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Waleria będzie 
uratowana?
Władze miasta planują pozyskać 
środki zewnętrzne na ratunek 
zabytkowej willi  3
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Autobusowa rewolucja

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
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Andrzej S. rodyS
 
BRWINÓW 
Gmina planuje wprowadzenie  
wahadłowych autobusów, 
które będą łączyć funkcje 
komunikacji gminnej 
i gimbusów.

O becnie w gminie Brwi-
nów kursują autobu-
sy szkolne dowożące 
dzieci z północnej czę-

ści gminy do szkół w Brwinowie 
przy ul. Piłsudskiego oraz w Żół-
winie. Autobusy te nie mogą za-
bierać innych osób. Tymczasem 
pozostałe autobusy komunikacji 
publicznej kursują rzadko i prze-
ważnie wożą powietrze. Jeżdżą 
one na trasach: Brwinów – Pod-
kowa Leśna – Owczarnia – Żółwin 
(siedem kursów na dobę), Błonie 
– Czubin – Biskupice – Brwinów 
– Krosna – Koszajec – Moszna  
– Pruszków (trzy kursy na dobę), 
Pruszków – Parzniew – Brwinów 
(pięć kursów na dobę i jeden tylko 
na terenie Pruszkowa).

Autobusy wahadłowe
– Ludzie nie mają wyboru. Auto-
busy, którymi mogliby dojechać 
do pracy, mają wcześnie rano. 
Potem ostatni autobus powrotny 
jest o godz. 16.00. Efekt jest taki, 
że nie jadą do pracy do Pruszkowa 
lub Brwinowa autobusem, tylko 
skrzykują się w kilka osób i jadą 

Autobusowa rewolucja

aktualności
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samochodem albo po prostu ro-
werami – mówi burmistrz gminy 
Brwinów Arkadiusz Kosiński. Ar-
gumentuje, że kilkakrotne w ciągu 
doby kursy na danej trasie powodu-
ją, że mieszkańcy tracą zaintereso-
wanie takim środkiem transportu. 
W efekcie autobusy jeżdżą puste.

– Gdy jakąś linią jeżdżą po dwie 
lub trzy osoby, wówczas przewoź-
nicy mają małe przychody z bi-
letów. Powoduje to konieczność 
zwiększenia dofinansowania ze 
strony gminy albo likwidacji linii, 
co zawsze spotyka się z oporem 
społecznym – dodaje burmistrz. 
Uważa, że po to, by tę tendencję 
odwrócić, trzeba stworzyć linie 
autobusów wahadłowo kursują-
cych przez cały dzień.

Dwa w jednym
Aby usprawnić komunikację, gmina 
chce połączyć autobusy komunika-
cji gminnej z gimbusami. Te z nich, 
które wożą tylko dzieci, będą to 
robić do końca tego roku. W 2012 r.  
pojawią się zaś autobusy komu-
nikacji gminnej, które jednocze-
śnie będą spełniać rolę gimbusów.  
– Ustalenie jest takie, że autobusy 
mają w dniach nauki szkolnej wy-
pełniać rozkład jazdy autobusów 
szkolnych. Będą woziły dzieci z 
Domaniewa, Moszny, Koszajca, 
Krosny i Biskupic do Zespołu Szkół 
nr 1 w Brwinowie, a następnie po-
jadą przez Parzniew do Pruszkowa. 
Poza tym będą mogli nimi jeździć 

mieszkańcy tych miejscowości, któ-
rzy będą mogli dojechać do Brwi-
nowa lub Pruszkowa – informuje 
Arkadiusz Kosiński. Na podobnej  
zasadzie ma kursować linia z Brwi-
nowa przez Podkowę Leśną do 
Żółwina. Z kolei mieszkańców po-
zostałych miejscowości północnej 
części gminy mają przewozić auto-
busy kursujące w pętli: Brwinów 
Rynek – Biskupice – Czubin – Mi-
lęcin – Kotowice – Falęcin – Gru-
dów – Brwinów ZS nr 1 – Brwinów 

ArkAdiusz kosiński:  Gdy jakąś linią jeżdżą po dwie trzy osoby, 
wówczas są małe przychody z biletów. Powoduje to konieczność 
zwiększenia dofinansowania ze strony gminy albo likwidacji linii, 
co zawsze spotyka się z oporem społecznym.  Burmistrz gminy Brwinów

nikom (bo będą mieli większe 
wpływy za bilety) i mieszkańcom 
(bo zyskają normalnie funkcjonu-
jącą przez cały dzień komunikację 
gminną). Ponadto niektórzy z nich 
będą mieli możliwość dojazdu au-
tobusem do stacji w Pruszkowie.  
A więc jeśli korzystają ze wspólne-
go biletu warszawskiego Zarządu 
Transportu Miejskiego, to odpad-
nie im konieczność kupowania 
dodatkowego biletu na pociąg  
na odcinku Brwinów – Pruszków.

Przygotowania trwają
Gmina pracuje obecnie nad rozpla-
nowaniem linii, trasami i rozkłada-
mi. Trwają także analizy finansowe. 
Według zamierzeń burmistrza, 
projekt uchwały w tej sprawie 
powinien zostać wniesiony pod 
obrady rady miejskiej we wrześniu. 
Natychmiast po uchwaleniu trzeba 
przystąpić do rozpisania przetargu 
na obsługę nowych linii komuni-
kacji gminnej. Potrzebne będzie 
jeszcze również zezwolenie woje-
wody, wydawane przewoźnikom 
na konkretne trasy. Ta procedura 
(wiążąca się m.in. z zasięgnięciem 
opinii powiatów i gmin, przez któ- 
re poprowadzone są trasy linii)  
potrwa ok. dwóch miesięcy.

Gmina zamierza współfinanso-
wać wszystkie linie komunikacji 
gminnej. W tym roku na transport 
publiczny wyda ok. 175 tys. zł, a na 
utrzymanie gimbusów – ponad 
400 tys. zł. 

Szykują się poważne zmiany w brwinowskiej komunikacji autobusowej

OPAKOWANIE ZASTĘPCZE

Pamiętajmy  
o wakacjach

Bolo SkoczylAS

RedaktoR naczelny

Tytuł nieco prowokacyjny,  
bo okres kanikuły mamy właściwie 
już za sobą. W ubiegłą niedzielę 
większość okolicznych gmin i miej-
scowości zorganizowała festyny 
i pikniki, na których bardziej lub 
mniej hucznie ich mieszkańcy że-
gnali lato. W najbliższą zakończe-
nie lata fetować będzie Pruszków. 
I dobrze.

Zrelaksowani i wypoczęci, a także 
bogatsi o wiedzę i doświadczenia, 

powoli wracamy do codzienności i obowiązków przerwanych 
na czas letniego odpoczynku. Powoli, ale nieuchronnie. 
Uczniowie do szkół, urzędnicy do biur, samorządowcy do rzą-
dzenia, politycy do wyborów. Wszystkim im szczerze współ-
czuję i życzę by w ferworze pełnienia misji nie zapominali  
o letnich wyjazdach oraz wiedzy, którą dzięki nim posiedli. 

Jak powszechnie wiadomo, podróże kształcą. Te waka-
cyjne w szczególności, bo odwiedzając mniej lub bardziej 
odległe kraje, regiony czy miejscowości, coraz częściej 
zdarza się nam zauważać odmienności nie tylko kulturowe 
czy obyczajowe, ale również te dotyczące spraw bardziej 
przyziemnych i zwyczajnych. 

Im więcej podróżujemy, tym więcej nabywamy wiedzy  
i doświadczenia. Zwiedzając, oglądając, poznając nowe 
miejsca, zwyczaje i zachowania stajemy się mądrzejsi, 
bardziej świadomi, gotowi i kompetentni, przygotowani  
do podejmowania nowych ambitnych działań i wyzwań. 

Tylko dzięki wakacyjnym podróżom i przekonaniu się  
na własne oczy uwierzymy, że zdarzają się na świecie 
takie miejsca, gdzie metro faktycznie działa, kolej kursuje 
punktualnie i zgodnie z rozkładem jazdy, a komunikacja 
miejska dowozi pasażerów na miejsce i na czas. Dzięki 
nim przekonamy się, że ulice miast i miasteczek mogą być 
czyste i zadbane, a widok spacerujących właścicieli czwo-
ronogów sprzątających nieczystości po swoich pupilach 
nikogo nie szokuje. Trudno w to uwierzyć, ale w skrajnych 
przypadkach bywa i tak, że drogi i szosy w ogóle nie 
mają dziur, a jazda po nich nie kojarzy się z uprawianiem 
sportów ekstremalnych. Niczym nadzwyczajnym nie jest 
konieczność korzystania z płatnych miejsc parkingowych 
w centrach miast, a rowerzyści poruszający się specjalnie 
wydzielonymi pasami ruchu w jezdniach są zjawiskiem 
powszechnym i nikogo już nie dziwią. 

Możliwość empirycznego przekonania się o tych  
osobliwościach i kuriozalnych zwyczajach zawdzięczamy 
głównie naszym wakacyjnym wyjazdom. Nie zapominajmy 
o nich. A wspomnienia starajmy się pielęgnować.  
Może kiedyś, komuś na coś mogą się przydać?

FOTOMIGAWKA

Nie zdążą w terminie. Prace na ul. Dźwigowej we Włochach 
są mniej więcej na półmetku. Wszystko wskazuje jednak na to, 
że drogi nie uda się oddać do użytku w wyznaczonym terminie 
30 września. Więcej na www.wpr24.pl
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175 tys. zł
wyda w tym roku gmina 
Brwinów na dofinansowanie 
transportu publicznego

Rynek. Wieczorne rozkłady jazdy 
zostaną dostosowane do rozkła-
du jazdy pociągów przyjeżdżają- 
cych z Warszawy. Będą też rozkła- 
dy jazdy feryjno-wakacyjne, sobot-
nie oraz niedzielno-świąteczne.

Wszyscy skorzystają
Zdaniem burmistrza Kosińskiego, 
te zmiany opłacą się wszystkim: 
gminie (bo przestanie współfinan-
sować puste autobusy), przewoź- 
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POGODA NA WEEKEND LICZBA TYGODNIA to łączna kwota grzywien, jakie nałożyli pruszkowscy 
strażnicy miejscy na wandali w rejonie Pałacyku Sokoła.  
W ostatnich tygodniach wielokrotnie pisaliśmy  
o dewastacji odrestaurowanego obiektu. Po tym, jak władze 
zapowiedziały wzmożone kontrole straży miejskiej  
i policji, przejawy wandalizmu znacząco zmalały.  51,65 tys. zł

MILANÓWEK
Władze Milanówka  
nie mają pieniędzy  
na remont zabytkowej willi.   
Aby ją uratować planują 
pozyskać pieniądze 
z zewnętrznego 
dofinansowania oraz od 
inwestorów prywatnych.

R enowacja i adaptacja willi 
Waleria wiąże się z olbrzy-
mimi kosztami. Gminy nie  

stać, by przeprowadzić je za włas- 
ne pieniądze, dlatego szuka in- 
nych rozwiązań. Możliwością wy-
korzystania obiektu na potrzeby 
kulturalne Milanówka zajmują się 
też radni z Komisji Kultury rady 
miasta. Wątek ten został m.in. po-
ruszony na ostatnim posiedzeniu 
komisji.

Jest szansa na uratowanie zabytkowej willi Waleria
Od dawna mówi się o utworze- 

niu w Walerii muzeum z ekspo- 
zycją rzeźb i prac Jana Szczepko- 
wskiego oraz godnej siedziby Mi- 
lanowskiego Centrum Kultury. 
Jednak bez pozyskania inwestora 
zewnętrznego nie ma większych  
szans na zrealizowanie tych pla-
nów. W miarę swoich możliwości 
finansowych miasto przeprowa-
dza prace remontowe obiektu. 
Jenak to kropla w morzu potrzeb. 
Kilka lat temu remontowany był  
dach, prowadzone były obróbki  
blacharskie, odświeżano elewa- 
cję. Obecnie przed zimą zabezpie- 
czone zostaną okna i drzwi.

Jak poinformował nas bur-
mistrz Milanówka Jerzy Wysocki, 
dyrektor Milanowskiego Cen- 
trum Kultury Anna Osiadacz do-
stała zielone światło do poszu- 

PIASTÓW
Likwidacja linii L12, 
kursującej po ulicach 
Piastowa wywołała 
niezadowolenie wśród 
mieszkańców miasta. 
1 października ma ruszyć 
nowa lokalna linia. 

W czerwcu urzędnicy z pia-
stowskiego magistratu 
rozpoczęli przygotowa- 

nia do uruchomienia lokalnej li- 
nii autobusowej. Po przeprowa- 
dzeniu konsultacji społecznych  
i uwzględnieniu uwag miesz- 
kańców przygotowano ostatecz- 
ną koncepcję trasy. Linia miejs- 
ka zostanie uruchomiona 1 paź- 
dziernika. 

Autobusy będą kursować ulica-
mi Ogińskiego, Bohaterów Wol-
ności, Warszawską, następnie 
przez wiadukt na al. Tysiąclecia. 
Na wysokości hipermarketu Tesco 
autobus skręci w ul. Grunwaldz-
ką i dalej pojedzie ul. Leśmiana, 
Tuwima i Dworcową w kierunku 
ul. Sienkiewicza. Dalej ul. Orzesz-
kowej i Harcerską, a następnie 
wróci na wiadukt. Stąd pojedzie 
ul. Warszawską, Orła Białego,  
al. Krakowską, a następnie wróci 
Warszawską i Bohaterów Warszawy 
do ul. Piłsudskiego. Później skręci  
w ul. Sowińskiego w kierunku pętli 
autobusowej. Autobus zatrzyma 
się na 27 przystankach.

Będzie lokalny autobus
Urzędnicy tłumaczą, że urucho-

mienie autobusu lokalnego bez 
pośrednictwa Zarządu Transportu 
Miejskiego jest tańsze od utrzy-
mywania linii L12. Korzystając  
z badań przeprowadzonych na  
tej linii w ubiegłym roku, do obsłu- 
gi nowej linii wybrano autobu- 
sy mieszczące 18-28 pasażerów 
(miejsca siedzące i stojące). By 
uruchomić komunikację lokalną 
jeszcze w tym roku, urzędnicy zre- 
zygnowali z długotrwałej proce-
dury przetargowej. Przewoźnik, 
który będzie obsługiwał linię we-
wnętrzną, został wyłoniony w kon- 
kursie ofert.

Nowymi autobusami będzie 
można jeździć na podstawie bile-
tu kupowanego u kierowcy. Bilet 
normalny będzie kosztował 2 zł, 
a ulgowy 1 zł. Do ulg uprawnieni 
będą uczniowie i studenci z waż-
nymi legitymacjami oraz emeryci 
i renciści. Pasażerowie będą mogli 
kupić również bilet miesięczny. 
W autobusach honorowane będą 
Warszawskie Karty Miejskie wy-
dane przez ZTM.

Szczegółowy rozkład jazdy 
piastowskiej linii lokalnej będzie 
gotowy w połowie września. Naj-
prawdopodobniej autobusy będą 
kursować w godz. 5.20 – 19.30  
z częstotliwością co 30 minut  
w szycie i co 40 minut poza szczy-
tem. Kursy będą rozpoczynać się  
z pętli Ogińskiego.  (AS)

kiwania w ramach partnerstwa 
publiczno-prywatnego inwes- 
torów zainteresowanych prowa- 
dzeniem działalności w willi Wa- 
leria. Działania te podejmowane 
będą w ramach aktualnie przygo- 

towywanej koncepcji wykorzys- 
tania obiektu. Zakłada ona rów-
nież działania mające na celu po- 
zyskanie pieniędzy z innych źró- 
deł, m.in. Ministerstwa Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego. – Trwają  

przygotowania do złożenia wnios- 
ku o pozyskanie środków z konkur- 
su na obiekty zabytkowe, organi- 
zowanego przez Ministerstwo  
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Jest szansa na pozyskanie około  

1 mln zł – mówi Jerzy Wysocki. – To  
na razie zarys koncepcji. Gdy pow- 
stanie, zostanie ona przedstawiona 
do wglądu i konsultacji radnym, 
organizacjom pozarządowym oraz 
mieszkańcom – dodaje.  (KAM)
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Wyjaśnienie
Po publikacji artykułu "Bezpańskie pustostany przy ul. Działkowej" w wydaniu WPR133 w dn. 2.09.2011 r. 
do naszej redakcji zgłosiła się była właścicielka opisywanego domu. Poinformowała nas, że do 2007 roku 
jako jedyna zamieszkiwała budynek i nie została przesiedlona do Brwinowa – w 2007 roku sprzedała 
dom i przeprowadziła się do innej miejscowości.                      Redakcja
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RASZYN
Walka na pisma, wezwania, 
ponaglenia i protesty  
– władze gminy Raszyn 
robią wszystko, by Zarząd 
Transportu Miejskiego 
przywrócił zlikwidowane  
w sierpniu linie autobusowe. 
Póki co działania te są 
jednak bezowocne.

W lipcu ZTM, mimo sprze- 
ciwu władz i mieszkań- 
ców Raszyna, wprowa-

dził wakacyjną korektę rozkładów 
jazdy dla trzech linii autobuso-
wych zawieszając linię 809 i 815 
oraz skracając trasę linii 715. 
Mieszkańcy już wtedy obawiali 
się, że zawieszone linie zostaną 
zlikwidowane. I tak też się stało. 
ZTM mimo sprzeciwu raszyń-
skich urzędników zlikwidował 
linie, a stosowną informację za-
mieścił jedynie na swojej stronie 
internetowej. 

Autobusy linii 809 i 815 sta-
nowiły dla mieszkańców gminy 
wygodne połączenie z Warszawą. 
Wiele dzieci dojeżdżało nimi do 
szkoły. ZTM tłumaczył, że zmiana 

trasy linii 715 i większa częstotli-
wość kursów powinny rozwiązać 
problem. – W trakcie wakacji nie 
było problemu z autobusami, 
bo nie trzeba było dojeżdżać do 
szkoły. W październiku zaczynam 
studia, uczelnię mam w Warsza-
wie i już dziś wiem, że wyprawa 
do stolicy będzie trudna – mówi 
Mariola Najda, mieszkanka Ra-
szyna. – Jeden autobus, który 
dodatkowo jeździ zakorkowaną 
al. Krakowską to nie jest dobre 
rozwiązanie – dodaje. 

Władze Raszyna wiedzą, że li-
kwidacja linii autobusowych bę-
dzie uciążliwa dla mieszkańców, 
ale ZTM jest trudnym partne-
rem do rozmowy. – Niejedno-
krotnie interweniowaliśmy już  
w sprawie zlikwidowanych linii. 
Jednak ZTM stwierdził, że tabor 
obsługujący nasze linie zostanie 
przeniesiony jako wzmocnienie 
na linie kursujące wokół budowy 
II linii metra – informuje Mi-
rosław Chmielewski, zastępca 
wójta gminy Raszyn. – Dostali-
śmy jasną informację, że w tym 
roku nie uda się już przywrócić 
zawieszonych linii. Ewentualne 

Kierowcy autobusów narzekają, że nowa pętla na Okęciu jest ciasna, a autobusy z trudem wykręcają i ledwo się mijają. Według 
nich, pętla jest fatalnie zaprojektowana i nieprzystosowana do 15-metrowych pojazdów. Największe zastrzeżenia budzą łuki przy 
wjazdach oraz złe umiejscowienie znaków, które utrudniają przejazd. Zdarzyło się już kilka obtarć i stłuczonych lusterek. Według 
ZTM, problemu nie ma.   (AS)

WARSZAWA OKĘCIE

Kłopoty z nową pętlą 

Dbają o wszystkie drogi
BRWINÓW
Dzięki pomocy lokalnego 
samorządu, drogi 
wojewódzkie i powiatowe  
w gminie są lepiej utrzymane, 
a kierowcy mniej narzekają. 
Gmina chce również przejąć 
zimowe utrzymanie dróg 
powiatowych.

O drogi trzeba dbać nie tylko 
zimą. O tym, ile proble-
mów mogą przysporzyć 

niewykoszone trawy wzdłuż dróg 
lub nieprzycięte drzewa i krzewy, 
przekonał się chyba każdy kierow-
ca w kraju.

Gmina zareaguje szybciej
O stan dróg i pobocza, a także o to  
wszystko, co znajduje się w pasie 
drogi, zobowiązany jest dbać jej 
zarządca. W przypadku dróg gmin-
nych jest to gmina, w przypadku  
powiatowych – powiat, a w przy- 
padku wojewódzkich – Mazowiec-
ki Zarząd Dróg Wojewódzkich 
(MZDW). Władze gminy Brwi-
nów wyszły z prostego założenia, 
że skoro dbają o drogi gminne, to 
mogą również zadbać o przebiega-
jące przez jej teren drogi powiatowe 
i wojewódzkie. Dzięki temu, jeśli 
coś nie jest w porządku, reakcja jest 
szybsza, a użytkownicy dróg bez-
pieczniejsi. Czyściej jest także na 
poboczach i chodnikach. – Więk-
szość mieszkańców nie rozróżnia 
kategorii dróg i instytucji, które 
powinny o nie dbać razu – mówi 

burmistrz gminy Arkadiusz Ko-
siński. – Adresatami rozmaitych 
petycji, skarg i próśb o wycinkę 
drzew, wykoszenie poboczy, po-
sprzątanie lub odśnieżenie chod-
ników jest najczęściej burmistrz 
gminy. Musieliśmy je przekazywać 
do powiatu lub MZDW. Lecz za-
nim powiat albo MZDW sprawdził,  
potwierdził i zlecił wykoszenie 
traw lub wycięcie krzewów, upły-
wało nawet kilkanaście dni. Te- 
raz, jak tylko mamy sygnał, mo-
żemy reagować od razu – dodaje.

Bezkosztowe interwencje
Rada gminy w maju podjęła uchwa-
ły o pomocy rzeczowej dla powiatu  
i województwa dotyczącej inter-
wencyjnych prac w pasach dróg. 
Na tej podstawie burmistrz podpi- 
sał umowy z zarządem powiatu  
i MZDW. – Mając podpisane takie  
porozumienia, możemy interwencyj- 
nie wyręczać zarządców dróg w ich 
obowiązkach – dodaje burmistrz.

Jak informuje, gmina przeprowa-
dza te prace niemal bezkosztowo. 
Zatrudnia i tak pracowników ko-
munalnych, którzy wykonują te 
czynności na drogach gminnych. 
Wszelkie prace na drogach powia-
towych i wojewódzkich wykonują 
więc w ramach swych obowiązków. 
– Zatrudniamy też osoby z urzędu 
pracy w ramach robót interwencyj-
nych i osoby skazane za drobne 
przestępstwa, które mają karę w 
postaci prac społecznych – mówi 
Arkadiusz Kosiński. – Te ostatnie 

Bez autobusów            do końca roku
FOTOMIGAWKA

Postępy na autostradzie A2. Mazowieckie odcinki autostrady A2 Stryków – Konotopa są budowane przez firmy Budimex (odpowiedzialną za odcinek E) 
oraz Strabag (głównego wykonawcę odcinka D). Prace na obu tych fragmentach są obecnie na półmetku.  (EmEs)
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Nowa inwestycja TBS
BRWINÓW
Prezentujemy wizualizację 
nowej inwestycji TBS

B udynek przy ul. Grodziskiej 
8 ma stanąć dwie posesje 
od urzędu gminy Brwi-

nów. Plany jego powstania sięga-
ją jeszcze poprzedniej kadencji 
gminy. Z projektu inwestycji wyni- 
ka, że w bloku będzie 13 miesz-
kań o średniej powierzchni około  
50 mkw. każde. Lokale mają być 
tak przygotowane, że przyszli 
lokatorzy będą mogli w nich od 
razu zamieszkać.

Prezes pruszkowskiego TBS 
„Zieleń Miejska” Zbigniew 

Piotrzkowski nadmienia, że fir-
ma ma już pozwolenie na budowę  
i teoretycznie mogłaby ona rozpo-
cząć się w każdej chwili, bowiem 
wybór wykonawcy byłby tylko 
formalnością.

Jednak by budowa mogła ru-
szyć, konieczne jest przekwate- 
rowanie trzech rodzin mieszkają- 
cych w budynku, który obecnie 
stoi na działce. A to nie taka prosta 
sprawa. – Gmina Brwinów nie ma 
w swoich zasobach lokalowych 
mieszkań, w których mogłyby 
zamieszkać osoby z budynku  
przy ul. Grodziskiej. Nie ma ru-
chu mieszkaniowego – mówi 
prezes Piotrzkowski. – Idealnym 

rozwiązaniem byłoby, gdyby oso-
by mieszkające w obecnych zaso-
bach komunalnych chciały przejść 
do TBS, zwalniając tym samym 
lokale komunalne, które mogłyby 
być przeznaczone dla tych osób  
– dodaje prezes Piotrzkowski.

Trudno więc na razie powie-
dzieć, kiedy rozpocznie się budo- 
wa. Szef TBS ma nadzieje, że prace 
rozpoczną się najpóźniej na wio-
snę. Planowana inwestycja TBS 
przy ul. Grodziskiej będzie kolejną 
w Brwinowie. W budowie są już 
dwa nieduże budynki mieszkalne 
– każdy po 10 lokali – przy ul. Ko- 
lejowej. Mają być gotowe do koń- 
ca 2011 r.  (KAM)

  

osoby nas nic nie kosztują. Jedy-
ne koszty, jakie w związku z ich 
zatrudnieniem ponosimy, to są 
koszty BHP i narzędzi pracy dla 
nich – dodaje.

Gmina chce odśnieżać
System sprawdza się na tyle do-
brze, że gmina chce zatroszczyć 
się także zimą o drogi powiatowe. 
Musiałoby to się odbyć na zasadzie 
odpłatnego przekazania zadania 
powiatu do gminy. – Zapytaliśmy 
powiat, czy jest to możliwe, by 
przejąć obowiązki związane z zi-
mowym utrzymaniem dróg. Bo sy-
tuacja może być np. taka, że u nas 
śnieg pada, a w Pruszkowie nie. My, 
tu na miejscu, zawsze będziemy  
o tym wcześniej wiedzieli i szybciej 
możemy zareagować – argumen-
tuje burmistrz. Podkreśla też, że  
z punktu widzenia gminy dość is- 
totny jest fakt, że znaczna część 
dróg powiatowych na jej terenie 
to drogi drugiej kolejności odśnie-
żania. Zanim więc przyjadą służby 
powiatowe, by je odśnieżyć, gminne 
jednostki mogą już to dawno zro-
bić. A w przypadku intensywnych 
opadów śniegu będzie to istotna 
pomoc dla i tak zapracowanych  
i nienadążających z odśnieżaniem 
służb powiatowych.

Na razie nie wiadomo, czy po- 
wiat zgodzi się na przekazanie te- 
go zadania. Wiąże się to bowiem  
z przekazaniem pieniędzy gminie  
Brwinów na utrzymanie dróg na  
jej terenie.  (ASR)
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Za szczególne zasługi  
i całokształt działań na  
rzecz jeździectwa burmistrz 
Grodziska Grzegorz Bene- 
dykciński został odznaczony  

Honorowa odznaka 
dla burmistrza

Podczas VII Dożynek Powiatowych 
w Pruszkowie, które odbyły się 
28 sierpnia, wójt gminy Nadarzyn 
Janusz Grzyb został uhonorowa-
ny Krzyżem Kawalerskim Orderu 

Wójt 
odznaczony

Odrodzenia Polski.  
Jest to drugie najważniejsze  
odznaczenie cywilne nadawane  
za wybitne osiągnięcia  
w oświacie, nauce, sporcie,  
kulturze, gospodarce lub 
działalności społecznej.  
Odznaczenie jest nadawane 
przez kapitułę, na czele której 
stoi prezydent RP.   (AS)

honorową odznaką Polskiego 
Związku Jeździeckiego.  
Uroczystość wręczenia odznaki 
odbyła się podczas XII sesji  
rady miejskiej, która odbyła  
się z udziałem Krzysztofa  
Tomaszewskiego  
i Ewy Łobos, członków  
Polskiego Związku  
Jeździeckiego.  (KG)

GRODZISK MAZOWIECKINADARZYN

Reklama

spotkajmy się w Kampinosie

      11 września

PRUSZKÓW
Przejawy wandalizmu  
oraz systematycznej 
dewastacji Pałacyku  
Sokoła znacząco zmalały.  

W ostatnich tygodniach  
wielokrotnie pisaliśmy 
o zniszczeniach odre-

staurowanego w zeszłym roku 
Pałacyku Sokoła. Od pobrudzo-
nych ścian budynku, przez pod-
palanie elewacji, po ignorowanie 
regulaminu korzystania z parku. 
Na naszych łamach władze Prusz-
kowa zapowiadały zero tolerancji 
dla podobnych wybryków. Za-
stępca prezydenta Andrzej Kró-
likowski informował, że straż 
miejska dostała zalecenie, aby  

Przy Pałacyku Sokoła bezpieczniej i spokojniej
w tym patrole cywilne. Komen- 
dant pruszkowskiej straży miejs- 
kiej Włodzimierz Majrzchak po- 
informował nas, że od 24 sierp- 
nia do pierwszych dni września,  
strażnicy miejscy w patrolach mie- 
szanych z pruszkowskimi poli- 
cjantami podejmowali wzmożo- 
ne działania prewencyjne w re- 
jonie parku Kościuszki. W tym 
czasie pouczyli 60 osób i nałoży- 
li 9 grzywien w postępowaniu  
mandatowym na łączną kwotę 
1,65 tys. zł. 

– Grzywny nakładane były 
głównie za zakłócanie porządku, 
picie alkoholu w miejscu publicz-
nym i zaśmiecanie, najczęściej 
tłuczenie butelek– mówi komen-
dant Majchrzak. Zdradza, że zo-
stał już rozstrzygnięty przetarg 
na objęcie Pałacyku Sokoła mo-
nitoringiem miejskim. – Myślę, 
że zacznie on działać za półtora 
miesiąca – dodaje szef pruszkow-
skiej straży miejskiej.

Podkomisarz Dorota Nowak,  
rzecznik Komendy Powiatowej 
Policji w Pruszkowie twierdzi,  
że policjanci w ramach codzien- 
nejodprawy mają zlecane wielo- 
krotne kontrolowanie Parku Koś- 
ciuszki, ze szczególnym uwzglę- 
dnieniem okolic Pałacyku Sokoła. 
Poproszona o szczegółowe dane  
z policyjnych działań na tym te-
renie od 24 sierpnia, informuje, 
że nie są prowadzone oddziel-
ne raporty obejmujące Pałacyk. 

– Niemniej w dniach 26, 27, 28 
sierpnia zatrzymano tam 17-lat-
ka, który był pod wpływem alko-
holu i ubliżał funkcjonariuszom 

oraz dwie młode kobiety, które 
posiadały środki odurzające  
– informuje Dorota Nowak. – Zaś 
w tygodniu, od 29 sierpnia, do 

2 września policjanci wystawili  
mandaty za picie alkoholu oraz  
skierowali wnioski do sądu o uka- 
ranie, m.in. za niszczenie mienia 

Bez autobusów            do końca roku

publicznego – dodaje i zapewnia,  
iż teren ten nadal będzie znajdował 
się pod szczególnym nadzorem 
pruszkowskiej policji.  (KAM)

1,65 tys. zł
to łączna kwota grzywien, 
jakie nałożyli pruszkowscy 
strażnicy miejscy na wandali 
w rejonie Pałacyku Sokoła

objąć pałacyk 24-godzinnym nad-
zorem i bezwzględnie karać za 
niewłaściwe zachowanie. W dzia-
łania miała się też włączyć policja,  

nowanie linii autobusowych w na-
szej gminie były bardzo wysokie.  
Z niektórych linii nasi mieszkań-
cy praktycznie w ogóle nie ko-
rzystają, bo obsługują one gminy  
Nadarzyn i Lesznowola. Jednak 
my również musimy za nie pła-
cić – informuje przewodnicząca. 
– Mimo to rada po każdej podwyżce 

przekazywała pieniądze na finan-
sowanie wszystkich linii autobu-
sowych. Mimo dużego obciążenia 
budżetu dla nas liczyło się tylko 
dobro mieszkańców – podkreśla 
Celina Szarek.

Pracownicy biura prasowego 
ZTM potwierdzają informa- 
cje przekazane przez wójta 
Chmielewskiego. – Nie ma 
możliwości żeby linie 809 i 815 
ponownie wróciły na trasy w tym 
roku – mówi Konrad Klimczak  
z zespołu prasowego ZTM.  
– Tabor wykorzystywany do 
tej pory na zlikwidowanych li-
niach wzmocni inne połączenia  
– dodaje. 

W całej sprawie dziwi tylko fakt, 
że ZTM likwidując dwie linie 809 
i 815 tłumaczył, że potrzebuje ta-
boru i chce dostosować ofertę do 
możliwości finansowych gminy. 
Mimo, że raszyński urząd defini-
tywnie sprzeciwiał się likwidacji 
i uiszczał wszystkie wymagane 
opłaty. Jeszcze bardziej dziwi fakt, 
że od 1 września ZTM uruchomił 
zupełnie nową linię 742, która 
kursuje do Góry Kalwarii i Kon-
stancina Jeziorny.  (AS)

zmiany będzie można wprowa-
dzić w styczniu – dodaje. 

ZTM tłumaczy, że likwidacja 
linii miała dostosować ofertę do 
możliwości finansowych gminy.  
Z tym stwierdzeniem nie zgadza 
się jednak przewodnicząca Rady 
Gminy Raszyn Celina Szarek. 
– Faktycznie opłaty za funkcjo- 

konrAd klimczAk: Nie ma 
możliwości żeby linie 809 
i 815 ponownie wróciły na 
trasy w tym roku. Tabor 
wykorzystywany do tej pory 
wzmocni inne połączenia.

Rzecznik PRasowy zTM
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Wkrótce nowe parkometry
MILANÓWEK
Władze Milanówka 
przygotowują się do 
rozszerzenia strefy 
płatnego parkowania  
w mieście.  Przybyć  
ma od 25 do 30 płatnych 
miejsc parkingowych. 
Wprowadzanie ich  
odbędzie się w trzech 
etapach. 

Wmieście-ogrodzie funk- 
cjonuje już strefa płat-
nego parkowania, obej-

mująca 10 miejsc parkingowych 
przy ul. Krakowskiej i tyle samo 
przy ul. Warszawskiej. Teraz, zgod- 
nie z opracowaną polityką płat-
nego parkowania, strefa rozsze-
rzy się o kolejne kilkadziesiąt 
miejsc. Nie powinno to stanowić 
zaskoczenia dla mieszkańców, 
ponieważ Rada Miasta Milanów-
ka pięć lat temu podjęła uchwałę 
określającą obszar strefy płatnego 
parkowania w mieście.

Jak poinformował nas bur-
mistrz Milanówka Jerzy Wysocki, 
nowe płatne miejsca parkingo-
we wprowadzane będą etapowo 
i obejmować będą większy obszar 
śródmieścia. 

– Przybędzie od 25 do 30 
miejsc. W pierwszym etapie strefa 
obejmie ul. Warszawską, między 
ul. Krzywą i Grudowską. Drugi 
etap to ulica Przeskok, między  
ul. Krzywą, a ul. Warszawską, trze-
ci obejmie ul. Krzywą – między  
ul. Warszawską i ul. Przeskok  
– mówi burmistrz Wysocki. 

Zapytany o harmonogram in-
formuje, że do realizacji tego za-
dania niezbędna jest pozytywna 
opinia Komisji Praworządności, 
Bezpieczeństwa Publicznego  
i Ładu Przestrzennego Rady 
Miasta. Komisja ma zaopiniować 
propozycje jeszcze we wrześniu 
tego roku. Pierwszy etap ma zo-
stać wprowadzony jeszcze w tym 
roku, drugi i trzeci w przyszłym 
roku. Włodarz podkreśla, iż o po-
większenie strefy płatnego par-
kowania w centrum Milanówka 
wnioskowali kupcy z okolicznych 
sklepów oraz właściciele lokali 
użytkowych znajdujących się  
w rejonie. 

Żółwin i Owczarnia  
z szybkim internetem
AnnA SołtySiAk

Brwinów
30 sierpnia odbyło się 
uroczyste uruchomienie 
nowej technologii 

W uroczystościach udział 
wzięli m.in.: burmistrz 
Brwinowa Arkadiusz 

Kosiński, sołtysi Andrzej Bara-
nowski i Karol Marchwiak, prezes 
Urzędu Komunikacji Elektro-
nicznej Anna Streżyńska, pre-
zes zarządu TP Teltech Dariusz 
Kowalczyk-Tomerski oraz przed-
stawiciel zarządu Telekomunika- 
cji Polskiej Krzysztof Witoń. 

Podczas swojego wystąpienia 
Dariusz Kowalczyk-Tomerski 
podkreślał, że w trakcie realizacji 
inwestycji na robotników cze-
kało wiele utrudnień. Wysoki 
poziom wód gruntowych spowo- 
dował, że studzienki telekomuni-
kacyjne były całkowicie zalane,  
a z powodu braku aktualnej in- 
wentaryzacji w trakcie prac ziem-
nych natrafiano na gazociąg. 
Krzysztof Witoń dziękował na-
tomiast burmistrzowi Brwinowa 

za zaangażowanie w projekt. Ar-
kadiusz Kosiński był głównym 
projektantem sieci, a po objęciu 
stanowiska burmistrza wspierał 

na jednoczesnym projektowaniu 
i budowie sieci, w przypadku 
Żółwina i Owczarni znakomicie 
się sprawdził.

Najważniejszym elementem 
inwestycji realizowanej pod 
hasłem „Likwidacja białych 
plam w gminie Brwinów” było 
przyłączenie do sieci interneto-
wej Zespołu Szkół w Żółwinie. 
Placówka, jako pierwsza w Pol-
sce, korzysta z łącza o prędkości 
20Mb/s. Ważne jest również to, 
że sieć w Żółwinie i Owczarni zo-
stała zaprojektowana jako nad- 
miarowa. 

Oznacza to, że przyszli miesz-
kańcy tych sołectw będą mogli 
bez problemu podłączyć się do 
sieci szerokopasmowego inter-
netu. Na bazie sieci kablowej 
TP będzie możliwy również 
wybór innego dostawcy usług 
telekomunikacyjnych. 

Projekt „Likwidacja białych 
plam w gminie Brwinów” w przy- 
szłości przewiduje instalację sze- 
rokopasmowego internetu w Bi-
skupicach, Kaniach, Koszajcu, Ko-
towicach, Mosznie, Otrębusach 
i Parzniewie. 

Reklama

Groźna kolizja w centrum. Na skrzyżowaniu al. Wojska Polskiego i ul. Niepodległości 
zderzyły się dwa samochody osobowe. Siła uderzenia była tak duża, że fiat 126p przewrócił 
się na bok. Na miejsce została wezwana straż pożarna, która zabezpieczyła wyciekające  
z pojazdów płyny. Do zdarzenia doszło w sobotę, 3 września około godz. 10.  (KG)

FOTOMIGAWKA
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Mieszkańcy brwinowskich sołectw otrzymali dostęp do szerokopasmowego internetu

tą inwestycję. Przedstawiciele 
Telekomunikacji Polskiej podkre-
ślali również, że niekonwencjo-
nalny tryb realizacji, polegający 

Prowadzone od połowy  
sierpnia prace związane  
z modernizacją nawierzchni  
al. Krakowskiej mocno dały  
się we znaki kierowcom. 

Al. Krakowska  
stoi w korku

W punktach obsługi pasażerów 
można wymieniać bilety  
kupione jeszcze w starej taryfie. 
Zarząd Transportu Miejskiego 
podkreśla, że pasażerowie 

Wymiana biletów 
do lutego 

podczas wymiany nie  
będą musieli uiszczać  
tzw. opłaty manipulacyjnej.  
Na wymianę biletów mają  
czas do 16 lutego. ZTM  
przypomina też, że  
z kodowaniem biletów  
na karcie miejskiej warto  
wstrzymać się do końca  
ważności starego biletu.  (AS)

Samochody przez cały dzień  
stoją w gigantycznym  
korku. Przyczyną utrudnień jest 
nieoznakowanie jezdni tuż przed 
Jankami. Drogowcy najwidoczniej 
zapomnieli ustawić znaki infor-
macyjne dotyczące powadzonych 
prac. Planowany termin zakoń-
czenia prac został wyznaczony  
na październik.  (AS)

REGIONREGION

– Wychodzimy na przeciw 
prośbom i monitom, by miejsca 
parkingowe były dostępne. Mam 
też świadomość, iż wprowadzając 
kolejne rejony objęte płatnym 
parkowaniem trzeba wskazać 
darmowe miejsca do zaparkowa-
nia. Będziemy szukać parkingo- 
wej alternatywny dla tych, któ-
rzy teraz parkują przy stacji PKP  
np. jadąc do pracy w Warszawie. 
Te zlokalizowane będą dalej  
poza ścisłym centrum – dodaje 
burmistrz.  (KAM)

25-30 
płatnych miejsc  
parkingowych przybędzie 
niebawem w Milanówku
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Placówka Partnerska  
Meritum Banku w Pruszkowie

Do sieci placówek part- 
nerskich Meritum Ban- 
ku dołączyła niedaw- 
no placówka w Prusz- 

kowie. Nowy punkt został uru- 
chomiony przez partnera Ban-
ku – firmę Dziedzic i Dziedzic 
Sp. z o.o. należącą do spółki 
Hebda i Dziedzic Sp. z o.o., któ- 
ra specjalizuje się w doradztwie  
strategicznym, zarówno finan- 
sowym jak i public relations. Fir- 
mę prowadzą Arkadiusz Dzie- 
dzic z żoną Moniką Hebdą-
-Dziedzic. Dzięki doświadcze- 
niu zawodowemu i zdobytym  
umiejętnościom od lat z łatwoś- 
cią odnajdują się na rynku finan- 
sowym. Teraz będą prowadzić  
placówkę partnerską Me- 
ritum Banku w Pruszkowie. 

Przede wszystkim 
ludzie 

Arkadiusz Dziedzic przez 
wiele lat pracował jako bankier 

inwestycyjny. Zajmował się in-
westycjami kapitałowymi i inwe-
stycjami w nieruchomości oraz  
realizował wiele projektów (w tym  
prywatyzacji) w Europie Środko- 
wo-Wschodniej, na Bliskim Wscho- 
dzie i w Azji. 

„Praca to dla mnie przede 
wszystkim pasja.” – zdradza 
Arkadiusz Dziedzic – „Zarzą-
dzanie przedsiębiorstwem czy 
zarządzanie finansami to wie-
lokrotnie ogromne wyzwania, 
ale dające ogromną satysfakcję, 
bo widać efekty wysiłku, który 
się wkłada, by im sprostać. Pro-
wadzenie placówki partnerskiej 
Meritum Banku to kolejne wy-
zwanie, które chętnie z żoną 
podjęliśmy.” 

Monika Hebda–Dziedzic to  
dziennikarka telewizyjna, wcześ- 
niej doradca ds. public relations, 
pracująca z międzynarodowy-
mi korporacjami. Pani Monika  
w Telewizji Polskiej odpowia-
dała za merytoryczny nadzór  

czołowych programów emi-
towanych na antenie Jedynki. 
Sama też jako reportażystka  
i dokumentalistka była autor-
ką programów gospodarczych 
i finansowych. 

„Wtedy właśnie, chyba po 
raz pierwszy zwróciłam się do 
męża o pomoc i tak właśnie 
zaczęła się nasza nieformalna 
współpraca zawodowa. On mi 
tłumaczył na czym polega jego 
praca, a ja to przekładałam na 
język telewizji. Wcześniej praco-
wałam jako doradca w sprawach 
public relations, więc wiedzia-
łam jak rozmawiać z biznesem 
i jak opowiadać o problemach 
biznesu” – tłumaczy Monika 
Hebda-Dziedzic. 

Wspólna praca  
na swoim 
Zawodowe ścieżki małżeństwa 
Dziedziców zetknęły się, gdy pod-
jęli decyzję o otwarciu placów- 
ki partnerskiej Meritum Banku  
w Pruszkowie. Co zdecydowało? 
Na pewno profesjonalna ofer-
ta, możliwość szybkiej budowy 
sieci partnerskiej oraz potężni 

inwestorzy Banku – Europejski 
Bank Odbudowy i Rozwoju, Fun-
dusz inwestycyjny Wolfensohn 
Capital Partners L.P, zarządza-
ny przez byłego Prezesa Banku 
Światowego oraz Innova Capi-
tal, jedna z pierwszych i do dziś 
najbardziej prężnie działających 
firm private equity w Europie 
Środkowej.

„Bardzo istotnym jest fakt, iż 
Meritum Bank ma w swojej ofer-
cie skuteczne i wygodne rozwią-
zania dla Klientów i stawia na 
wysoką jakość obsługi Klienta 
oraz minimum formalności. Ta-
kie podejście sprzyja tworzeniu 
bazy nowych Klientów” – mówi 
Arkadiusz Dziedzic. 

Małżeństwo Dziedziców wspól- 
nie pracuje na sukces swojej pla-
cówki. Postawili na ludzi mło-
dych, dobrze wykształconych, 
którzy tu mogą zdobyć doświad-
czenie, co w przyszłości może  
z kolei owocować skutecznością 
w pracy doradcy bankowego na 
rynku lokalnym.

Jednym z pierwszych dorad-
ców w placówce partnerskiej zo-
stał Aleksander Romanowski, 

absolwent Londyńskiego Uni-
wersytetu Middlesex Universi-
ty oraz Lingnan University of 
Liberal Arts w Hong Kongu na 
kierunku Money, Banking and 
Finance. Do tej pory pracował 
w Stanach Zjednoczonych dla 
amerykańskiej Xanterra Parks 
and Resorts zajmującej się kom-
pleksową obsługą amerykańskich 
parków narodowych. Rozwijał 
sieci sprzedażowe dla londyń-
skiej firmy Arkay Chilled Foods.  
Jest również tłumaczem polsko-
-angielskich tekstów z dziedziny 
szeroko pojętego biznesu i finan-
sów. Teraz pan Aleksander będzie 
doradcą klientów z Pruszkowa  
i okolic, którzy zechcą zapytać  
o ofertę w placówce partnerskiej 
Meritum Banku.

Oferta usług 
finansowych 
Placówka partnerska Meritum 
Banku w Pruszkowie oferuje at- 
rakcyjny wachlarz usług finan- 
sowych zarówno dla klientów 
indywidualnych, jak i przedsię- 
biorców. Ci pierwsi mogą wybie- 
rać spośród całej gamy warian- 

tów kredytowania (np. kredyt  
gotówkowy, kredyt Dla Dwoj-
ga, kredyt konsolidacyjny), jak  
i z produktów oszczędnościo- 
wych (z kont osobistych i osz- 
czędnościowych oraz z jednych 
z najlepszych na rynku lokat 
z dzienną kapitalizacją odse-
tek). Wśród osób prowadzących 
działalność gospodarczą dużym 
zainteresowaniem cieszy się 
Biznes Pożyczka, w szczególno- 
ści jego wariant kierowany do 
wybranych grup zawodowych 
– m.in. lekarzy, architektów czy 
radców prawnych. Każdy Klient, 
który trafi do placówki partner-
skiej Meritum Banku w Prusz-
kowie może być pewien, że 
zaproponowana oferta  będzie 
dostosowana do jego potrzeb 
oraz możliwości. 

Placówka Partnerska  
Meritum Banku w Pruszkowie 
zaprasza od poniedziałku  
do piątku w godzinach  
od 9.00 do 17.00 do  lokalu  
przy Al. Armii Krajowej 34/26.

Odsłaniamy kulisy

Reklama
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Kronika
Kryminalna Dwie kobiety zostały zatrzymane 

za próbę wyłudzenia 800 zł  
od jednego z Wietnamczyków  
w centrum handlowym. 28-letnia 
Karolina K. oraz jej rówieśniczka 

Podszywały się 
pod celniczki

W nocy z soboty na niedzielę do 
pruszkowskiej komendy wpłynęło 
zgłoszenie o zakłóceniu ciszy 
nocnej. Wysłani na miejsce funk-
cjonariusze wylegitymowali  

Ubliżały  
policjantom

i pouczyli głośno zachowującą  
się grupę młodych ludzi.  
Jednak 22-letnia Karolina R.  
i 21-letnia Monika K. zaczęły  
ubliżać funkcjonariuszom.  
Policjanci zatrzymali je.  
Miały po 2 promile alkoholu  
w organizmie. Usłyszą zarzuty 
znieważenia policjantów.  (DP)

źródło: KPP Pruszków

Beata B. podawały się za  
funkcjonariuszki izby celnej. 
Policja odkryła, że posługiwały 
się podrobionymi legitymacja- 
mi izby celnej. Obie zostały 
aresztowane. Obecnie policjanci 
ustalają jak długo kobiety działały 
w ten sposób i ile osób mogły 
oszukać. Grozi im do ośmiu  
lat więzienia.  (DP)
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Wakacyjne remonty
AnnA SołtySiAk

PRUSZKÓW
Wymiana okien, malowanie 
sal lekcyjnych czy rozbudowa 
sal gimnastycznych – to tylko 
część prac remontowych, 
jakie prowadzono  
w pruszkowskich szkołach  
i przedszkolach w wakacje. 

P raktycznie we wszystkich 
placówkach oświatowych 
podlegających pruszkow-

skiemu Urzędowi Miejskiemu 
przeprowadzono mniejsze lub 
większe remonty.

W większości przedszkoli prze-
prowadzono remonty obejmujące 
m.in. wymianę drzwi wejścio- 
wych (PM nr 9), malowanie sal dy-
daktycznych (PM nr 12, PM nr 13)  
i klatki schodowej (PM nr 2).  
Jedynie termin wykonania chod-
ników na terenie ogrodu przy  
PM nr 6 musiał zostać przesunię- 
ty. Z powodu deszczowego lata 

wykonawca nie mógł przeprowa-
dzić zleconych prac. Inwestycja 
jest obecnie w trakcie realizacji  
i nie ma żadnego wpływu na funk-
cjonowanie placówki.  

W szkołach podstawowych wy-
konano drobne, ale i niezbędne 
prace remontowe. W SP nr 1 lifting 
przeszły dwie fasady z drzwiami 
przeciwpożarowymi, a w SP nr 2 
wyremontowane zostały schody 
przed wejściem głównym. Reno-
wacji zostały poddane łazienki dla 
dziewcząt w SP nr 6, natomiast w SP  
nr 8 dokonano wymiany podłogi na 
korytarzu na drugim piętrze. Szer- 
szy zakres prac został przeprowa- 
dzony w SP nr 9 i SP nr 10. W pierw- 
szej wyremontowano kominy oraz  
pomieszczenia obok szatni. Na-
tomiast w szkole przy ul. Pływac- 
kiej wykonano awaryjną wymia-
nę przyłącza kanalizacji sanitarnej 
oraz przeprowadzono remont da-
chu i podestu wejścia głównego.

Największe zmiany czekają 
jednak uczniów Gimnazjum nr 3.  

Natomiast w Gimnazjum nr 4  
w trakcie wakacji pomalowana 
została klatka schodowa, ro-
botnicy zamontowali również 
instalacje przeciwoblodzeniową 
na budynku sanitarno-szatnio-
wym oraz wykonali instalację 
grawitacyjną węzła centralnego 
ogrzewania. 

Placówki oświatowe zostały zmodernizowane i wyremontowane

W tym miejscu od zeszłego roku 
trwa rozbudowa sali gimnastycz-
nej. W nowym obiekcie o po- 
wierzchni prawie 650 m kw. znaj- 
dą się boiska do koszykówki, siat- 
kówki, piłki ręcznej i tenisa ziem-
nego. Termin zakończenia wartej 
ponad 7 mln. zł inwestycji został 
wyznaczony na połowę listopada. 

M
a

c
ie

j 
Sk

o
c

Zy
la

S/
Pr

a
f.P

l

Nowe boisko do 
koszykówki na trawie
KOMORÓW
Kilka tygodni temu  
jeden z ogólnopolskich 
tabloidów opisał  
boisko do gry koszykówkę  
w pruszkowskim  
Parku Kościuszki.  
W trakcie jego modernizacji 
zamiast asfaltowej 
nawierzchni ułożono  
tam sztuczną trawę.  
Podobna sytuacja ma 
miejsce w Komorowie.

J estem mieszkańcem Ko-
morowa, który chciałby 
zwrócić uwagę na brak lo-

gicznego myślenia i właściwego 
wykorzystania terenu przy ulicy 
Tadeusza. Jakiś czas temu dzięki 
inicjatywie mieszkańców przebu-
dowano tam mały park – infor-
muje czytelnik Mateusz. Wśród 
nowych obiektów znalazł się tu 

skatepark z licznymi rampami 
oraz boisko do koszykówki. 

Niestety boisko nie do końca 
spełnia wszystkie wymagania.  
– Pomysł jak najbardziej trafiony, 
jednak chciałbym zwrócić uwagę 
na jeden z obiektów, a mianowicie  
na zmodernizowane boisko do ko-
szykówki – podkreśla młody miesz- 
kaniec Komorowa. – Osoby od- 
powiedzialne za właściwe przygoto-
wanie nawierzchni oraz teoretycz-
nie mające chociaż podstawowe 
pojęcie o grze zespołowej o nazwie 
koszykówka zgodziłyby się ze mną, 
że nawet najmłodsi o najwięk-
szych chęciach nie będą w stanie  
zagrać w nowym miejscu – dodaje.

Problemem jest nawierzchnia 
boiska, a dokładnie jej brak. Boisko 
zamiast asfaltem, kostką bruko-
wą czy specjalną nawierzchnią 
pokryte jest najzwyklejszą zielo- 
ną trawą.  (AS)
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Nowe przedszkole  
przy ul. Górnej otwarte
GRODZISK MAZOWIECKI
Jest przestronne, 
funkcjonalne i bardzo 
kolorowe, a przede 
wszystkim podoba się 
dzieciom. W sobotę  
3 września odbyło się 
uroczyste otwarcie nowej 
siedziby Przedszkola nr 4  
im. Króla Maciusia I przy  
ul. Górnej.

U roczystość otwarcia no-
wej placówki rozpoczęła 
się od mszy odprawionej 

w kościele Matki Boskiej Nie-
ustającej Pomocy przez biskupa 
Piotra Jareckiego, który pod-
kreślił, że bardzo lubi przyjeż-
dżać do Grodziska, ponieważ 
panuje tu prawdziwie rodzinna 
atmosfera.

W uroczystości na terenie no-
wego przedszkola wzięli udział 
m.in.: przedstawiciele władz 
Grodziska Mazowieckiego  
i powiatu grodziskiego, przed-
stawiciele Ministerstwa Edu-
kacji Narodowej i kuratorium 
oświaty, poseł Ludwik Dorn, 
duchowni, dyrektor przedszkola 
Bożena Malczewska, pracowni-
cy, dzieci tu uczęszczające i ich 
rodzice. Burmistrz Grodziska 
Grzegorz Benedykciński po-
dziękował wszystkim, którzy 
przyczynili się do wybudowa-
nia placówki. Jak podkreślił, jest 
ona na prawdziwie europejskim 
poziomie. – Obecnie na terenie 
gminy mamy 2 tys. dzieci w wie-
ku przedszkolnym, z czego 1,2 
tys. uczęszcza do przedszkoli 
publicznych, a 600 do przed-
szkoli prywatnych. Tak więc ok. 
90 proc. dzieci w gminie jest 
objętych opieką przedszkolną 
– mówił.

Po poświęceniu obiektu przez 
biskupa Jareckiego nastąpiło ofi-
cjalne przecięcie wstęgi, którego 
wspólnie dokonali duchowny, 
burmistrz Grodziska, przewod-
nicząca rady miejskiej Joanna 
Wróblewska oraz dzieci. Na-
stępnie chętni mogli zwiedzić 
nową placówkę. – Bardzo mi 
się tu podoba. W starym przed-
szkolu była malutka sala, a teraz 
dzieci mają dużo miejsca, dużo 
zabawek, jest przestronnie i ko-
lorowo – mówiła po obejrzeniu 
obiektu Agnieszka Ambroziak, 
mama sześcioletniej Lili, która 
od dwóch dni chodzi do nowe-
go przedszkola. Jej placówka 
również przypadła do gustu.  
– Lubię tu przychodzić, bo jest 
dużo dzieci, można się zapoznać 
i pobawić w zabawy biegające 
– mówiła.

Prawdziwą furorę zrobił pro-
gram artystyczny zaprezento-
wany przez przedszkolaków. 
Dla nich samych również nie 
zabrakło atrakcji. Mogły wziąć 
udział w licznych konkursach, 
rysować, malować oraz bawić 
się z bohaterami programu tele-
wizyjnego „Hugo i przyjaciele”. 
Dla zgłodniałych serwowane 
były kiełbaski z grilla, grochów-
ka, chleb ze smalcem i napoje.

W nowym obiekcie do dys-
pozycji przedszkolaków i ich 
opiekunów jest dziesięć sal dy- 
daktycznych. Będzie z nich ko-
rzystać 275 dzieci, w tym około 
30 niepełnosprawnych. Placów- 
ka została w pełni przystosowa-
na dla ich potrzeb. Do zasilania 
obiektu zastosowano ekologicz-
ne źródła energetyczne – baterie 
słoneczne. Koszt wybudowa-
nia przedszkola wyniósł około  
7 mln zł.  (KG)
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31 sierpnia brwinowscy 
funkcjonariusze otrzymali  
informację o mężczyźnie,  
który może być nielegalnie 
podłączony do sieci elektrycznej. 

Zatrzymany  
za kradzież prądu

Funkcjonariusze z wydziału  
do walki z przestępczością  
gospodarczą z Komendy  
Powiatowej Policji dla Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego 

Zarekwirowali 
podrobiony towar

zatrzymali w Broniszach 
dwóch mężczyzn. Dariusz D.  
i Paweł G. sprzedawali  
podrobione ubrania. Skon- 
fiskowali torbę, w której  
znajdowały się dresy, bluzy, 
spodnie i koszulki z podro- 
bionymi znakami towarowymi. 
Mężczyźni przyznali się i dobro-
wolnie poddali karze.  (AS)

Okazało się, że w lokalu  
21-letniego Michała P. kable  
elektryczne, do których  
są podłączone wszystkie  
urządzenia, poprowadzono  
z pominięciem licznika.  
Funkcjonariusze natychmiast 
zatrzymali 21-latka. Młody  
mężczyzna usłyszał zarzut 
kradzieży.  (DP)

BRWINÓWBRONISZE

Wciąż przybywa mieszkańców
GRODZISK MAZOWIECKI
W pierwszej połowie  
tego roku w Grodzisku  
urodziło się 247 dzieci,  
a zmarło 188 osób.  
Oznacza to, że na terenie 
gminy występuje zjawisko 
przyrostu naturalnego.

D emografowie uważają, 
że przyrost naturalny za-
leży od stopnia rozwoju 

gospodarczego. Im wyższy poziom 
rozwoju państwa, regionu, mia-
sta lub gminy, tym niższy przyrost 
naturalny. Przypadek Grodziska 
przeczy tej teorii. Gmina rozwija 
się w szybkim tempie, a rodzi się tu 
coraz więcej dzieci i – jak wykazują 
prognozy – wzrost ludności może 
wciąż postępować.  Przyrostowi na-
turalnemu sprzyjają także bliskość 
stolicy, postępująca sprzedaż dzia-
łek budowlanych i liczne inwesty-
cje mieszkaniowe. Zjawisko wyżu 
demograficznego oznacza też, że 
nauczycielom nie grozi bezrobocie. 
W samej tylko szkole podstawowej 

mogą spokojnie udać się na urlop 
macierzyński. Poza tym staramy 
się stworzyć atmosferę przychylno-
ści wobec rodzin wielodzietnych,  
w związku z czym wprowadziliśmy 
Kartę Dużych Rodzin, która też daje 
liczne przywileje i znacznie uła-
twia wiele spraw młodym rodzicom  
– mówi włodarz.

Jednak rzeczywistość prezento-
wana przez burmistrza wcale nie 
wygląda tak różowo. W Grodzisku 
wciąż brakuje żłobka, który umoż-
liwiłby młodym mamom powrót 
do pracy. Nieco lepiej natomiast 

wygląda sytuacja w przedszko- 
lach. Jak nas poinformował Raj- 
mund Zaleski, naczelnik Wy- 
działu Oświaty Urzędu Miejskie- 
go w Grodzisku Mazowieckim,  
90 proc. dzieci z terenu gminy jest 
objętych wychowaniem przed-
szkolnym. Należy jednak pamiętać 
o tym, że część z nich uczęszcza 
do placówek prywatnych, za które 
trzeba słono płacić.

Na koniec 2010 r. w gminie Gro-
dzisk było zarejestrowanych 40 093 
mieszkańców, a na koniec czerwca 
tego roku – 40 392 osoby.  (KG)

Służby w akcji bezpieczna 
droga do szkoły
POWIAT PRUSZKOWSKI
Wiele szkół w powiecie 
pruszkowskim znajduje  
się przy ruchliwych 
drogach. Aby zadbać  
o bezpieczeństwo dzieci  
i młodzieży pruszkowska 
policja i straż miejska 
przyłączyły się do 
ogólnopolskiej akcji 
„Bezpieczna droga  
do szkoły”.

S tatystyki wypadków z po-
przednich lat wykazują, że 
w pierwszych tygodniach 

września wzrasta ilość zdarzeń 
z udziałem dzieci i młodzieży. 
Najczęściej do tych wypadków 
dochodzi w okolicy placówek 
oświatowych. Funkcjonariusze 
policji z całego powiatu sprawdzą 
czy okolice szkół są odpowied-
nio oznakowane. W Pruszkowie 
takie kontrole przeprowadziła 
straż miejska. Skontrolowano 
m.in. stan sygnalizacji świetlnej, 

oznakowania poziomego i pio-
nowego oraz stan barierek przy 
szkołach. Według danych SM  
z roku na rok takich uchybień 
jest coraz mniej. Jednak wszelkie 
niedociągnięcia są zgłaszane do 
zarządców dróg, czyli Urzędu 
Miejskiego, Starostwa Powiato-
wego czy Mazowieckiego Zarzą- 
du Dróg Wojewódzkich. 

Nie są to jednak jedynie dzia- 
łania podejmowane przez służ-
by mundurowe. W pierwszych 
tygodniach września zarówno 
straż miejska, jak i policja będą 
patrolować okolice szkół, głów-
nie w godzinach porannych i po- 
południowych. Funkcjonariusze  
będą również pomagać dzieciom 
przejść przez jezdnie oraz in- 
formować jak należy zachować  
się na drodze. Podobnie jak w la- 
tach ubiegłych policjanci i stra- 
żnicy miejscy w najbliższych mie-
siącach przeprowadzą w szko- 
łach szkolenia m.in. dotyczące  
bezpieczeństwa.  (AS)

90 proc.
dzieci z terenu gminy  
jest objętych 
wychowaniem 
przedszkolnym

w Książenicach, która ma zostać 
oddana do użytku w przyszłym 
roku szkolnym, będą po dwie klasy 
równoległe w każdym roczniku.

Burmistrz Grodziska Grze-
gorz Benedykciński zapewnia, 
że władze robią wszystko, aby tę 
tendencję utrzymać. – Sprowadza 
się do nas coraz więcej młodych, 
wykształconych ludzi. Dzięki obec-
ności wielu firm na terenie gminy, 
mają oni duże możliwości rozwoju 
zawodowego, z których często ko-
rzystają. Z tego powodu kobiety 
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Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Brwinów ul. Grodziska 12, tel. (22) 738 26 15

Tegoroczne Dni Brwino- 
wa łączą się z Europejski-
mi Dniami Dziedzictwa, ob-
chodzonymi pod hasłem  
„Kamienie milowe”. Naj-
bliższy weekend 10 i 11 
września jest wypełniony 
atrakcjami: rekonstrukcje 
historyczne, parada miej-
ska, koncerty... Ważne 
brwinowskie uroczystości 
i świetna zabawa.

10 września (sobota)
Godz. 14.30 - Rekonstrukcja bi-
twy pod Wiedniem – huczna (do-
słownie!) zabawa plenerowa dla 
dzieci i młodzieży odbędzie się 
na terenie położonym w pobliżu 
ul. Wilsona i trasy 719 (na styku 
Brwinowa, Milanówka i Podkowy 
Leśnej).

Godz. 16.00 - II brwinowska 
parada miejska wyruszy z miej-
sca rekonstrukcji bitwy w rytmie 
nadawanym przez bębniarzy Blo-
co Central, pod hasłem „Brwinów 
– miasto w Europie”. W paradzie 
wezmą udział brwinowskie sto-
warzyszenia kulturalne i kluby 
sportowe oraz reprezentacja 
PZLPiT „Mazowsze”. Zaprasza-
my wszystkich mieszkańców do 
wspólnego przemarszu! Starsze 
pokolenie i honorowi obywatele 

Brwinowa przemierzą trasę na 
wozach i w bryczkach.

11 września (niedziela)
Godz. 10.30 - Msza św. w intencji 
poległych w bitwie pod Brwino-
wem w kościele pw. św. Floriana. 
Oprawę muzyczną zapewni Or-
kiestra Dęta Gedeon Richter Pol-
ska z Grodziska Mazowieckiego. 
Po mszy – uroczystości przy po-
mniku ku czci żołnierzy 36 pp LA  
na Rynku.

Popołudniowe obchody Eu-
ropejskich Dni Dziedzictwa 
odbywać się będą w ogrodzie  
u państwa Wernerów, przy  
ul. Słonecznej 3:
•	 Godz. 14.00 – uroczystość  

z okazji nadania Bibliotece Pu-
blicznej w Brwinowie imienia 
Wacława Wernera: projekcja 
filmu przybliżającego jego pro-
fesora Wacława Wernera oraz 
koncert chopinowski.

•	 Godz. 15.00 – cześć obchodów 
poświęcona M. Skłodowskiej-
-Curie, której postać splotła się 
z dziejami rodziny Wernerów 
oraz historią Brwinowa poprzez 
epizod z czasów II wojny świa-
towej, kiedy to prof. Werner 
przechowywał u siebie preparat 
radowy. Słowo o noblistce wy-
głosi dyrektor Muzeum Marii 

Skłodowskiej Curie – Maria 
Sobieszak-Marciniak. Przed-
stawienie „Palmy pana Schulza” 
opowie o małżeństwie Piotra  
i Marii Curie oraz odkryciu 
przez nich promieniotwórczych 
właściwości radu. 

•	 Godz. 16.45 – w parku miejskim 
w Brwinowie odbędzie się in-
scenizacja historyczna bitwy 
pod Brwinowem w wykonaniu 
grupy rekonstrukcyjnej REKO. 

•	 Godz. 18.00 – koncert sym-
foniczny „Muzyka podczas 
Mszy świętej do wykonania do 
słów Kazimierza Brodzińskie-
go” – oprawa muzyczna mszy  
w kościele pw. św. Floriana  
w Brwinowie

Dodatkową imprezą, towarzy-
szącą tegorocznym EDD jest rajd 
harcerski pn. „Dziś – jutro – po-
jutrze”, przybliżający historię 
harcerstwa na terenie Brwinowa. 
Start będzie miał miejsce na tere-
nie Brwinowa w sobotę o godz. 10  
w parku miejskim. Harcerze za- 
sadzą tam pamiątkowy dąb, a po- 
tem wyruszą na trasę rajdu, pro-
wadzącą przez Podkowę Leśną, 
Las Młochowski. Do wspólnej 
zabawy zostaną zaproszone 
wszystkie okoliczne hufce ZHP  
i ZHR; harcerki i harcerze z powia-
tu pruszkowskiego i grodziskiego.

Dni Brwinowa i EDD:  
10 i 11 września

126x152mm

Piastów

Kolonie w Skorzęcinie  
– aktywny wypoczynek za rok aktywnej pracy 

R okrocznie Gminna Komi-
sja Rozwiązywania Proble- 
mów Alkoholowych w Pia-
stowie organizuje dla dzieci  

i młodzieży letni wypoczynek. Wyjazd 
wakacyjny jest nagrodą za wytężoną 

pracę w ciągu roku szkolnego dla po-
ciech z rodzin dysfunkcyjnych, które  
systematycznie i aktywnie uczestni- 
czą w zajęciach pozaszkolnych. 

W tym roku na kolonie do położo-
nej w lesie, malowniczej miejscowości 

Skorzęcin (woj. wielkopolskie) położo-
nej nad jeziorem Niedzięgiel, na dwuty-
godniowy turnus udała się 45 osobowa 
grupa dzieci. 

Przy pięknej pogodzie koloniści 
spędzali czas na beztroskich grach  

i zabawach oraz plażowaniu. Dodat-
kowo koloniści mieli okazję zwiedzać 
Gniezno, Lednogórę – Muzeum Pierw-
szych Piastów a w trakcie licznych pie-
szych wycieczek cieszyli się i korzystali 
z bogactw przyrody.

Zadowoleni, opaleni koloniści z „na- 
ładowanymi akumulatorami” po takim 
wypoczynku zapewne z ochotą i zaan-
gażowaniem poświęcą się nauce.

Mariusz Bogucki

www.piastow.pl
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Powiat Grodziski
www.powiat-grodziski.pl

Starosta Grodziski ogłasza nabór na:

Przewodniczącego Powiatowego Zespołu  
ds. Orzekania o Niepełnosprawności

w Grodzisku Mazowieckim w wymiarze 1 etatu

Ogłoszenie jest dostępne na stronie  
www.bip.powiat-grodziski.pl   

lub www.pcpr.powiat-grodziski.pl  
oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa  

i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Oferty można składać do dnia 30 września 2011 roku. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy 
Zespół ds. Orzekania  o Niepełnosprawności, Po-

wiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnospraw-
nych w Grodzisku Mazowieckim, Organizacje 

Pozarządowe oraz Centrum Kultury w Grodzisku 
Mazowieckim mają zaszczyt zaprosić 

NA SIÓDMY POWIATOWY  
PRZEGLĄD  TWÓRCZOŚCI  

ARTYSTYCZNEJ  
OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH

pod patronatem Starosty Powiatu Grodziskiego  
Marka Wieżbickiego

Burmistrza Grodziska Mazowieckiego  
Grzegorza Benedykcińskiego

Przegląd odbędzie się w sali kinowej  
Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim 

w dniu 23 września 2011 r. o godz. 10.00

Patronat medialny nad imprezą  
objęła Gazeta „Bogoria”

PROGRAM  IMPREZY
23 września  2011 r  -  sala kinowa Centrum Kultury w Grodzisku 
Mazowieckim ul. Spółdzielcza 9
10.00    Otwarcie
•			„Jeden	rytm,	jeden	świat”		-	Środowiskowy	Dom	Samopomocy	z	

Warszawy
•			„Kret	Cezary	szuka	przyjaciela”	-		Zespół	Szkół	im.	Hipolita	Szczer-

kowskiego z Grodziska Maz.
•			„Muzyczne	podróże”		-	Stowarzyszenie	Rodzin	i	Przyjaciół	Osób	

Niepełnosprawnych z Grodziska Maz.
•			„Miodowy	miesiąc”	–	Warsztat	Terapii	Zajęciowej	z	Grodziska	

Maz.
•			„ŚDS	na	rockowo”	–	Środowiskowy	Dom	Samopomocy	z	Podkowy		

Leśnej
•			„Lokomotywa”	-	Warsztat	Terapii	Zajęciowej	z	Milanówka
•			Recital	Kingi	Kędzierskiej	-	Dom	Rehabilitacyjno	–	Opiekuńczy	

KSNAW z Milanówka
•			„Amory	przez	internet”	-	Dom	Pomocy	Społecznej	z	Izdebna	

Kościelnego
•			„Magia	tańca”	-	Dom	Pomocy	Społecznej	z	Czubina
•			„Bajkowy	kogel-mogel”	–	Integracyjna	Społeczna	Szkoła	Podsta-

wowa z Milanówka
•			„Mieszko	i	Dobrawa”	–	Dom	Pomocy	Społecznej	z	Bramek

14.00   Zakończenie i wręczenie nagród                                                           

Imprezy  towarzyszące:
1.  Wystawa prac plastycznych uczestników Przeglądu.
2.  W holu kina multimedialne prezentacje ze szkoleń organizowa-

nych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku 
Mazowieckim w Projekcie POSZERZYĆ KRĄG współfinansowanym 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

3. Wystawa sprzętu rehabilitacyjnego.

VII Samorządowa pielgrzymka do Sanktuarium Matki 
Bożej Prymasowskiej Wspomożycielki w Rokitnie

Podtrzymując tradycję pie-
szych pielgrzymek do Sank- 
tuarium w Rokitnie serdecz-

nie zapraszamy do uczestnictwa 
w tegorocznej pielgrzymce w VI 
rocznicę koronacji obrazu Matki 

Bożej Prymasowskiej Wspomo-
życielki. Dla uczczenia tej rocz- 
nicy w niedzielę 18 września 2011 
roku o godz. 11.30 w Sanktu- 
arium Matki Bożej Prymasow-
skiej Wspomożycielki w Rokitnie  

zostanie odprawiona uroczysta 
Msza Święta. 

Pielgrzymka wyrusza w niedzielę 
18 września 2011 roku  o godz. 9.30  
z kościoła św. Floriana w Brwinowie.

Po uroczystości zostanie  
podstawiony autokar na trasie 
Rokitno – Brwinów – Pruszków.
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kultura

Mieszkańcy pożegnali wakacje 
GRODZISK MAZOWIECKI 
W minioną niedzielę  
przed Centrum Kultury  
odbył się festyn  
Pożegnanie lata.  
Na mieszkańców 
czekało wiele atrakcji,  
m.in. pokazy motocykli, 
plener malarski  
oraz koncerty.

I mpreza została zainaugu-
rowana przez lokalnych 
artystów, którzy na scenie 

pojawili się już o godzinie 14.  
W tym samym czasie przybyli  
na festyn mieszkańcy mogli po- 
dziwiać pokazy ratownicze zor- 
ganizowane przez straż pożar-
ną oraz porozmawiać o zasa- 
dach bezpieczeństwa z funkcjo-
nariuszami Komendy Powiato- 
wej Policji w Grodzisku Mazo- 
wieckim. 

Na miłośników jednośladów 
również czekały wyjątkowe at- 
rakcje. Pasjonaci mogli obejrzeć 
pokaz motocykli, wśród których 
znalazły się również zabytkowe 
maszyny. Pokaz został połączony 
z pogadanką o bezpieczeństwie 
jazdy na motocyklu. Dzieci, które 

wraz z rodzicami przyszły na 
festyn również nie mogły na-
rzekać na nudę. Dla najmłod-
szych przygotowano m.in. kącik 

z modelami kartonowymi do 
malowania i składania, dmucha-
ne zjeżdżalnie, plener malarski 
oraz tor ze zdalnie sterowanymi 

samochodami. O godz. 16 na sce-
nie pojawił się zespół Zejman  
i Garkumpel. Utwory utrzyma-
ne w klimacie żeglarskich szant  

i morskich opowieści przenio-
sły słuchaczy w bezkres mor-
skich głębi. Następnie przed 
grodziskim Centrum Kultury 

rozbrzmiały rytmy reggae za 
sprawą zespołu Etna Kontra-
bande. Gwiazdą wieczoru była 
Natalia Kukulska.  (AS)

Gminne dożynki w Żółwinie
BRWINÓW
Fantastyczna pogoda 
sprzyjała zabawie  
na świeżym powietrzu 
podczas dożynek w gminie 
Brwinów. Gospodarzem 
tegorocznego święta plonów 
było sołectwo Żółwin.

W niedzielę 4 września na 
teren Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Żółwinie 

ściągnęli mieszkańcy wsi i całej 
gminy. Ok. godz. 11.30 spod sie-
dziby Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Brwinowie przy ul. Pszczeliń-
skiej wyruszyła rowerowa masa 
krytyczna, w której wziął udział 
burmistrz Arkadiusz Kosiński. 
Wraz z rowerzystami na uro-
czystość do Żółwina podążyli 
także goście, dla których gmina 
przygotowała transport konnymi 
bryczkami. Można było skorzystać 
także z dojazdu specjalnym busem.

W uroczystości wzięły udział 
władze gminy Brwinów: burmistrz 
Arkadiusz Kosiński, wiceburmistrz 
Sławomir Walendowski oraz 
przedstawiciele rady miejskiej, 
a także zaproszeni goście, m.in.: 
przewodnicząca rady powiatu 
pruszkowskiego Urszula Woj-
ciechowska, wicestarosta prusz-
kowski Agnieszka Kuźmińska, 
wiceprezydent Pruszkowa Andrzej 
Kurzela, wiceburmistrz Piastowa 

Krzysztof Smolaga i wiceburmistrz 
Milanówka Ryszard Malinowski.

Brwinowskie święto plonów 
otworzył korowód z wieńcami do-
żynkowymi przygotowanymi przez 
wszystkie sołectwa gminy. Miesz-
kańcy i goście wzięli też udział  
w polowej mszy, po której roz-
strzygnięto konkurs na najładniej- 
szy wieniec dożynkowy. Wygrało 
dzieło rolników z gminy Kotowi-
ce. Oficjalną część święta plonów 
zakończyły tradycyjne dzielenie 
się chlebem i podziękowania 

burmistrza Kosińskiego dla rol-
ników z gminy za udane zbiory 
pomimo tak trudnych w tym roku 
warunków pogodowych.

Goście imprezy mieli okazję 
skosztować darmowej grochówki 
przygotowanej przez strażaków z 
OSP w Żółwinie. Można było także 
posilić się daniami z grilla. Dzieci 
jak zwykle szalały na dmuchanej 
zjeżdżalni i w basenie z piłek. Ich 
zainteresowaniem cieszyły się 
także stragany z zabawkami. Nie 
zabrakło jednak również stoisk  

z wyrobami rękodzieła artystycz-
nego i regionalnymi produktami 
spożywczymi, m.in. z miejscowych 
pasiek.

W odległym o niespełna 200 m 
od siedziby OSP Żółwin ośrodku 
jeździeckim Wolta można było 
obejrzeć wystawę powozów.

Zabawa przy muzyce trwała do 
późnych godzin wieczornych. Na 
estradzie wystąpiły m.in. zespoły 
Chorus, Sound Force i Biesiada 
Polska. Imprezę zakończył pokaz 
sztucznych ogni.  (ASR)
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Nadarzyńskie święto plonów. Słoneczna pogoda sprzyjała 
zabawom najmłodszym, którzy mogli poszaleć na wesołym mia-
steczku i wziąć udział w licznych konkursach i zabawach. Starsi 
zwiedzali stoiska ze smakołykami i zajadali się grochówką. Panie 
mogły zasięgnąć porad kosmetyczki, panowie w tym czasie woleli 
podziwiać motocykle – zarówno zabytkowe, jak i te nowoczesne. Nie 
zabrakło też programu artystycznego. Na scenie wystąpili Kabaret 
Młodych Panów, zespół Milk Way oraz orkiestry OSP Nadarzyn. 
Gwiazdą wieczoru był zespół Lady Pank. Po ich występie wszyscy 
mogli podziwiać  imponujący pokaz sztucznych ogni.  (KG)
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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 
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Informator kulturalny  /09.09-16.09/

Grodzisk Mazowiecki

Spotkanie  
z Anną Kamińską
Biblioteka Publiczna  
w Grodzisku Mazowieckim 
zaprasza 12 września  
(poniedziałek) na spotkanie  
z Anną Kamińską  
i promocję jej książki  
„Miastowi: Slow ford  
i aronia losu” autorka książki 
jest mieszkanką miasta,  
dziennikarką i reporterką.
Start godz. 18.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Spółdzielcza 9

Loud Jazz Band
Centrum kultury zaprasza  
16 września (piątek) na koncert 
zespołu Loud Jazz Band. 
Grupę tworzą muzycy z Polski, 
Norwegii i Bułgarii. Zespół 
tworzy nowoczesny jazz łącząc 
skandynawski folk z rocko-
wym brzmieniem. Loud Jazz 
Band wydał do tej pory osiem 
krążków.
Start godz. 19.30, Bilety 35 zł, 
Miejsce: Spółdzielcza 9

Milanówek

„Tradycje Polskie”
Stowarzyszenie Razem  
Dla Milanówka zapraszają  
10 września (sobota) na  
V spotkanie z cyklu „Tradycje 
Polskie”. Hasłem przewodnim 
spotkania będzie „Kochaj-
my się !!! – toasty w dawnej 
Polsce”. Widzowie będą mogli 
porozmawiać o obrzędach  
w trakcie uczt, wesel i zabaw, 
poznać tradycyjne trunki  
i sposoby ich wytwarzania oraz 
spróbować nalewek domowej 
roboty. O oprawę muzyczną 
zadba zespół „ Na Plusie”.
Start godz. 19.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Kościuszki 3
 

Otrębusy

Koncert zespołu 
Mazowsze
16 września (piątek) w Matecz-
niku Mazowsze odbędzie się 
pierwszy powakacyjny koncert 
Chóru, Baletu i Orkiestry Pań-
stwowego Zespołu  Ludowego 
Pieśni i Tańca "Mazowsze"  
im. T. Sygietyńskiego inaugu-
rujący nowy sezon artystyczny.  
Start godz. 19.00, Bilety 60 zł, 
Miejsce: Świerkowa 2

Piastów

Ciastko z bajką
Stowarzyszenie Możesz  
zaprasza 10 września  
(sobota) na spotkanie 
 z cyklu Ciastko z bajką.  
Fragment książki przedsta-
wiającej historię rudej dziew-
czynki z warkoczami, czyli  
Pipi Pończoszarki, przeczyta 
Edyta Jungowska.
Start godz. 13.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Lwowska 20

Dzień otwarty  
w Bawialni
Bawialnia Artystyczna zapra-
sza 15 września (czwartek)  
na Dzień Otwarty. Przybyli 
będą mogli porozmawiać  
z instruktorami zajęć twór-
czych ulepić własne naczynko 
na kole garncarskim  
i zaśpiewać karaoke. 
Start godz. 16.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: al. Tysiąclecia 1

Podkowa Leśna

„Melancholia”
Centrum Kultury i Inicjatyw 
Obywatelskich zaprasza na  
projekcję filmu „Melancholia”. 
Lars von Trier prezentuje psy-
chologiczno-katastroficzny  
film o końcu świata. Jedna  
z głównych ról gra Kirsten 
Dunst znana m.in. ze  
„Spidermana” oraz Kifer 
Sutherland.
Start godz. 18.00 (10 września), 
17.00 (11 września), Bilety: 10-15 
zł, Miejsce: Świerkowa 1

Pruszków

Żegnaj lato na rok
10 września (sobota) w Parku 
Mazowsze odbędzie się festyn  
z okazji pożegnania lata.  
Na przybyłych będzie czekać 
wiele atrakcji m.in. zawody 
wędkarskie, turnieje sportowe, 
ognisko i wiele innych. O godz. 
16.00 impreza przeniesie się na 
stadion „Znicz”, gdzie rozpocz-
nie się część artystyczna.  
Przed publicznością wystąpią: 
Julia Hermanowska,  
Princess, Ocean. Gwiazda 
wieczoru będzie Agnieszka 
Chylińska.
Start godz. 9.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: 9.00 – 15.00 Park 
Mazowsze, 16.00 stadion Znicz

Festyn Zwierzęcy
Stowarzyszenie 5plus zaprasza 
10 września (sobota) na Festyn 
Zwierzęcy. W programie  
m.in. pokaz psów policyjnych,  
prezentacje dogoterapii,  
porady weterynarza  
i behawiorysty.
Start godz. 12.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Park Mazowsze

„Czerwony Kapturek”
11 września (niedziela) w MOK 
„Kamyk” zaprasza na poranek 
teatralny dla dzieci. Bajkę 
„Czerwony Kapturek” na pod-
stawie tekstu Jana Brzechwy 
zaprezentują aktorzy Teatru 
„Bajlandia”. 
Start godz. 12.00, Wstęp 
wolny, Miejsce: Miry Zimińskiej-
Sygietyńskiej 5

Spotkanie z Jakubem 
Szamałkiem
Pruszkowska Książnica i Mło- 
dzieżowy Dom Kultury zaprasza-
ją 16 września (piątek) na spot- 
kanie z autorem książki „Kiedy 
Atena odwraca wzrok” – Jaku-
bem Szamałkiem. Spotkanie 
poprowadzi Gerard Położyński, 
a fragmenty książki przeczyta 
Stanisław Banasiuk. 
Start godz. 18.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Kościuszki 41

Raszyn

Pożegnanie lata
11 września (niedziela)  
w Raszynie zorganizowany  
zostanie piknik z okazji poże-
gnania lata. W programie m.in. 
gry i zabawy, turnieje sportowe, 
prezentacja kultury hinduskiej 
połączona z degustacją potraw 
oraz koncerty. Gwiazda wie-
czoru będzie zespól „Rewers 
Band”, który zaprezentuje 
przeboje z lat 60’, 70’ i 80’.
Start godz. 14.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Spokojna 23

Rodzinny Piknik 
Jeździecki
Sportowy Klub Jeździecki 
„Koński Park” zaprasza 11 wrze-
śnia (niedziela) na Towarzyskie 
Zawody w Skokach Przez 
Przeszkody o Puchar Wójta Gmi-
ny Raszyn. W programie m.in. 
pokaz powożenia zaprzęgami 
dwukonnymi, koncert pieśni tra-
dycyjnych z Ukrainy i Polski. Na 
miejscu będą również stoiska 
handlowe i gastronomiczne.
Start godz. 10.00,  
Miejsce: Laszczki, ul. Leśna 2

"Gazeta WPR" oraz Golub Get House organizują 
konkurs dla dzieci w wieku od 5 do 10 lat  
i ich rodziców. 

Do wygrania osiem pakietów szkolnych dla 
małego sportowca, artysty, matematyka, 
naukowca. 

Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać  
na adres redakcji:

1/ rozwiązanie krzyżówki (hasło na dole strony)
2/ własnoręczny rysunek "Dom moich marzeń"

Rozwiązanie należy przesłać pocztą lub dostarczyć 
osobiście do 16 września na adres redakcji  

"Gazety WPR" przy ul. Prusa 19/7 w Pruszkowie  
(czynne w godz. 8.00–16.00). 

Spośród nadesłanych rysunków z poprawnie podanym 
hasłem z krzyżówki komisja wybierze osiem najlepszych 
prac. Lista zwycięzców zostanie opublikowana na łamach 

"Gazety WPR" 30 września. 

Odbiór nagród w siedzibie redakcji od 1 października.
Fundatorem nagród jest Golub Get House.  
Regulamin konkursu dostępny na życzenie. 

Konkurs

1.  Kwitnąca pora roku
2. Przysmak lata
3. Z niej kareta dla Kopciuszka
4. Przyjaciel Złomka
5. Zielony kalafior
6. Przytrzymuje opatrunek
7.  Najpopularniejsze na świecie danie włoskie
8. Zaprawa murarska niezbędna w jego pracy
9. Przyjaciel Kubusia Puchatka

1

2

3

4

5

6

8

9

Krzyżówka:

__ __ __ __ __ __ __ __ __

NATURALNY KOMFORT ŻYCIA

Hasło:

Już 10 września (sobota) w Sali kon-
certowej Spółdzielczego Domu Kul-
tury w Pruszkowie zorganizowany 
zostanie niezwykły koncert „Kultura 
bez barier”. Pruszkowska Książnica 
wspólnie ze Spółdzielczym Domem  
Kultury i Agencją Warsztat Anto-
niego zaprasza na niecodzienne 

Kultura bez barier

18 września (niedziela)  
w Mateczniku Mazowsze  
odbędzie się piąta edycja 

Jazz  
w Mateczniku  
– Krzysztof Komeda. 
Inspiracje

festiwalu „Jazz w Mateczniku”. 
Tym razem impreza zostanie 
impreza zostanie poświęcona 
pamięci wybitnego pianisty i kom-
pozytora jazzowego, Krzysztofa 
Komedy w 80-tą rocznicę jego 
narodzin. Na scenie wystąpią: 
Contemporary Nosie Sextet oraz 
Tubis Trio. Koncert uświetni 
wystawa prac fotografików Marka 

wydarzenie artystyczne. Koncert 
pod hasłem „Kultura bez barier” 
poprowadzi Antoni Muracki  
a przed publicznością wystąpią: 
Grupa bez Jacka, Olek Grotowski, 
Dominika Wasińska oraz artyści 
z Warsztatów Terapii Zajęciowej 
„Ognisko”w Pruszkowie. 
Start godz. 18.00, Wstęp  
wolny, Miejsce: Hubala 5

Karewicza, Jana Bebla i Tomasza 
Jakobskiego. W trakcie imprezy 
będzie można podziwiać prace 
rzeźbiarza Adama Fedorowicza. 
Start godz. 16.30, Informacje  
o bezpłatnych wejściówkach  
w kasie Matecznika Mazowsze  
i pod numerem telefonu:  
(22) 208-82-00,  
Miejsce: Świerkowa 2
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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 

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

 ► Kierowca Kat. C, E +HDS Łazy k/
Magdalenki 22 757 99 59  

 ► Masażyście wynajmę urządzony 
gabinet 607 052 845 

 ► Pilnie szukam niani do 
10-miesięcznej córeczki pon-pt 
8-17 w grodzisku maz. od zaraz 
kontakt 664976395 

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: 
Pruszków, Gąsin, Moszna) 
oczekujemy: niekaralności 
licencja pracownika ochrony 
fizycznej mile widziana 
Przyjmiemy również osoby 
na doróbki (w tym kobiety)  
na teren Gąsin, Pruszków. 
Zgłoszenia: 500-161-594

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

 ► Zatrudnię kierowcę na mikrobusa  
lub autobus 791 921 791 

 ► Zatrudnię fryzjerkę  
w Pruszkowie 22 728 04 68 

 ► Zatrudnię sprzedawcę do sklepu 
Piastów 883 323 389 po 14.00

Szukam pracy

 ► Podejmę się sprzątania 
w Pruszkowie i okolicach 
511 738 104 

 ► Sprzątanie, prasowanie, prace  
w ogródku Tel. 889 561 504

największa skuteczność!
CO TYDZIEŃ PONAD 30 000 CZYTELNIKÓW

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

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

Nieruchomości – sprzedam

 ► BP Żyrardów 36m2,w b.d.stanie, 
1 pok.wysoki parter lub zamienię 
na domek z dopłatą 
791821421, 22 7243846

 ► BP 39m2, centrum Grodz.Maz. 
2 pok.,balkon,piwnica, 
słoneczne  lub zamienię  
na domek z dopłatą,  
215 tys. 791 821 421,  
22 724 38 46

 ► Domek po remoncie, 2 pokoje  
z kuchnią Piastów  
22 723 57 01; 661 891  456 

 ► Mieszkanie 38 m2, Chopina,  
po remoncie, umeblowane 
508 085 079

 ► Pilnie sprzedam mieszkanie 57m2 
po remoncie kontakt 664976395 

 ► 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 działkę 2550 m2 
Otrębusy przy ul. Wrzosowej  
Tel. 601 979 353 

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

 ► Sprzedam mieszkanie 48m2,  
3 pokoje, Pruszków oś. 
Wyględówek, Bezpośrednio,  
tel 607 176 509 

Nieruchomości – kupię

 ► Kupię nieduży dom, bezpośrednio, 
może być do remontu w okolicach 
Grodziska Maz. tel.600 051 106

Nieruchomości – do wynajęcia

Lokal w centrum Pruszkowa 
ul.Prusa 19/7; 75m2+użytkowa 
piwnica 30 m2 666-955-902 
lub wiadomość na miejscu

 ► Podnajmę lokal kosmetyczce  
lub manicurzystce 662 048 065 

 ► 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 dojeżdżam  
607 596 383 

 ► Angielski, skutecznie, dojazd, 
606 610 346 

 ► Matematyka, nauczyciel,  
603 713 495    

 ► Kursy, szkolenia: 
Księgowość 
obsługa komputera 
wózki widłowe 
Elektryk do 1kV  
608 661 245; 22 758 71 60  

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 

 ► Toyota Avensis TD 1997 – 1999, 
668 171 639 

Sprzedam

 ► Bloczki, pustaki, betoniarkę 
Otrębusy 501 757 450 

 ► 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 

 ► Telefon komórkowy, stan dobry 
okazyjnie 507 964 611

Usługi

 ► Anteny montaż serwis 
603 375 874 

 ► Anteny TV-Sat – (A-Z)  
Specjalista Expressowo 
506 845 092 

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

Od lipca 2010 r. Starostwo Powiatu Grodziskiego realizuje 
projekt pn.: „Znam języki będę poszukiwanym pracowni-
kiem” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Projekt realizowany będzie do sierpnia 2012 r.

Celem projektu jest podniesienie poziomu i atrakcyjności 
szkolnictwa zawodowego oraz dostosowanie umiejętności 
posługiwania się językami obcymi: angielskim, niemiec-
kim, francuskim i rosyjskim uczniów szkół zawodowych 
w Powiecie Grodziskim dla potrzeb rynku pracy. Projekt 
realizowany jest w trzech szkołach ponadgimnazjalnych, 
dla których organem prowadzącym jest Powiat Grodziski: 
w Zespole Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim, Zespole 
Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 w Grodzisku Mazo-
wieckim oraz Zespole Szkół nr 2 w Milanówku. Objętych 
nim zostało 210 uczniów klas I, II i III szkół zawodowych. 

Całkowita wartość projektu wynosi 454 685,55 zł, uzyska-
ne dofinansowanie to 386 482,72 zł, zaś wkład własny 
Powiatu to 68 202,83 zł.

POWIAT GRODZISKI

Sękocin, dnia 06 września 2011 r.

Obwieszczenie o pisemnym przetargu

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Warszawie, 05-090 
Sękocin Stary, Ul. Leśników 21 ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż 
samochodu marki: 

Renault Kangoo nr. rejestracyjny (WPR TV98) z przebiegiem 317500km., 
silnikiem pojemności 1.4 benzyna rok produkcji 2000.
Cena wywoławcza 4500 zł (Wadium 450 zł)

Wadium w wymaganej wysokości (10% ceny wywoławczej) należy wpłacić 
przelewem na konto sprzedającego w banku: 16 1540 1157 2001 6619 3089 0002

Samochód można oglądać dnia 19.09.2011 r. w Sękocinie Starym na parkingu 
biura przy ulicy Leśników 21w godzinach od 11:00 do 13:00.
Pisemne oferty należy składać w siedzibie sprzedającego – 05-090 Sękocin 
Stary, Leśników 21 pok. 218 w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem 
„Oferta przetargowa”.
Oferta powinna zawierać: oznaczenie i adres składającego ofertę, proponowa-
ną cenę nabycia określoną jednoznacznie w PLN (cyfrą i słownie), dowód 
wpłacenia wadium, (bankowe potwierdzenie przelewu).
Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 03.10.2011r. o godzinie 
12:00. Złożone oferty są wiążące dla składających przez okres 14 dni od 
daty ostatecznego terminu składania ofert. W tym okresie zostanie podpisa-
na umowa. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną 
przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, 
a oferentowi, którego oferta została wybrane, zostanie zarachowane na 
poczet ceny. Oferent, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest 
wpłacić cenę nabycia w dniu podpisania umowy. Jeżeli oferent uchyli się od 
zawarcia umowy w określonym przez sprzedającego terminie (14 dni), 
wpłacone wadium przepada na rzecz sprzedającego. Sprzedającemu przysłu-
guje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie przetargu bez 
podania przyczyn. 

Twoja kariera, Twoim wyborem
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

z Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO 
w WARSZAWIE

zaprasza pracujące osoby dorosłe zatrudnione na terenie
województwa mazowieckiego, które z własnej inicjatywy

wyrażają chęć zdobycia nowych lub podniesienia posiadanych
kwalifikacji, do udziału w bezpłatnym szkoleniu.

Rekrutacja:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego
05-800 Pruszków, ul. Armii Krajowej 46 

Tel. Fax. 22 758 71 60 Kom. 608 661 245
e-mail: okz9@zdz.edu.pl

ZAPRASZAMY na bezpłatne szkolenie z zakresu:

DORADCA EUROPEJSKI – pozyskiwanie funduszy unijnych

Szkolenie odbywać się będzie po godzinach pracy i poza miejscem pracy
Szkolenie będzie uzupełnione warsztatami psychologicznymi

Szczegółowe informacje na stronie:
 www.twojakarieratwoimwyborem.pl

Najniższe ceny w mieście
Sprawdź !

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

www.tanioidobrze.pl
ul. Wiosenna 16, Milanówek

Panie/Panów  
na produkcję  

Pruszków k. W-wy
umowa o pracę,  

ZAKWATEROWANIE, 3zm.
Kontakt:  

504-009-901 ,  
519-133-058
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 ► Cyklinowanie  602 262 144 

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

 ► 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 remonty łazienka  
510 610 743 

Bezpłatna reklama Twojej firmy w internecie!

darmowe ogłoszenia 
www.ogloszenia.wpr24.pl

darmowa prezentacja
www.firmy.wpr24.pl

 ► Hydrauliczno – gazowe 
792 267 957 

 ► Malowanie 698 979 984 

 ► Naprawa komputerów, 
konfiguracja sprzętu  
i oprogramowania usługi 
informatyczne 606 271 675 

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

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

 ► Pranie tapicerki, dywanów  
w domu klienta 504 206 446 

 ► Sprowadzę każdy osobowy 
z zachodu 514 580 817

 ► Tynki maszynowe solidnie,  
510 47 55 14 

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

 ► Wróżka 605 622 816 

 ► 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  

Poszukuję
 

 ► Proszę o kontakt, poszukuję osób 
internowanych za rozruchy  
w Ursusie w czerwcu 1976 r.  
Tel. 728 952 535 
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