koło Nadarzyna 
odzież z podrobionymi znakami 

Podróbki  
za dwa miliony

towarowymi wartą  
ok. 2,2 mln zł. Wcześniej  
u tej samej sprzedawczyni,  
35-letniej Katarzyny C.,  
policjanci znaleźli podrobiony 
towar w grudniu 2010 r.  
Właścicielce butiku  
przedstawiono 26 zarzutów  
i zastosowano wobec niej  
dozór policyjny.  (AS)

kompanów. Skradziono  
mu telefon i portfel.  
Napastnicy: 28-letni  
Radosław F., 24-letni Rafał M.  
i 22-letnia Monika C. zostali  
zatrzymani. Usłyszą zarzut  
rozboju, a Monika C.  
dodatkowo zarzut posiadania 
środków odurzających, które  
przy niej znaleziono.  (DP)

GRODZISK MAZOWIECKINADARZYN

Reklama

Sala gimnastyczna 
pilnie potrzebna
KOSTOWIEC
Szkoła Podstawowa  
w Kostowcu jest jedyną 
placówką na terenie 
gminy Nadarzyn, która 
nie dysponuje salą 
gimnastyczną.  
Wójt Janusz Grzyb  
zabiega o jej budowę,  
na przeszkodzie stoi  
jednak Generalna  
Dyrekcja Dróg Krajowych  
i Autostrad.

S zkoła Podstawowa w Ko-
stowcu to przestronny 
obiekt. Uczy się tu ponad 

sto dzieci. Bolączką placówki 
jest jednak brak sali gimnastycz-
nej z prawdziwego zdarzenia. 
Wójt Nadarzyna Janusz Grzyb 
zlecił opracowanie dokumenta-
cji budowy nowej sali. Na prze-
szkodzie w realizacji inwestycji 
stoi jednak brak zezwolenia od 
Generalnej Dyrekcji Dróg Kra-
jowych i Autostrad (GDDKiA). 

Budynek szkoły znajduje się bo-
wiem w tzw. pasie chronionym 
drogi krajowej nr 8. – Szkoła 
mieści się w odległości ok. 40 m 
od drogi. Przy każdej ingerencji 
w pas chroniony wymagana jest 
zgoda Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad i to nas 
blokuje w realizacji tego zadania 
– mówi Janusz Grzyb.

Wójt zapewnia jednocześnie,  
że gdy tylko otrzyma zezwole- 
nie od GDDKiA, od razu rozpocz- 
nie budowę. Ma tu powstać wie-
lofunkcyjna sala gimnastyczna 
o wymiarach 12 x 24 x 8 m. Ucz- 
niowie będą mogli grać w piłkę 
ręczną, siatkówkę i koszyków- 
kę. Znajdzie się tu również w peł- 
ni wyposażone zaplecze, szat-
nie oraz prysznice. Czy uda się 
zdobyć niezbędne zezwolenia?  
– Myślę, że tak. Wtedy w przy-
szłym roku od razu moglibyśmy 
zacząć budowę. Potrwa ona ok. 
12 miesięcy – dodaje wójt Nada-
rzyna.  (KG)

Czworaczki potrzebują pomocy
GRODZISK MAZOWIECKI
Klaudia, Joasia,  
Amelka i Dominik 
– to imiona czworaczków, 
które niedawno  
skończyły półtora roku.  
– Dzieci są naszym  
wielkim szczęściem  
i radością – podkreślają 
rodzice. Całej rodzinie  
grozi jednak utrata  
dachu nad głową.

P aństwo Iwona i Zbigniew 
Bodychowie mieli już kil-
kuletnią córeczkę Wik-

torię, gdy okazało się, że pani 
Iwona jest w ciąży i na świat 
przyjdą czworaczki. – Najpierw 
był szok i niedowierzanie, potem 
wielka radość, która z czasem 
zamieniła się w pełną trosk 
codzienność – tak wspomina 
początki macierzyństwa. – Obo-
wiązki czasem przytłaczają, nie 
brakuje chwil zwątpienia. Jednak 
uśmiechy na buziach dzieci, ich 
radość, to jak przychodzą dać 
całusa lub się przytulić potrafią 

wynagrodzić najtrudniejsze 
chwile – mówi pani Iwona.

Troski i kłopoty
Jednym z największych proble-
mów rodziców czworaczków są 
choroby. Dzieci wymagają lecze-
nia i kosztownej rehabilitacji. 
Prawdziwą bolączką rodziny jest 
także sytuacja mieszkaniowa.

Zanim czworaczki przyszły 
na świat Bodychowie mieszkali  
z rodzicami. Pracowali i plano-
wali budowę własnego domu. 
Gdy urodziły się czworaczki, te 
plany trzeba było zmienić. Pani 
Iwona zrezygnowała z pracy i za- 
jęła się dziećmi, a ciężar utrzyma- 
nia rodziny spadł na męża. Po 
mocy udzielił im burmistrz Gro- 
dziska Mazowieckiego, wynaj-
mując dla rodziny na dwa lata 
segment. Umowa na jego dzier- 
żawę kończy się w lutym przy-
szłego roku. – Jesteśmy przeraże- 
ni. Nie wiem, co dalej z nami 
będzie – martwi się pan Zbi-
gniew. Władze gminy po raz ko-
lejny udzieliły pomocy rodzinie 

Bodychów i wydzierżawiły im 
działkę na 30 lat, na której będą 
mogli pobudować upragniony 
dom. Ale na jego budowę rodzi-
na nie ma funduszy.

Rodzice robią,  
co mogą
W powszechnej świadomości 
rodziny wielodzietne często 
uchodzą za patologiczne. W przy- 
padku Bodychów ta opinia jest 
wyjątkowo krzywdząca. To mło-
dzi, inteligentni, pracowici ludzie, 
którym natura dała po prostu 
więcej dzieci niż innym. Wszyst-
kie maluchy są czyste i zadbane,  
a dom, choć skromny, urządzony 
jest nowocześnie i z klasą. Już 
na pierwszy rzut oka widać, że 
wszyscy się tu kochają i na każ-
dym kroku wspierają.

Rodzice czworaczków robią, co 
mogą, aby zapewnić jak najlepszy 
byt swoim dzieciom. Sami nie są 
w stanie ze wszystkim sobie po-
radzić. Wciąż brakuje pieniędzy 
nawet na podstawowe artykuły. 
Największej pomocy rodzina 

potrzebuje jednak przy budo-
wie domu.

Pomóżmy  
im zbudować dom
Nie pozwólmy, aby ta niezwykła 
rodzina straciła dach nad głową. 
Każda pomoc jest na wagę złota. 
Szczególnie potrzebne są: ma-
teriały budowlane, okna, drzwi, 
farby, materiały wykończenio- 
we, artykuły sanitarne, sprzęt 
AGD, koparka do wykonania prac 
ziemnych i siła robocza.

Wpłat pieniężnych można 
dokonywać na konto: Nordea 
Bank Polska 67 1440 1387 0000 
0000 0077 4745 Swift: NDE-
APLP2. Nazwiska wszystkich 
darczyńców zostaną umiesz-
czone na specjalnej stronie 
internetowej poświęconej gro- 
dziskim czworaczkom: www. 
czworaczki.pl.

Kontakt do Iwony i Zbigniewa 
Bodychów: Czarny Las, ul. Suma-
kowa 1D, 05–825 Grodzisk Ma-
zowiecki, tel.602 361 928, email: 
czworaczki2010@wp.pl.  (KG)

ZADBANY 
MĘŻCZYZNA 
TO MĘŻCZYZNA 
SUKCESU

 artyKuł sponsorowany

Mężczyźni już rozumieją, że 
dbanie o swój wygląd to „in-
westycja”, która się opłaca. 
Dobry wygląd to nie tylko 
znakomite samopoczucie  
i wysoka samoocena, to także 
jeden z warunków powodze-
nia w biznesie.

Do niedawna w naszej świado-
mości pokutowało przekonanie, 
że mężczyzna nie musi przywią-
zywać wagi do swojego wyglądu, 
a dbanie o siebie jest niemęskie. 
Na szczęście to przekonanie już 
się zmienia. Aż 73% pań utożsamia 
zadbanego mężczyzn z mężczyzną 
spełniającym się zawodowo. Opinię 
tę potwierdza aż 63% panów.

 A więc co kojarzy nam się z suk- 
cesem? Mężczyźni na pierwszym 
miejscu podawali odpowiedni 
ubiór, na drugim zaś gładko ogo-
loną twarz. W ocenie kobiet brak 
zarostu również zajął wysoką drugą 
pozycję. Pierwsze miejsce panie 
„oddały” kuszącemu zapachowi.

Żyjemy w czasach, kiedy wygląd 
zaczyna odgrywać bardzo ważną 
rolę, zarówno w życiu prywatnym, 

jak i zawodowym. Dziś rzadko 
oddziela się urodę od zdrowia  
i odwrotnie. Liczne badania poka-
zują, że mężczyźni dbający o urodę 
i samopoczucie cieszą się lepszym 
zdrowiem. Panowie coraz częściej 
odwiedzają salony kosmetyczne  
i ośrodki spa. To miejsca, gdzie 
można zatroszczyć się nie tylko  
o ciało, ale i o ducha.

Zadbany mężczyzna czuje się 
pewniej: mimowolnie podnosi 
się jego samoocena, co sprawia, 
że znacznie lepiej jest odbierany  
przez środowisko, a wygląd ze-
wnętrzny jest dziś bardzo ważną 
kartą przetargową w społecznej 
grze o zwycięstwo.

Medycyna estetyczna i kosme-
tologia otwierają dziś duże możli-
wości tym, którzy chcą zachować 
atrakcyjność na lata, a dzięki 
połączeniu wysokiej skuteczno-
ści zabiegów z bezpieczeństwem 
ich stosowania, znajdują ciągle  
nowych zwolenników.

Elegancki mężczyzna nie powi-
nien zapominać o dłoniach. Czyste, 
zadbane paznokcie to najlepsza 
wizytówka. Kiedy mężczyzna chce 

osiągnąć sukces, zarówno w ży-
ciu osobistym jak i zawodowym, 
musi pamiętać aby wyglądać jak 
człowiek sukcesu, zadbany i pew- 
ny siebie. A w tym nieocenioną rolę 
odgrywają profesjonalne zabiegi 
kosmetyczne.

Marilla Spa&Beauty posiada  
w swojej ofercie bogatą gamę za-
biegów dla mężczyzn, począwszy 
od pielęgnacji dłoni i stóp, poprzez 
zabiegi pielęgnacyjne na twarz  
i masaże, a skończywszy na strzy-
żeniu męskim. Serdecznie zapra-
szamy do naszego salonu!

Marilla Spa&Beauty
Ul. Anielin 1 lok.3  
przy Wojska Polskiego  
(naprzeciwko  
stacji Shell)
Tel. 22 244 07 08  
lub 724 655 045
www.marilla.pl
Facebook:  
www.facebook.pl/
marillaspa
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Brwinów

Malowanie na parkanie
Gminny Ośrodek Kultury 
zaprasza 31 sierpnia (środa) na 
konkurs plastyczny „Miasto 
Marzeń – Malowanie na parka-
nie”. Więcej informacji pod nr 
tel. 22 729 59 34.
Start godz. 12.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Turystyczna 3

Grodzisk Mazowiecki

Koncert DoriFi
Grodziskie Centrum Kultury 
zaprasza w dniach 27-28 
sierpnia na koncert zespołu 

Informator kulturalny  /26.08-04.09/

DoriFi, który tworzy melodie 
we wszystkich swingujących 
nutach: hip-hopie, jazzu,  
soulu i finky.
Start godz. 16.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Spółdzielcza 9

Wernisaż  
Marii Aust-Łapińskiej
Centrum Kultury zaprasza 
 od 2 września (piątek) do foyer 
kina na wernisaż wystawy Marii 
Aust-Łapińskiej p.t."Tkanina". 
Prace będzie można oglądać do 
31 października.
Start godz. 18.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Spółdzielcza 9

Otrębusy

Wystawa malarstwa
W przychodni Vita-Med  
w Otrębusach do końca 
września można podziwiać 
wystawę malarstwa Adama 
Kunikowskiego, mieszkańca 
Otrębus. Twórczość artysty 

jest osadzona w tradycji 
malarstwa pejzażowego. 
Wystawę można oglądać  
w godzinach pracy  
przychodni.
Wstęp wolny, Miejsce: Wiejska 1
 

Podkowa Leśna

Dixie Warsaw  
Jazzman
Centrum Kultury i Inicjatyw 
Obywatelskich zaprasza  
27 sierpnia (sobota) na  
koncert i potańcówkę,  
która odbędzie się na tarasie 
w Pałacyku Kasyno. O oprawę 

muzyczną zadba zespół  
Dixie Warsaw Jazzman.  
Start godz. 17.00, Bilety 10 zł, 
Miejsce: Lilpopa 18

Koncert w Stawisku
4 września (niedziela)  
w Muzeum Iwaszkiewiczów  
w Stawisku odbędzie się  
koncert pieśni polskich  
w wykonaniu Jadwigi Rappe, 
Joanny Reszel, Moniki Wilskiej 
i Mariusza Rutkowskiego. 
W repertuarze m.in. utwory 
Chopina, Szymanowskiego 
i Małeckiego.
Start godz. 17.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Gołębia 1

Pruszków

Kiermasz taniej  
książki
Powiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna zaprasza w dniach 
1-2 września na kiermasz taniej 
książki, który odbędzie się na 
tarasie biblioteki. 
Start godz.10.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Kraszewskiego 13

Lukas Geniusas
27 sierpnia (sobota) w Pałacy-
ku Sokoła wystąpi Lukas Ge-
niusas, laureat II Nagrody XVI 
Międzynarodowego Konkursu 
Pianistycznego im. Fryderyka 

Chopina. Widzowie usłyszą 
utwory Chopina i Liszta
Start godz. 20.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Kościuszki 41

Piastów

Wieczór z Pawłem 
Kubiakiem
Miejski Ośrodek Kultury 
zaprasza 2 września (piątek) na 
wieczór autorski Pawła Kubia-
ka, poety i animatora kultury. 
W programie spotkania m.in. 
promocja tomiku wierszy „To co 
odejdzie jest w tym co przycho-
dzi”, turniej jednego wiersza.
Start godz. 17.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Warszawska 24

22 września w Hali Znicz wystąpi jeden z najpopularniejszych polskich kabaretów – Ani Mru-Mru.Zespół kabaretowy 
Marcina i Michała Wójcików już od kilku lat jest jedną z najjaśniejszych gwiazd polskiej sceny kabaretowej.  Nie ma chyba 
osoby która  nie zna takich skeczy jak Tofik, Otwarcie Hipermarketu czy Chińska Restauracja. W Pruszkowie kabaret 
zaprezentuje nowy program „Czerń czy Biel”. W przygotowanym przez Michała, Marcina i Waldka programie widzowie 
zobaczą zupełnie nowe skecze.  
Start godz. 19.00, Bilety 45 zł, Miejsce: Bohaterów Warszawy

Kabaret Ani Mru-Mru w Pruszkowie 

kultura

Festyny, koncerty, dożynki
REGION
Recitale znanych gwiazd 
estrady i koncerty lokalnych 
artystów, zabawy i konkursy,  
pokazy sztucznych  
ogni – organizatorzy  
dużych imprez gminnych  
i powiatowych przygotowali 
wiele atrakcji dla gości 
festynów.

Powiat pruszkowski 
– Dożynki
Uroczystości tradycyjnie rozpocz- 
ną się o godz. 13.00 mszą w koście-
le św. Józefa Oblubieńca w Prusz- 
kowie. Po mszy w Międzyszkol-
nym Ośrodku Sportowym przy  
ul. Gomulińskiego 4 o godz. 14.30  
rozpocznie się ceremonia dziele-
nia się chlebem. Godzinę później 
wystąpi orkiestra dęta Ochotni- 
czej Straży Pożarnej w Nadarzy-
nie. O godz. 16.30 na scenę wej-
dzie kwartet Rampa, natomiast 
o godz. 17.00 publiczności zapre-
zentuje się kabaret Ciach. Następ-
nie po raz drugi na scenie pojawi  
się zespół Rampa, a o godz. 19.00 
zagra zespół Ewka. Gwiazdą 
wieczoru będą Michał Karpacki  
i zespół De Mono, którzy wystąpią 
o godz. 20.30.

Ponadto na terenie MOS będzie 
można uczestniczyć w spotkaniu 
z Małgorzatą Kalicińską, autor-
ką bestselleru „Miłość nad roz-
lewiskiem” oraz wziąć udział w 
licznych zawodach sportowych  
i konkursach. Widzowie będą 
mogli posłuchać rad powiatowe-
go rzecznika konsumenta, a także 
obejrzeć pokaz sztuki ludowej.

Powiat grodziski 
– Dożynki
Impreza rozpocznie się w nie-
dzielę 28 sierpnia o godz. 12.30  
na placu przy kościele w Ka-
skach. Korowód z wieńcami do- 
żynkowymi przy akompaniamen-
cie Młodzieżowej Orkiestry Dętej 
OSP Kaski przejdzie do kościo-
ła parafialnego w Kaskach. Po 
przywitaniu gości i mszy świętej 
rozpocznie się ceremonia wręcze- 
nia chleba dożynkowego przez 
starostów i dzielenie chlebem. 
O godz. 14.45 rozpoczną się wy-
stępy artystyczne. Wystąpią m.in. 
chór szkolny z Zespołu Szkół im. 
Ks. Jana Twardowskiego w Bożej 
Woli, i Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta OSP Kaski. Na uczestników 
imprezy będą czekać również 
inne atrakcje, m.in. konkursy, 
gry i zabawy. Dostępne będą sto-
iska rękodzieła artystycznego 
oraz urzędów i stowarzyszeń. 
Rozstrzygnięty zostanie także 
konkurs na najładniejszy wieniec 
dożynkowy oraz najciekawsze 
stoisko sołeckie. Jeśli ktoś zgłod-
nieje, będzie mógł skosztować po-
traw z grilla i grochówki. Festyn 
zakończy się pokazem sztucz- 
nych ogni.

Grodzisk Mazowiecki  
– „Pożegnanie wakacji”
Koncert Natalii Kukulskiej, pokazy 
straży pożarnej, prezentacja mo-
tocykli – to główne atrakcje im- 
prezy „Pożegnanie wakacji”, która  
odbędzie się w niedzielę 4 wrześ- 
nia na placu przed Centrum Kultu-
ry. Zainaugurują ją o godz. 14.00  

występy lokalnych artystów.  
O godz. 16.15 zaprezentuje się ze- 
spół Zejman & Garkumpel, który  
wystąpi dwukrotnie. Pierwszy kon- 
cert jest zatytułowany „Muzyczny 
rejs po oceanach wyobraźni”, nato-
miast drugi to „Hej! Obudzę fale”.

O godz. 19.05 na placu przed 
Centrum Kultury wystąpi ośmio-
osobowy zespół reggae Etna Kon-
trabande. Na koniec imprezy  
o godz. 20.30 ze swoimi naj-
większymi przebojami oraz naj-
nowszymi hitami wystąpi znana 
piosenkarka Natalia Kukulska. 
Podczas imprezy nie zabraknie 
również atrakcji dla dzieci jak: 
wyścigi zdalnie sterowanymi sa-
mochodami, dmuchane zjeżdżal-
nie, czy plener malarski.

Pruszków 
– „Żegnaj lato na rok”
Festyn odbędzie się w sobotę  
10 września. Część koncertowa 
imprezy rozpocznie się o godz.  
16.00 na obiektach Znicza przy  
ul. Bohaterów Warszawy 4 i potrwa 
do godz. 22.00. Oprócz Agnieszki 
Chylińskiej, która będzie gwiazdą 
wieczoru, usłyszymy koncerty 
Julii Hertmanowskiej (polski głos 
Hannah Montana) oraz zespo-
ły Princess i Ocean. Wcześniej, 
w godz. 12.00–16.00 w parku 
Mazowsze odbędzie się część 
rekreacyjna imprezy. Gości do 
parku dowiozą zabytkowe auto-
busy Jelcz. W programie przewi-
dziano m.in. zabawy, wycieczki, 
gry sportowe, a także specjalny 
koncert dla seniorów „Przeboje 
półwiecza”.
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VII Dożynki Powiatowe

U roczystości rozpoczną się 
o godz. 13.00 mszą świę- 
tą w kościele p.w. Św. Jó-

zefa Oblubieńca Najświętszej 
Maryi Panny w Pruszkowie, przy  
ul. Helenowskiej 3, w trakcie, któ-
rej starostowie dożynek i delega-
cje z terenu powiatu złożą dary  
z tegorocznych plonów. Nastąpi 
również poświęcenie wieńców 
dożynkowych.

Po mszy, barwny korowód 
wyruszy do Międzyszkolnego 
Ośrodka Sportowego w Prusz-
kowie, przy ul. Gomulińskiego 4.  
Tam, zgodnie z tradycją, będzie 
miała miejsce ceremonia dzielenia 
się chlebem. 

Część artystyczna
O godz. 15.30 rozpocznie się kon- 
cert znanej i lubianej przez miesz- 
kańców naszego powiatu, orkies- 

włączy widzów do akcji scenicz-
nej, gwarantując wspaniałą za-
bawę.  Będzie można zobaczyć 
znane wszystkim skecze takie jak: 

"Nauka jazdy", "Komisja wojs- 
kowa", "Melina", "Wykrywacz 
kłamstw", czy "Bandyta jest wśród 
nas". 

Druga cześć występu Kwarte-
tu Rampa o godz.18.30, a o godz. 
19.00 zagra Ewka z zespołem. 
Ewka to młoda artystka z tere-
nu Powiatu Pruszkowskiego, 
wschodząca gwiazda polskiej 
sceny rockowej. Na scenie tworzy 
dynamiczne show, nawiązując 
stylem do takich polskich sław jak 
Perfect, Maanam czy TSA.

Gwiazda wieczoru
Michał Karpacki i zespół De Mono 
wystąpią o godz. 20.30. De Mono 
to zespół, którego nie trzeba ni- 
komu przedstawiać. Muzycy co- 
rocznie dają wiele koncertów, pro- 
wadzą własne, niezależne pro- 
jekty artystyczne. Ich styl jest zna- 
ny publiczności i lubiany od lat.  
Utwory autorstwa Marka Koś- 
cikiewicza i Mirosława Chojnac-
kiego to fragment historii pols- 
kiej muzyki rozrywkowej, a dla 
wielu z nas miłe wspomnienia.  

Elżbieta Smolińska Starosta Pruszkowski zaprasza wszystkich mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego na dożynki powiatowe, które odbędą się  
w niedzielę, 28 sierpnia w Pruszkowie, przy ul. Gomulińskiego 4, na terenie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego. Już po raz siódmy będziemy 
mieli okazję uczestniczyć w tym najważniejszym święcie rolników. 

nego lata. Nie zabraknie specja- 
łów tradycyjnej kuchni ludowej,  
w tym sławnych mazowieckich 
miodów. Ziołowa herbatka na 
stoisku Herbapolu i strażacka 
grochówka na pewno pokrze- 
pią wszystkich odwiedzjących  
MOS w Pruszkowie przy ul. Gomu- 
lińskiego 4.  

Spotkanie z Małgorzatą Ka- 
licińską autorką między innymi 
bestsellerów „Miłość nad roz- 
lewiskiem” i „Dom nad rozlewi-
skiem” być może da odpowiedź, 
na pytanie czy bohaterka tych 
powieści jest podobna do au-
torki. Znana pisarka będzie go-
ściem tegorocznych dożynek od 
godz.14.20 do 19.00. 

Pracownicy Starostwa chcą ten 
dzień wykorzystać również do bez- 
pośredniego kontaktu z mieszkań- 
cami Powiatu Pruszkowskiego.  
Będzie można skorzystać z porad  

Porady Powiatowego Rzecznika  
Konsumenta oraz  przedstawicie- 
li Powiatowego Urzędu Pracy.

Miasteczko  
Organizacji 
Pozarządowych
Fundacje i stowarzyszenia  
w Miasteczku Organizacji Poza-
rządowych zaprezentują swo-
je pola działania i ich efekty, 
będą udzielały odpowiedzi na  
wiele pytań w sprawach życio- 
wych. Wyeksponowane mate- 
riały informacyjne, będą mo-
gły stanowić znakomitą pomoc 
w bieżącym rozwiązywaniu 
problemów.

Czas spędzony na VII Powia-
towych Dożynkach w Pruszko-
wie w najbliższą niedzielę, to 
będzie na pewno czas dobrej 
zabawy.

Zapraszamy.Kabaret Ciach

Michał Karpacki i DeMono

W przerwie między występami, 
dzieci będą mogły uczestniczyć  
w wielu konkursach i zawodach 
sportowych, pomalować buzie,  
poszaleć na trampolinie i dmu-
chanych zabawkach. Niewątpliwą 
atrakcją, będzie na pewno możli-
wość obejrzenia wozu strażackie-
go. Dzięki uprzejmości strażaków 
z Komendy Powiatowej Państwo-
wej Straży Pożarnej w Pruszko-
wie, dzieci będą mogły wejść do 
środka samochodu, założyć hełm 
strażacki i sprawdzić jak działa 
sprzęt ratowniczy. Niespodzian-
ki przygotowali także policjanci  

Nowością będzie występ młode- 
go, bardzo uzdolnionego wo-
kalisty Michała Karpackiego, 
który zdobył popularność, jako 
uczestnik trzeciej edycji programu  
Idol. Michał Karpacki to dyna-
miczny artysta, nawiązujący 
znakomity kontakt z publiczno-
ścią. Warto zarezerwować czas 
w niedzielny wieczór właśnie na 
ten koncert. 

Całość poprowadzi znany 
wszystkim Ryszard Rembiszewski.  

Dodatkowe atrakcje
Ponadto, w czasie trwania im- 
prezy, na terenie MOS znajdzie-
cie Państwo stoiska z wyrobami 
rękodzieła miejscowych artystów. 
Hafty, koronki, aniołki z wikli- 
ny, wyroby z drewna lipowego,  
biżuteria z filcu, czy wyroby z gli- 
ny mogą być pięknym prezen- 
temi wspomnieniem tegorocz- 

Kwartet Rampa

try dętej, działającej przy Ochot- 
niczej Straży Pożarnej w Nada- 
rzynie. Ważnym punktem nie- 
dzielnego spotkania będzie ogło- 
szenie wyników konkursu na  
najpiękniejszy wieniec dożyn- 
kowy. Wręczenie dyplomów  
i podziękowań Starosty Prusz-
kowskiego dla rolników z terenu 
naszego powiatu zaplanowano 
na godz. 16.00.

Nie zabraknie  
atrakcji dla dzieci 
O godz.16.30 rozpocznie się pierw- 
sza część występów dla najmłod- 

szych. Kwartet Rampa przygoto-
wał dwuczęściowy program pod 
tytułem Pamparampa, w którym 
zaśpiewa piosenki z repertuaru 
Jacka Skubikowskiego, Krzesimi-
ra Dębskiego i Majki Jeżowskiej.  

z Komendy Powiatowej Policji  
w Pruszkowie. 

W trakcie dziecięcych zabaw, 
dorosłym proponujemy porcję 
dobrego humoru w programie po-
pularnego kabaretu Ciach, który  
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Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Brwinów ul. Grodziska 12, tel. (22) 738 26 15

N ajbardziej ucieszą się 
dzieci z Zespołu Szkół 
nr 1 w Brwinowie: już od 

furtki zobaczą uporządkowane  
i wyłożone nową kostką wejście 
do szkoły. Powiększy się także 
przyszkolny parking. Najważ-
niejszą inwestycją dla ZS nr 1 jest 
jednak budowa nowoczesnego 
kompleksu boisk szkolnych. 

Prace realizowane są w termi- 
nie i zmierzają ku końcowi. Przy  
ul. Piłsudskiego zostanie odda-
ny do użytku obiekt sportowy, 
w skład którego wejdą boiska do 
gry w piłkę nożną o nawierzch-
ni z trawy syntetycznej, boisko 
do siatkówki i tenisa ziemnego 
oraz boisko wielofunkcyjne do 
gry w piłkę ręczną, koszykówkę, 
unihokeja i hokeja na rolkach. Na 
rolkowisku będą mogli trenować 
zawodnicy klubu sportowego 
Kobra Brwinów (drużyny, która  
w czerwcu br. zdobyła tytuł mi-
strza Polski), a na nowo wybudo-
wanej bieżni można będzie nie 
tylko biegać, ale także skakać  
w dal i trenować trójskok. Dla po-
wracających z wakacji uczniów 

z Żółwina miłą niespodzian-
ką będzie widok powstającego  
w pobliżu szkoły „Orlika”. Obiekt 
ma być oddany do użytku jeszcze 
w tym roku. 

We wszystkich zespołach szkół 
prowadzono niezbędne remonty: 
w ZS nr 2 i w Żółwinie wymie-
niono piece c.o. W Otrębusach 
z kolei trwają intensywne pra-
ce przy remoncie dachu, gdzie 
nawierzchnię papową zastąpi 
blacha. Na tę inwestycję gmi-
na Brwinów otrzymała ponad  

199 tys. zł pochodzących z rezer- 
wy subwencji uzyskanej z Mini-
sterstwa Edukacji Narodowej. 

Radosna szkoła 
Gmina Brwinów uczestniczy  
w rządowym programie moder-
nizacji szkolnych placów zabaw 
oraz zakupu pomocy dydaktycz-
nych do miejsc zabaw w szko-
łach podstawowych, który ma na 
celu zapewnienie bezpiecznych 
warunków nauki, wychowania 
i opieki. W tym roku powstaną 

nowe przyszkolne place zabaw 
w Żółwinie i przy Zespole Szkół 
nr 2 w Brwinowie. 

Z myślą  
o najmłodszych
Widać już prace na terenie no-
wego przedszkola po północnej 
stronie Brwinowa: przez okres 
wakacji prowadzono tam ba-
dania archeologiczne, które 
muszą zostać wykonane zanim 
będzie można rozpocząć budowę.  
W toku są prace projektowe: nie 
tylko dla przedszkola przy ul. Pił-
sudskiego, ale także dla Żółwina. 

Nowe światła  
w drodze do szkoły
Dzięki zamontowaniu sygnaliza- 
cji świetlnej przy ul. Piłsudskiego  
i Wilsona droga do szkół na tere-
nie miasta będzie bezpieczniejsza. 
Stoją już słupy sygnalizacyjne, 
namalowano znaki poziome – po-
zostaje czekać na uruchomienie 
sygnalizacji, które nastąpi w ciągu 
najbliższych dni. Ta inwestycja 
Powiatu Pruszkowskiego jest 
oczekiwaną od dawna realizacją 

postulatów zgłaszanych przez 
mieszkańców. Zabiegał o nią rów-
nież od początku swojej kadencji 
burmistrz Arkadiusz Kosiński.

Dla bezpieczeństwa dzieci za-
montowano też barierkę ochron-
ną wzdłuż ul. Piłsudskiego przy  
ZS nr 1. 

Dowozy do szkół
Rozstrzygnięty został prze-
targ na dowóz do szkół dzieci 

niepełnosprawnych, mieszkają-
cych na terenie gminy Brwinów. 
Po raz pierwszy transportem zor- 
ganizowanym przez gminę Brwi-
nów do szkoły dojeżdżać będą 
uczniowie należący do obwodu 
szkolnego w ZS nr 2, a mieszkający 
na nowym osiedlu w Parzniewie. 
Umowa z wykonawcą przewozu 
na kilka kursów dziennie została 
już podpisana i będzie obowiązy-
wać do końca roku szkolnego. (PR)     

Zanim zabrzmi pierwszy dzwonek…

Powiat Grodziski www.powiat-grodziski.pl

Gmina Brwinów przygotowuje się na rozpoczęcie kolejnego roku szkolnego. Powracając do szkolnych ław, uczniowie zastaną spore zmiany. 

Remont dachu szkoły w Otrębusach

Nowe boiska przy ZS nr 1 w Brwinowie

Opiekun dowozu uczniów – oferta pracy
Urząd Gminy Brwinów poszukuje osób z kwalifikacjami pedagogicznymi do sprawowania opieki  

nad uczniami z terenu Domaniewa, Domaniewka, Moszny i Parzniewa, dowożonymi do szkół w Pruszkowie. 
Więcej informacji: Referat Oświaty Urzędu Gminy Brwinów, tel.: 22 738 26 17.  

Zarząd Spółki Wodnej Brwinów przypomina mieszkańcom gminy Brwinów
o konieczności uregulowania rocznych składek na rzecz konserwacji urządzeń 

melioracyjnych i prosi o wpłaty do dnia 31 sierpnia 2011 r. 
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L.p. Dotychczasowi właściciele Użytkownik wieczysty, władający, trwały zarząd Nr działki przed podziałem
(powierzchnia w ha)

Nr działki przewidzianej pod inwestycję 
(powierzchnia w ha) Uwagi

X 2 3 4 5 6

Obręb 06-10 Milanówek, Gmina Milanówek, powiat grodziski

1 Skarb Państwa Polskie Koleje Państwowe S.A. użytkowanie wieczyste 1 (5,4226) 1 (5,4226) Teren zamknięty decyzją Nr 45 MI  z dn. 17 grudnia 2009 roku

Obręb 06-09 Milanówek, Gmina Milanówek,  powiat grodziski

2 Skarb Państwa Polskie Koleje Państwowe S.A. użytkowanie wieczyste 1 (1,6000) 1 (1,6000) Teren zamknięty decyzją Nr 45 MI z dn. 17 grudnia 2009 roku

Obręb 06-08 Milanówek, Gmina Milanówek,  powiat grodziski

3 Współwłasność Skarb Państwa 1/2 Roman Warzycki 1/2 Polskie Koleje Państwowe S.A. użytkownik 2/1 (0,0575) 2/1 (0,0575) Teren zamknięty decyzją Nr 45 MI z dn. 17 grudnia 2009 roku

4 Skarb Państwa Polskie Koleje Państwowe S.A. użytkowanie wieczyste 2/2 (0,8190) 2/2 (0,8190) Teren zamknięty decyzją Nr 45 MI z dn. 17 grudnia 2009 roku

Obręb 06-05 Milanówek, Gmina Milanówek,  powiat grodziski

5 Skarb Państwa Polskie Koleje Państwowe S.A. użytkowanie wieczyste 1 (1,6543) 1 (1,6543) Teren zamknięty decyzją Nr 45 MI z dn. 17 grudnia 2009 roku

Obręb 06-03 Milanówek powiat grodziski

6 Skarb Państwa Polskie Koleje Państwowe S.A. użytkowanie wieczyste 1/8 (2,3271) 1/8 (2,3271) Teren zamknięty decyzją Nr 45 MI z dn. 17 grudnia 2009 roku

Obręb 06-02 Milanówek, Gmina Milanówek, powiat grodziski

7 Skarb Państwa Polskie Koleje Państwowe S.A. użytkowanie wieczyste 2 (0,4902) 2 (0,4902) Teren zamknięty decyzją Nr 45 MI z dn. 17 grudnia 2009 roku

Obręb 06-01 Milanówek, Gmina Milanówek, powiat grodziski

8 Skarb Państwa Polskie Koleje Państwowe S.A. użytkowanie wieczyste 1/2 (3,1055) 1/2 (3,1055) Teren zamknięty decyzją Nr 45 MI z dn. 17 grudnia 2009 roku

9 Skarb Państwa Polskie Koleje Państwowe S.A. użytkowanie wieczyste 133 (0,2326) 133 (0,2326) Teren zamknięty decyzją Nr 45 MI z dn. 17 grudnia 2009 roku

10 NN Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych  
w Warszawie posiadacz samoistny 132 (0,3764) 132 (0,3764) Obszar objęty inwestycją został zaznaczony w załączniku  

graficznym Rzeka Rokitnica 

Obręb 8 Grodzisk Mazowiecki, Gmina Grodzisk Mazowiecki, powiat grodziski

11 Skarb Państwa Polskie Koleje Państwowe S.A. użytkowanie wieczyste 25 (4,5763) 25 (4,5763) Teren zamknięty decyzją Nr 45 MI z dn. 17 grudnia 2009 roku

Obręb 5 Grodzisk Mazowiecki, Gmina Grodzisk Mazowiecki, powiat grodziski

12 Skarb Państwa Polskie Koleje Państwowe S.A. użytkowanie wieczyste 72/1 (0,0352) 72/1 (0,0352) Teren zamknięty decyzją Nr 45 MI  z dn. 17 grudnia 2009 roku

13 Skarb Państwa Polskie Koleje Państwowe S.A. użytkowanie wieczyste 72/2 (1,6888) 72/2 (1,6888) Teren zamknięty decyzją Nr 45 MI z dn. 17 grudnia 2009 roku

Obręb 11 Grodzisk Mazowiecki, Gmina Grodzisk Mazowiecki, powiat grodziski

14 Skarb Państwa Polskie Koleje Państwowe S.A. użytkowanie wieczyste 108/2 (0,0413) 108/2 (0,0413) Teren zamknięty decyzją Nr 45 MI z dn. 17 grudnia 2009 roku

15 NN Polskie Koleje Państwowe S.A. posiadacz samoistny 108/3 (2,2142) 108/3 (2,2142) Teren zamknięty decyzją Nr 45 MI z dn. 17 grudnia 2009 roku

Obręb 12 Grodzisk Mazowiecki, Gmina Grodzisk Mazowiecki, powiat grodziski

16 NN Polskie Koleje Państwowe S.A. użytkownik 38/2 (0,0150) 38/2 (0,0150) Teren zamknięty decyzją Nr 45 MI z dn. 17 grudnia 2009 roku

17 NN Polskie Koleje Państwowe S.A. użytkownik 38/7 (5,6410) 38/7 (5,6410) Teren zamknięty decyzją Nr 45 MI z dn. 17 grudnia 2009 roku

Obręb 13 Grodzisk Mazowiecki, Gmina Grodzisk Mazowiecki, powiat grodziski

18 NN Polskie Koleje Państwowe S.A. użytkownik 24 (4,5705) 24 (4,5705) Teren zamknięty decyzją Nr 45 MI z dn. 17 grudnia 2009 roku

Obręb 17 Grodzisk Mazowiecki, Gmina Grodzisk Mazowiecki, powiat grodziski

19 Skarb Państwa Polskie Koleje Państwowe S.A.  użytkowanie wieczyste 70/4 (0,0201) 70/4 (0,0201)

20 NN Polskie Koleje Państwowe S.A.  użytkownik 70/8 (2,6565) 70/8 (2,6565) Obszar objęty inwestycją został zaznaczony w załączniku graficznym 
Teren zamknięty decyzją Nr 45 MI z dn. 17 grudnia 2009 roku

21 NN Polskie Koleje Państwowe S.A.  użytkownik 70/12 (0,0443) 70/12 (0,0443) Obszar objęty inwestycją został zaznaczony w załączniku graficznym 

22 NN Polskie Koleje Państwowe S.A.  użytkownik 70/13 (1,0716) 70/13 (1,0716)

23 Skarb Państwa Polskie Koleje Państwowe S.A.  użytkowanie wieczyste 70/5 (0,0181) 70/5 (0,0181)

24 NN Powiatowy Zarząd Dróg zarządca 93 (0,0010) 93 (0,0010)

25 NN Powiatowy Zarząd Dróg zarządca 94 (0,0014) 94 (0,0014)

26 NN Powiatowy Zarząd Dróg zarządca 95 (0,0073) 95 (0,0073)

27 NN Powiatowy Zarząd Dróg zarządca 96 (0,1666) 96 (0,1666)

28 Skarb Państwa Polskie Koleje Państwowe S.A.  użytkowanie wieczyste 82 (0,0092) 82 (0,0092)

Obręb 18 Grodzisk Mazowiecki, Gmina Grodzisk Mazowiecki, powiat grodziski

29 Grażyna i Andrzej Bołoz 40/2 (0,0187) 40/2 (0,0187)

30 Skarb Państwa Polskie Koleje Państwowe S.A.  użytkowanie wieczyste 46 (2,4309) 46 (2,4309) Teren zamknięty decyzją Nr 45 MI z dn. 17 grudnia 2009 roku

31 Skarb Państwa Polskie Koleje Państwowe S.A.  użytkownik 41/2 (0,0221) 41/2 (0,0221) Teren zamknięty decyzją Nr 45 MI z dn. 17 grudnia 2009 roku

32 Skarb Państwa Polskie Koleje Państwowe S.A.  użytkownik 43/2 (0,0271) 43/2 (0,0271) Teren zamknięty decyzją Nr 45 MI z dn. 17 grudnia 2009 roku

33 Skarb Państwa Polskie Koleje Państwowe S.A.  użytkownik 33/2 (0,0850) 33/2 (0,0850) Teren zamknięty decyzją Nr 45 MI z dn. 17 grudnia 2009 roku

34 Skarb Państwa Polskie Koleje Państwowe S.A.  użytkownik 38/2 (0,0562) 38/2 (0,0562) Teren zamknięty decyzją Nr 45 MI z dn. 17 grudnia 2009 roku

35 Skarb Państwa Polskie Koleje Państwowe S.A.  użytkownik 28/2 (0,0258) 28/2 (0,0258) Teren zamknięty decyzją Nr 45 MI z dn. 17 grudnia 2009 roku

36 Skarb Państwa Polskie Koleje Państwowe S.A.  użytkownik 42/2 (0,0253) 42/2 (0,0253) Teren zamknięty decyzją Nr 45 MI z dn. 17 grudnia 2009 roku

37 Skarb Państwa Polskie Koleje Państwowe S.A.  użytkownik 39/2 (0,0644) 39/2 (0,0644) Teren zamknięty decyzją Nr 45 MI z dn. 17 grudnia 2009 roku

38 Skarb Państwa Polskie Koleje Państwowe S.A.  użytkownik 44/2 (0,0344) 44/2 (0,0344) Teren zamknięty decyzją Nr 45 MI z dn. 17 grudnia 2009 roku

39 Skarb Państwa Polskie Koleje Państwowe S.A.  użytkownik 45/2 (0,0624) 45/2 (0,0624) Teren zamknięty decyzją Nr 45 MI z dn. 17 grudnia 2009 roku

40 Skarb Państwa Polskie Koleje Państwowe S.A.  użytkownik 36/2 (0,0999) 36/2 (0,0999) Teren zamknięty decyzją Nr 45 MI z dn. 17 grudnia 2009 roku

41 NN Burmistrz Miasta i Gminy w Grodzisku Mazowieckim zarządca 16/3 (0,0693) 16/3 (0,0693)

Obręb 21 Grodzisk Mazowiecki, Gmina Grodzisk Mazowiecki, powiat grodziski

42 Marianna Ziętek Burmistrz Miasta i Gminy w Grodzisku Mazowieckim zarządca 69 (0,0189) 69 (0,0189)

Obręb 22 Grodzisk Mazowiecki, Gmina Grodzisk Mazowiecki, powiat grodziski

43 Marianna Ziętek Powiatowy Zarząd Dróg zarządca 75 (0,1043) 75 (0,1043)

44 NN Powiatowy Zarząd Dróg zarządca 77 (0,0128) 77 (0,0128)

45 NN Powiatowy Zarząd Dróg zarządca 76 (0,1080) 76 (0,1080)

46 NN Powiatowy Zarząd Dróg zarządca 2 (0,0252) 2 (0,0252)

Obręb Wólka Grodziska, Gmina Grodzisk Mazowiecki, powiat grodziski

47 Skarb Państwa Polskie Koleje Państwowe S.A.  użytkowanie wieczyste 141/5 (0,0633) 141/5 (0,0633) Teren zamknięty decyzją Nr 45 MI z dn. 17 grudnia 2009 roku

48 Skarb Państwa Polskie Koleje Państwowe S.A.  zarządca 141/3 (0,0441) 141/3 (0,0441) Teren zamknięty decyzją Nr 45 MI z dn. 17 grudnia 2009 roku

49 NN Polskie Koleje Państwowe S.A.  posiadacz samoistny 141/4 (0,0088) 141/4 (0,0088) Teren zamknięty decyzją Nr 45 MI z dn. 17 grudnia 2009 roku

50 Skarb Państwa Polskie Koleje Państwowe S.A.  użytkowanie wieczyste 141/8 (1,7576) 141/8 (1,7576) Obszar objęty inwestycją został zaznaczony w załączniku graficznym 
Teren zamknięty decyzją Nr 45 MI z dn. 17 grudnia 2009 roku

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Niniejszym, na podstawie art. 9o ust. 6 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.), informujemy, że na wniosek PKP PLK S.A. w osobach Członka Zarządu p. Aliny Giedryś i Członka Zarządu p. Józefa 
Majerczak zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji: budowa i przebudowa linii kolejowej nr 1 od km 23,293 do km 31,400 wraz z budową i przebudową infrastruktury drogowej oraz obiektów 
służących ochronie środowiska w związku z modernizacją linii kolejowej Warszawa - Łódź, etap II LOT A - odcinek Warszawa Zachodnia – Miedniewice (Skierniewice) na terenie powiatu grodziskiego: w mieście Milanówek oraz na terenie miasta  
i gminy Grodzisk Mazowiecki, na działkach ewidencyjnych, stanowiących tereny zamknięte PKP i otwarte, wymienionych poniżej:

Zakres inwestycji obejmuje na linii kolejowej nr 1:
• budowę i przebudowę układu torowego
• budowę urządzeń automatyki kolejowej z powiązaniem 

urządzeń zdalnego sterowania z Lokalnym Centrum  
Sterowania (LCS) w Grodzisku Mazowieckim

• budowę sieci telekomunikacyjnych 
• budowę i przebudowę obiektów zasilania sieci trakcyjnej
• budowę i przebudowę sieci trakcyjnej
• budowę i przebudowę linii potrzeb nietrakcyjnych 

średniego napięcia – 15kV
• budowę i przebudowę linii potrzeb nietrakcyjnych  

niskiego napięcia – do 1kV
• budowę nowych oraz przebudowę istniejących  

obiektów inżynieryjnych tj.:
– most w km 23,527
– przepust w km 24,552 z wykonaniem suchych półek  

dla przejścia małych zwierząt
– most w km 30,064 z wykonaniem suchych półek  

dla przejścia małych zwierząt

• budowę obiektów służących ochronie środowiska tj:
– osadników przy wprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do rzek (rzeka Rokitnica km 27,168)
– ekranów akustycznych,
– mat antywibracyjnych.

• Ponadto w ramach inwestycji przewiduje się rozbiórkę obiektów nieprzewidzianych do dalszego użytkowania:
– budynków magazynowych na stacji Grodzisk Mazowiecki
– istniejącego budynku strażnicy przejazdowej w km 30,449 na stacji Grodzisk Mazowiecki
– przejazdu kolejowego kategorii „A” w km 30,449

Akta sprawy, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r.,  
Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) zwanej dalej „Kpa”, który mówi że „organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić 
stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do 
zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań”, znajdują się do wglądu w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego 
Urzędu Wojewódzkiego, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój 601, gdzie można zgłaszać uwagi i wnioski w terminie 7 dni 
od daty zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie. Zawiadomienie zgodnie z art. 49 
Kpa uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia obwieszczenia w niniejszej sprawie. 
Ponadto z zakresem inwestycji i koncepcją realizacji przedsięwzięcia, zgodną z wnioskiem o ustalenie lokalizacji linii kolejowej 
dla przedmiotowej inwestycji, można się zapoznać, we właściwych ze względu na lokalizację inwestycji, urzędach gmin (Urząd 
Miasta Milanówka i Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim), które dysponują materiałami przekazanymi przez inwestora,  
w związku z wystąpieniami o uzyskanie opinii w trybie art. 9o ww. ustawy o transporcie kolejowym.    WIŚ-II.747.1.99.2011.BG1

– most w km 29,108
• budowę i przebudowę obiektów kubaturowych tj.:

– budowę budynku nastawni dysponującej na stacji Grodzisk Mazowiecki
– budowę budynku nastawni na potrzeby LCS  Grodzisk Mazowiecki 

• przebudowę peronów (jednokrawędziowego i dwukrawędziowego) na stacji 
Grodzisk Mazowiecki do wysokości 0,76 m oraz w zakresie odwodnienia, za-
pewnienia dostępu osobom o ograniczonej zdolności ruchowej oraz remontu 
istniejących wiat żelbetowych i wyposażenia peronów w ławki, tablice informa-
cyjne i elementy małej architektury,

• przejścia dla pieszych tj:
– remont tunelu przejścia podziemnego dla pieszych na przystanku Milanówek 

w km 26,080
– przebudowę i rozbudowę tunelu przejścia podziemnego dla pieszych  

w km 29,512 wraz z włączeniem do układu komunikacyjnego ul. Traugutta 
w Grodzisku Mazowieckim i zapewnieniem dostępu dla osób o ograniczonej 
zdolności ruchowej 

• budowę i przebudowę urządzeń diagnostyki stanów awaryjnych taboru (dsat), 
oraz włączenia urządzeń dsat do systemu SI-DSAT, na odcinku Warszawa Za-
chodnia – Miedniewice 
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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

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

 ► Drukarnia zatrudni: 
Międzynarodowy koncern 
poligraficzny z siedzibą  
w Pruszkowie zatrudni: 
- Introligatorów  
(głównie krajaczy), 
- drukarzy fleksograficznych, 
- asystentów drukarzy. 
Oferujemy pracę  
w stabilnej, rozwijającej się 
firmie, możliwość rozwoju 
zawodowego, dobre warunki 
zatrudnienia. CV prosimy 
kierować na adres:  
praca_rekrut@wp.pl 

 ► Chałupnictwo szycie 
509 424 109, 606 351 538

 ► Mechanik serwisowy wózków 
widłowych, prawo jazdy KAT B. 
mile widziane uprawnienia WDT 
503 095 137 

 ► Potrzebna kosmetyczko 
manicurzystka Milanówek  
506 57 55 20 

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

Solid Security Sp. z o.o. 
zatrudni: 
pracowników ochrony 
fizycznej 
(praca na terenie obiektu 
handlowego w Pruszkowie) 
system pracy dzienny. 
Atrakcyjna stawka 
zgłoszenia: 723-151-920

 ► Zatrudnię kierowcę  
na busa lub autobus  
791 921 791

 ► Zatrudnię operatora Dźwigu  
do 32 t. na ½ etatu  
Tel. 22 498 12 13 

 ► Zatrudnimy dowódców  
zmian z licencją oraz Kobiety 
bez licencji, ochrona obiektu 
logistycznego.  
692-407-012 

 ► Zatrudnię operatora  
koparko-ładowarki na ½ etatu  
Tel. 22 498 12 13 

Szukam pracy

 ► Podejmę się sprzątania 
w Pruszkowie i okolicach 
511 738 104  

największa skuteczność!
CO TYDZIEŃ PONAD 30 000 CZYTELNIKÓW

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

Nieruchomości – sprzedam

 ► 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 

 ► 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

 ► Koło Podkowy Leśnej, 
mieszkanie 48 m2 606 505 559

 ► Na działalność wydzierżawię 
700m2 606 505 559

 ► Pruszków ul. Kraszewskiego 
lokal użytkowy 35 m2 na  
I piętrze 1400 zł 604-402-004 

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

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

 
Nauka

 ► Angielski 784 884 230 

 ► Angielski, skutecznie, dojazd, 
606 610 346 

Automoto – kupię

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

 ► Darmowe złomowanie pojazdów, 
transport Gratis  
502 534 080 

 ► Kupię każde auto od 1998 r. 
515 997 325 

Oddam

 ► Oddam wywrotkę gruzu ceglanego 
603 467 503 

Sprzedam

 ► Bloczki, pustaki, betoniarkę 
Otrębusy 501 757 450 

 ► Używane podręczniki 
784 884 230 

 ► Sprzedam markowe,  
używane ciuszki dla chłopca  
0-3 miesiąca. Firmy 
MOTHERCARE, H&M, SMYK, 
DISNEY . Czapeczki, body, 
pajace, komplety I inne. Ceny od 
2 do 10 zł lub cały zestaw około 
100 sztuk za 400 zł. Stan bardzo 
dobry. Niektóre nieużywane, 
jedynie wyprane. Możliwość 
obejrzenia Pruszków i  Piastów. 
883  777 476 

Kupię

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

Usługi

 ► Anteny montaż serwis 
603 375 874 

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

Najniższe ceny w mieście
Sprawdź !

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

www.tanioidobrze.pl
ul. Wiosenna 16, Milanówek

 ► Brukarstwo  
696 437 501 

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

 ► Cyklinowanie, układanie 
602 262 144 

Czyszczenie skórzanej 
tapicerki samochodowej 
505 076 331 

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

 ► Domofony i video domofony 
603 375 875 

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

 ► Glazura hydraulika  
660 33 66 95 

 ► Glazura, terakota, wykończenia 
wnętrz 696 951 187 

Raszyn, tel. (22) 720 21 68

przyjmie do pracy
Elektromechanika z praktyką

Praca od pon. do pt.
w godzinach 8.00-16.00

Serwis elektronarzędzi 
Sklep

Ogłoszenie Burmistrza Grodziska Mazowieckiego
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późń. zm.) informuję, że w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Grodzisku Mazowieckim oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego przy ul. Kościuszki 32A został wywi-
eszony od dnia 23.08.2011r. do dnia 13.09.2011r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 
Z gminnego zasobu nieruchomości do sprzedaży w drodze bezprzetargowej została przeznaczona zabu-
dowana nieruchomość gruntowa położona w Grodzisku Mazowieckim przy ul.Jaśminowej zabudowana 
stacją transformatorową, opisana jako dz. nr 21/19 w obr.14 o pow.93 m2.
Wszelkie informacje na temat nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Grodzisku Maz, ul. Kościuszki 32A, pok. 212, tel. (22) 463-46-28.
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 ► Hydrauliczno – gazowe 
792 267 957 

 ► Malowanie 698 979 984 

 ► Malowanie, gipsowanie panele 
podłogowe 501 446 102 

 ► Malujemy solidnie, szybko, 
wnętrza, elewacje  
602 71 90 24 

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

 ► Ogrody – opryski  
na choroby, szkodniki,  
komary 696 039 978, 

 ► Pranie tapicerki, dywanów  
w domu klienta 504 206 446 

 ► Projektowanie  
graficzne oraz skład DTP.  
Kontakt:  
509 443 977, 
 509 443 877 
www.gdstudio.pl;  
marcin@gdstudio.pl 
michal@gdstudio.pl 

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 

 ► Tansport Mercedes Sprinter 
504 206 446

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

 ► Usługi ogrodnicze 600 725 675 

 ► 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: 600 400 295 
7 dni w tygodniu 7:00-21:00  

POSPRZĄTAM
- Dom
- Mieszkanie
- Biuro

Pruszków i okolice.
Tel 512 077 690
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