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Milanówek walczy z podtopieniami
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Z zalanymi ulicami, piwnicami i posesjami zmagali się po
silnych ulewach mieszkańcy
całego powiatu grodziskiego.
W Milanówku brak kanali-

zacji deszczowej i zaniedbania właścicieli terenów, do
których przynależą rowy melioracyjne – niejednokrotnie
były przyczyną podtopień.

Tak wyglądają ściany jednego z mieszkań w Milanówku po wypompowaniu
wody. Fot. Red
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Miasto planuje odwadnianie
całej gminy, jednak na to potrzebna jest jednomyślność
radnych co do przeznaczenia
na ten cel środków.
Gmina Milanówek dysponuje niewielką częścią gruntów gdzie znajdują się rowy
melioracyjne i jest to przeważnie przy pasach drogowych. O większość powinni
dbać właściciele gruntów do
których rowy przynależą
i o tym wyraźnie mówi ustawa o Prawie Wodnym. Niestety te zaniedbania są jedną
z przyczyn występujących
podtopień.
Dokończenie na str.3
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Wydarzenia

Wspólny Powiat ma nową stronę internetową

Listy do redakcji
Droga redakcjo!
Na łamach Waszej gazety chcę
podziękować strażakom z Ochotniczych Straży Pożarnych w Milanówku, którzy
po ostatnich
wielkich ulewach wspomagali nas
przy podtopieniach. Gdyby nie ich
pomoc, sami nie dalibyśmy rady.
Przy podziękowaniach nie można
też pominąć urzędu miasta, który
zatroszczył się o beczkowóz do wywożenia wody.
W Milanówku mieszkam od
dawna i wiem, że podtopienia to
problem tego terenu. Ostatnio
w jednej z lokalnych gazet przeczytałem artykuł o mieszkańcach,
którzy mają pretensje do władz
miasta o nikłe działania w zapobie-

ganiu podtopieniom. Nie zgadzam
się, bo na własne oczy widziałem że
coś się z tym robi. A poza tym - coś
za coś. Mamy piękne ogrody, zieleń,
itd. Inni mogą nam pozazdrościć.
W tym wszystkim optymizmem
napawa mnie fakt, że nie dotykają
nas powodzie - tak jak ma to miejsce w innych regionach kraju.
Drodzy tubylcy, głowy do góry,
więcej optymizmu i wiary, więcej
uśmiechu. Ponoć narzekanie sprowadza nieszczęścia a pozytywne nastawienie - same dobre efekty. Nasze
uśmiechy mogą następnym razem
zapobiec takim ulewom. Tego gorąco sobie i wszystkim życzę- choć i ja
zalaną miałem piwnicę.
Z serdecznymi pozdrowieniami
Kazimierz K. z Milanówka

Nadesłane przez czytelnika

Gazeta Wspólny Powiat ma nową
ulepszoną stronę internetową.
Znajdziecie tam Państwo aktualne informacje z różnych dziedzin,
m.in. ważne wydarzenia z życia powiatu grodziskiego - od aktualnych
informacji po kulturę, sport, porady oraz zapowiedzi najbliższych
imprez i wydarzeń.
Oczywiście nie zapomnimy o powiatach ościennych zachodniego
Mazowsza i sukcesywnie publikujemy
ważniejsze informacje z tego regionu.
Otwarcie nowej strony internetowej zainaugurowało spotkanie, na
które zaprosiliśmy ludzi zajmujących
się różnymi dziedzinami. Oprócz
prof. dr hab. Włodzimierza Gąsowskiego - przewodniczącego Rady
Naukowej w warszawskim Instytucie Pojazdów Szynowych „Tabor” ,
w spotkaniu uczestniczyli także dr
Grzegorz Sobiecki z BMPS Consulting, prof. dr hab. Michał Inkielman
z Wyższej Szkoły Informatyki PAN
z żoną Dominiką - która jest prezesem Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Milanówku. Była także artystyczna dusza - Nina Gąsowska, malarka,
która w swoich pracach wiele uwagi
poświęca Mazowszu oraz nasz redaktor publicystyki Andrzej Pettyn.
Zależało nam na opinii osób, które
działają w różnych dziedzinach i które mogły przedstawić swoje zdanie na
temat naszej strony, jak również pro-

pozycje. Zebraliśmy je, uporządkujemy i będziemy sukcesywnie wdrażać
w poszczególnych działach.
Ciekawostką na naszej nowej
stronie jest dział publicystyki pod
redakcją Andrzeja Pettyna, który proponuje rozległy wachlarz
informacji historycznych i kulturalnych, biografie ciekawych osób,
opisy godnych odwiedzenia miejsc
i związaną z nimi historię.
– Ogromny dorobek gmin powiatu grodziskiego zasługuje na szersze upowszechnienie w świecie i na

Nasi goście podczas spotkania poświęconego rozwojowi strony internetowej. Fot. ww

promocję wielkiego potencjału, jaki
się tu znajduje. Będziemy dążyć do
prezentacji wszystkich dziedzin, którymi poszczególne gminy mogą się
pochwalić. Omówimy walory przy-

Zapisz się na zajęcia MU3W
Ulewne deszcze były tak obfite, że woda stała niemal wszędzie. Zdjęcie które nadesłała nam pani Ewa zostało wykonane w Grodzisku Mazowieckim
przed jednym z marketów. Każdy kto chciał wsiąść do zaparkowanego samochodu i uniknąć brodzenia w wodzie po kostki - musiał założyć kalosze.
Fot. Ewa J.

Milanowski Uniwersytet Trzeciego
Wieku zaprasza wszystkich zainteresowanych do biura przy ul. Spacerowej 4. Już od 6 do 29 września
w każdy wtorek i czwartek w godz.
od 10.00 do 12.00 można zapisać
się na kolejny rok akademicki. Ten
rok podobnie jak poprzedni będzie
należał do aktywnych. – Ciekawe

rodnicze i rekreacyjne oraz gospodarcze, możliwości inwestowania i osiedlania się na tym terenie. W tym celu
promować będziemy region m.in.
w środowiskach zagranicznej Polonii. Postaramy się również przybliżyć czytelnikom w naszym regionie
niektóre kariery naszych rodaków
w różnych krajach oraz pokazać
działalność środowisk polonijnych.
W związku z tą inicjatywą liczymy na
wsparcie i upowszechnienie informacji o naszych stronach internetowych
wśród przyjaciół i znajomych w Pol-

wykłady, zajęcia, wycieczki i wyjazdy to tylko niektóre z aktywności
jakie stoją przed nami. Zapraszam
wszystkich zainteresowanych naszą
działalnością do wstąpienia w nasze
szeregi – zachęca Maria Dominika
Inkielman, prezes MU3W. Więcej
informacji:www.wspolnypowiat.pl
Red.

sce i na świecie – podkreślił podczas
spotkania red. A. Pettyn.
Zapraszamy do odwiedzania nas
na: www.wspolnypowiat.pl.
Red.

Dyżurny
reporter
czeka na sygnały
od czytelników
pod nr tel. 517-859-440
510-225-530
R eklama
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Wydarzenia
Dokończenie ze str.1
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Milanówek walczy z podtopieniami
Spółka wodna byłaby dobrym
rozwiązaniem

– W sytuacji, gdy rów odwadniający przebiega przez prywatne tereny
działek, ich właściciele często nie
potrafią utrzymać go w poprawnym stanie technicznym. Dlatego
uzasadnionym wydaje się przekazanie gminie fragmentów działek
z rowem. W tym celu informujemy
mieszkańców w pismach wyjaśniających płynące z tego korzyści. Tak

prowadzenie prac przez gminę na
prywatnych posesjach nie zezwala
aktualnie obowiązujące prawo. Tu
rozwiązaniem może być reaktywowanie Spółki Wodnej, która dzięki
składkom mieszkańców i dotacjom
gminy, miałaby środki na prowadzenie niezbędnych robót. Będąc dalekimi od narzucania tego obowiązku
właścicielom prywatnym, liczymy
na świadome podejmowanie decyzji w sprawie przekazywania gminie

bańska z referatu Technicznej Obsługi Miasta w Milanówku.
W planach przewidywane jest odwadnianie całej gminy, ale na to potrzebna jest zgoda radnych, a raczej
jednomyślność co do przeznaczenia
na ten cel środków. – W dłuższej perspektywie miasto podejmie
kompleksowe działanie w kwestii
odwodnienia całej gminy. Jeśli radni miasta zarezerwują odpowiednie
środki finansowe, zlecone zostanie
wykonanie koncepcji odwodnienia,
która w kolejnych latach będzie
realizowana – zapowiada wiceburmistrz Ryszard Malinowski.

Były, są i będą działania

Zalana ulica Staszica w Milanówku. Fot. Red

samo odtwarzanie zasypanych niegdyś fragmentów rowu powinno
odbywać się sprawniej i z korzyścią
dla innych działek gruntowych. Na

nie tylko terenów pod rowami, ale
i związanych z nimi obowiązków,
które ciążą na ich właścicielach – informuje Katarzyna Leonowicz- So-

Obecnie w południowej i północnej części miasta trwały remonty
i modernizacje. Przepust rowu pod
ul. Szkolną pozwolił na pogłębienie wlotu do rowu Grudowskiego,
co poprawiło odwadnianie obszarów pomiędzy ul. Cichą i Jasną.
Natomiast usunięcie jego awarii
zapobiegło podtopieniu wzdłuż ul.
Kazimierzowskiej. Po staraniach
gminy Mazowiecki Zarząd Dróg
Wojewódzkich oczyścił i pogłębił
rów wzdłuż ul. Królewskiej i przepust pod ulicą. To poprawiło sytuację w ul. Dembowskiej oraz rozwiązało problem podtopień posesji
w bezpośrednim sąsiedztwie trasy
719. Natomiast odtworzenie rowu
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wzdłuż ul. Wysockiego poprawiło
spust wody z terenów przy granicy
z Kadami.
Jednak odcięcie połączenia rowu
R-4 z rowem odwadniającym ul.
Staszica okazało się niewystarczające i będzie podwyższone. Jeszcze
w tym roku ma powstać kolejny wał
odcinający połączenie rowu odwadniającego z rzeką Rokitnicą, bo
mimo doraźnego korzystania z regulowanej zastawki ograniczającej
dopływ wód z rzeki, dopiero wykonanie pogłębienia i konserwacji
mogłoby pozwolić na prawidłowy
odpływ rzeki. Planowana jest także
tegoroczna przebudowa i konserwacja rowu Grudowskiego od ul.
Bocianiej do Kazimierzowskiej.
– W kolejnym roku planujemy
rozwiązać problem spływu wody

z rowu położonego wzdłuż ul. Staszica po południowej stronie ul.
Królewskiej do rowu R-4. Umożliwi to spływ wód z całej ulicy odwadniając przyległe działki. Poprawić trzeba będzie również spływ
wody z rowu w ul. Dembowskiej
w ul. Królewską. Planowane jest
również wykonanie gruntownej
konserwacji i udrożnienie pozostałych rowów. W dłuższej perspektywie miasto podejmie kompleksowe
działanie w kwestii odwodnienia
całej gminy. Jeśli radni miasta
zarezerwują odpowiednie środki
finansowe, zlecone zostanie wykonanie koncepcji odwodnienia,
która w kolejnych latach będzie
realizowana – zapowiada Ryszard
Malinowski.
ad
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Umowa użyczenia – dlaczego warto podpisać
Zgodnie z art. 710 kodeksu
cywilnego przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu,
przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu
rzeczy.
Na wstępie należy zwrócić
uwagę, iż nie jest wymagana
żadna specjalna forma zawarcia
umowy użyczenia, to znaczy że
obowiązywać ona będzie zarówno gdy zostanie spisana jak
i w przypadku zawarcia umowy
ustnej- słownego zobowiązania
użyczającego.
Sposób, w jaki osoba biorąca
powinna korzystać z przedmiotu użyczenia powinien być
zgodny z właściwościami i przeznaczeniem rzeczy. Biorący aby
mógł oddać rzecz innej osobie
musi uzyskać uprzednio zgodę
użyczającego.

Osobą biorąca daną rzecz
odpowiada za jej utratę oraz
uszkodzenia a ponadto ponosi
koszty związane z jej eksploatacją. Aby lepiej przybliżyć
omawiane zagadnienie posłużę się przykładem.
Często dochodzi do sytuacji
gdy jedna osoba użycza, w formie ustnej ( zezwala), innej osobie mieszkania lub domu- bez
określenia czasu na jaki zezwala biorącemu zamieszkiwać.
Nie jest, jakby się wydawało,
sprawą prostą rozwiązać taką
umowę i otrzymać zwrot nieruchomości. Jeżeli biorący korzysta w sposób prawidłowy
z nieruchomości to nawet
w przypadku zgłoszenia żądania zwrotu przez właścicielabiorący nie musi oddać nieruchomości we władanie. Aby
właściciel mógł otrzymać
zwrot powinien wykazać, że
B E Z P Ł AT N A

dana rzecz ( nieruchomość)
jest mu potrzebna z powodów
nieprzewidzianych w chwili zawarcia.
Sama chęć odzyskania swej
własności nie jest wystarczająca, nawet jeśli osoba użyczająca popadła w konflikt
z biorącym, musi wykazać

G A Z E TA

potrzebę uzyskania zwrotu.
Przykładowo użyczającemu
znacznie pogorszyła się sytuacja materialna i potrzebuje
nieruchomości by ją wynająć
lub sprzedać.
Proszę o kierowanie na adres
redakcji wszelkich nurtujących
Państwa pytań dotyczących

K U LT U R A L N O - I N F O R M A C YJ N A

zagadnień prawnych. Na najczęściej poruszane problemy
prawne postaramy się Państwu
sukcesywnie udzielać odpowiedzi- na łamach Wspólnego
Powiatu.
Radca Prawny
Mec. Piotr Klonowski
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Informacje gmin

Żabia Wola
Urząd Gminy
Żabia Wola
ul. Główna 3
tel. 046 857 81 81
urzad@zabiawola.pl
godziny otwarcia:
pon. 9.00 – 17.00
wt. – pt. 8.00 – 16.00

Uprzejmie Państwa informujemy, że nasza gmina jest w trakcie

Unieszkodliwianie azbestu
realizacji zadania polegającego
na usuwaniu wyrobów/odpadów
(demontaż, transport i utylizacja) zawierających azbest z terenu Gminy Żabia Wola.
Wykonawca – Firma Środowisko i Innowacja Sp.z.o.o. Dobrów
8, 28-142 Tuczępy – dokonuje demontażu pokryć dachowych z 13

budynków objętych projektem.
Ponadto, odbiera zeskładowany
eternit z posesji, których właściciele zgłosili chęć przekazania
odpadów do utylizacji. Projekt
finansowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Kwota dofinansowania wynosi

43.782,01zł. Właściciele budynków nie ponoszą żadnych kosztów.
Należy jednak z własnych środków
finansowych zapewnić nowe pokrycie połaci dachu, z którego zostanie zdemontowany eternit.
W 2012 roku Gmina Żabia
Wola również będzie realizowała
w/w zadanie, w związku z czym

zapraszamy do składania wniosków. Będą one przyjmowane
w siedzibie Urzędu Gminy do
20 grudnia 2011. Zachęcamy
wszystkich do wspólnego działania na rzecz własnego zdrowia
oraz ochrony środowiska.
Referat Gospodarki Komunalnej
i Inwestycji

Grodzisk Mazowiecki

67 lat pamięci o bohaterach Powstania Warszawskiego
1 sierpnia o godz. 17 w Grodzisku
Mazowieckim zawyły syreny alarmowe, których trwożna „melodia”
uczciła godzinę „W”. Godzinę,
która 67 lat temu rozpoczęła Powstanie Warszawskie - jedno z najkrwawszych wydarzeń w Europie,
w którym życie oddało tysiące powstańców. Wśród nich przeważali
głównie młodzi ludzie.
– To już 67 lat od chwili zrywu
bojowego przeciwko znienawidzonym najeźdźcom. Zrywu w który
włożono bezmiar zapału, poświęcenia i bohaterstwa, a wszystko poszło
na stos wraz z kwiatem naszego narodu. Poszła na stos nasza ukochana
stolica Warszawa i pozostały tylko
gruzy, popiół i mogiły – powiedziała Janina Soporek przewodnicząca
Związku Żołnierzy AK w Grodzisku Mazowieckim.

Nadal boli jak sącząca się rana

Grodzisk uczcił ten dzień białoczerwonymi flagami którymi były
przybrane ulice i brzmieniem powstańczych melodii. O godzinie
17 w kościele św. Anny zebrali
się byli żołnierze Armii Krajowej,
weterani wojenni, poczty sztandarowe, władze miasta i powiatu,
harcerze oraz organizacje pozarządowe i przedstawiciele instytucji. Nie zabrakło także służb
mundurowych oraz Młodzieżowej Orkiestry Dętej pod kierownictwem Ryszarda Klechy. Po
nabożeństwie wszyscy udali się
pod Pomnik Wolności, aby złożyć
wiązanki kwiatów. Wiceburmistrz

Grodziska Maz. Maria Grabowska
zaznaczyła w swoim przemówieniu, że Powstanie Warszawskie od
67 lat jest symbolem patriotyzmu
i niezłomnej walki o wolność.
– Dla nas tu zgromadzonych też
jest takim symbolem, dlatego składamy hołd powstańcom i chylimy
im czoła.
Przewodnicząca
grodziskiego
ZŻAK Janina Soporek podkreśliła, że kampania wrześniowa choć
bardziej brzemienna w skutki polityczne i społeczne stała się już
historią, to Powstanie Warszawskie
cały czas boli tych co walczyli jak
otwarta rana. – Bohaterstwo naszej
organizacji było bezprzykładne,
członków Armii Krajowej w zginęło w powstaniu 40 tysięcy i to był
sam kwiat młodzieży, która ukochała Polskę i oddała za nią życie
aby była wolna.

Akowcy długo czekali na
sprawiedliwą ocenę

Jestem zobowiązana moralnie,
aby przybliżyć działania naszej organizacji na tym terenie, ponieważ
jako 17 -letnia dziewczyna wstąpiłam do Związku Walki Zbrojnej.
Wtedy nikt z nas nie pytał się z jakiej jesteśmy organizacji i jakie są
nasze polityczne przemyślenia, bo
myśleliśmy o tym aby Polska była
wolna – zaznaczyła.
Pani Janina wspomniała bohaterskich grodziszczan, którzy nie
dożyli obecnej chwili i dodała, że
kiedy przyszła tzw. wolność, nastała pacyfikacja działaczy AK i samej
B E Z P Ł AT N A

Pani Janina Soporek walczyła z okupantem wraz ze swoimi kolegami. Fot. ad

organizacji. – Aresztowania, tortury,
wyroki śmierci, więzienie, inwigilowanie także szeregowych członków ruchu oporu. Członkowie AK
długo oczekiwali na sprawiedliwą
ocenę ich działalności, nie myśleli
o zaszczytach ale o wolnej Polsce,
cechowała nas miłość do ojczyzny,
G A Z E TA

wielka odwaga i poświęcenie. Dziś
mamy wolność, pięknie odbudowaną Warszawę.
Podkreśliła, że z tego miejsca jest
to już jej ostatnie publiczne wystąpienie ze względu na wiek. – Jestem ‘22 rocznikiem, więc wiele
razy miałam już po 17 lat zanim

K U LT U R A L N O - I N F O R M A C YJ N A

dotrwałam do dnia dzisiejszego.
Jesteśmy z rocznika Kolumbów,
a najmłodszy z nas ma dziś ponad
70 lat, schodzimy już z naszej areny.
Proszę was o jedno- pamiętajcie.
Nie zapominajcie o tych, którzy
zginęli – poprosiła.
ad
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Informacje gmin

Grodzisk Maz.
Urząd Miejski
w Grodzisku Maz.
ul. T. Kościuszki 32 a
tel. 22 755 55 34
www.grodzisk.pl
godziny otwarcia:
pon. 8.00 – 18.00
wt.- pt. 8.00 – 16.00
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Powstaje najnowocześniejsza szkoła w gminie
W Książenicach rozpoczęła się
budowa nowej szkoły. Plac pod
inwestycję w formie darowizny
przekazała gminie rodzina Państwa Śledzińskich. -Szkoła pojawi
się w sąsiedztwie kościoła, będzie
nowoczesna, pozbawiona barier
architektonicznych -mówi Ma-

ria Grabowska, zastępca burmistrza Grodziska Mazowieckiego.
5 lipca została podpisana umowa
z wykonawcą tej inwestycji. Najprawdopodobniej we wrześniu
przyszłego roku dzieci rozpoczną
naukę w nowym budynku. Budowa pochłonie ponad 17 milionów

Mamy: Kamila Wróblewska i Joanna Matusak cieszą się, że dzieci będą miały blisko do
swojej szkoły.

złotych. Nowy obiekt wyposażony
będzie w zaplecze dydaktyczne.
W szkole pojawią się 6 klas, 2
klasy na każdym poziomie. W sumie uczyć się w niej będzie mogło
blisko 400 dzieci. Powstaną także
oddziały przedszkolne. Placówka
będzie dysponowała zapleczem
sportowym, salą gimnastyczną,
a dzieci będą miały do dyspozycji boiska sportowe i plac zabaw.
Rodzice dzieci już dziś cieszą się
z tego, że w Książenicach powstanie szkoła. Jak mówi Kamila

5 lipca została podpisana umowa z wykonawcą inwestycji.

Wróblewska mama Sandry i Jasia
od nowego roku szkolnego Sandra będzie musiała dojeżdżać do
swojej szkoły półtora kilometra,
tymczasem już w przyszłym roku
szkolnym 2012, szkoła będzie na
miejscu. Wyjątkowo blisko do
szkoły będą mieli Zuzia i Zbyszek Matusak. Placówka powstaje naprzeciwko ich domu. Mama
Joanna Matusak jest zadowolona
z faktu, że w Książenicach będzie
nowoczesna publiczna szkoła.
Justyna Napierała J&A Media

Remont wiaduktu tak szybko, jak to możliwe
Remont grodziskiego wiaduktu,
zamkniętego w czerwcu dla samochodów ciężarowych o masie całkowitej powyżej 10 ton, rozpocznie się najszybciej jak to możliwe,
zapewnia rzeczniczka Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Monika Burdon.
Zamówienie na remont ważnego wiaduktu w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 579 zostanie
ogłoszony w systemie Projektuj
i Buduj, co pozwoli przyspieszyć inwestycję. Najpierw jednak
w budżecie województwa będą
musiały znaleźć się pieniądze
na ten cel. Jak wynika z wstępnych szacunków, może to być
od kilkunastu do nawet ponad
dwudziestu mln zł, informuje
Burdon. Jej zdaniem inwestycja
powinna ruszyć jeszcze pod koniec tego roku, najpóźniej na początku 2012 roku. Konieczność
natychmiastowego rozpoczęcia
remontu wiaduktu potwierdza
też Krzysztof Strzałkowski, Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego. Planowany termin
oddania do użytkowania nowego
obiektu mostowego – grudzień
2013 r.
Ograniczenie w ruchu dla samochodów ciężarowych o ładowności powyżej 10 ton zostało wprowadzone pod koniec
czerwca, po corocznych przeglą-

dach obiektów inżynieryjnych
i stwierdzeniu, że wiadukt jest
w bardzo złym stanie technicznym. Nie wykluczone, że jego
szybką degradację przyspieszył
ruch ciężarówek obsługujących
budowę autostrady A2.
Szybki remont wiaduktu to priorytetowa inwestycja drogowa województwa mazowieckiego z dwóch
powodów. Po pierwsze, jest to jedyny przejazd dla ruchu tranzytowego przez miasto dla samochodów
powyżej 10 ton drogą wojewódzką,
czyli jedyną przystosowaną do takiego ruchu, po drugie droga jest
ważnym połączeniem z budowaną
autostradą A2.
Na razie gmina wydaje specjalne pozwolenia dla kierowców
ciężarówek o masie całkowitej
powyżej 10 ton obsługujących
lokalne firmy, lub działających na
lokalnym rynku na przejazd ul.
Graniczną. To rozwiązanie jest
jednak tymczasowe.
Dziś ograniczenie wjazdu na
wiadukt obowiązuje tylko dla ruchu pojazdów powyżej 10 ton.
Obiekt jest jednak cały czas monitorowany. Jeśli kierowcy nie będą
przestrzegali zakazu, a jego stan
się pogorszy, eksperci mogą wydać
nakaz całkowitego wyłączenia z ruchu obiektu, dla wszelkiego rodzaju
pojazdów.
Anna Wrzesień J&A Media
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Wydarzenia

Grodzisk Mazowiecki

Pożegnaliśmy jednego z tych, co walczyli o wolność
47-letniego Tomasza Łupanowa,
związanego z grodziską Solidarnością, nie ma już wśród nas. Pogrzeb odbył się 19 lipca na starym
cmentarzu, tam gdzie widnieje
także symboliczny grób tutejszego opozycjonisty Lecha Zondka.
Rodzina, przyjaciele, mieszkańcy i ci
wszyscy którzy pamiętali go z czasów
jego walki z komuną, żegnali Tomka
w kościele św. Anny. Tomek należał do
grodziskiej grupy młodych ludzi, którzy w czasach terroru i tuż po wprowadzeniu stanu wojennego utworzyli
grupę konspiracyjną. Wszyscy walczyli z niezachwiana wiarą w słuszność
swoich przekonań i o inną Polskę. To
właśnie za jedną z takich walk drogo
zapłacił Tomek i inni.

To była tragedia kilku osób

Kiedy 18-letni Tomasz Łupanow
z 17-letnim Robertem Chechła-

czem próbowali w trakcie akcji odebrać broń milicjantowi- wydarzyło
się nieszczęście. W trakcie szamotaniny w warszawskim tramwaju
funkcjonariusz został przypadkowo
postrzelony i niestety nie przeżył.
Ten pistolet, który odebrali mu
chłopcy miał służyć w uwolnieniu
internowanych kolegów z Solidarności, więzionych w Białołęce. Wydarzenie stało się dramatem kilku
osób. Policjanta i jego rodziny oraz
chłopców, którzy dopiero co wchodzili w dorosłość. Do nich dołączył
także ksiądz Sylwester Zych, który
po czasie wraz z młodymi mężczyznami i kilkoma innymi ludźmi
z grodziskiej Solidarności stanęli
przed sądem. Za pozwolenie ukrycia zdobytej broni na grodziskiej
plebanii, ksiądz został skazany na
uwięzienie. Tomek i Robert otrzymali bardzo wysokie wyroki. Pierw-

szy - 13 lat, drugi - 25. Wszyscy
wyszli dopiero dzięki amnestii w rok
przed zmianą ustroju.
Tomka znał obecny przewodniczący Rady Powiatu Grodziskiego
i dawny działacz opozycyjny Wojciech Hardt. Poznał go, kiedy ten
wyszedł na wolność. – Jako działacze Solidarności odczuwaliśmy
że mamy dług do spłacenia wobec
osób, których w walce o wolność
kraju nie udało się ustrzec przed
wkroczeniem na drogę zbrojną.
Chłopcy z grodziskiego podziemia
szukali realnych pobudek, aby przeciwstawić się reżimowi. Koledzy
Tomka do dziś czują, że duża część
społeczeństwa uważa rozbrojenie
milicjanta za terroryzm polityczny.
Oni tak nie myślą, bo kierowali się
patriotyzmem i byli przekonani że
z komuną trzeba postępować „ostro”
– wspomina Wojciech Hardt.

Po śmierci wrócił do kraju

Podobnie uważał grodziski opozycjonista Lech Zondek, którego
nazwisko nosi jedna z grodziskich
ulic, a symboliczny grób znajduje
się na starym grodziskim cmentarzu. Wojciech Hardt który też go
znał mówi, że Zondek uznał czyn
zbrojny za jedyną realną szansę
unicestwienia imperium zła. –
Gdyby w przeszłości nie było takich chłopców jak Tomek, Leszek
i wielu innych, to Polska byłaby
inna lub nie byłoby jej wcale.
Co czuł Tomek po wyjściu z więzienia? Co czuł w więzieniu? Nikt
tego nie wie. On sam był skryty i po
tym wszystkim musiał przecież jakoś
ułożyć sobie życie. – To był bardzo
inteligentny człowiek, ale trzymający dystans. Pomogliśmy mu w załatwieniu mieszkania, pracy. Ożenił się,
urodziły mu się dzieci. Wszystko było

w normie, a jednak przeżycia nie dały
o sobie zapomnieć. Po czasie, z dnia
na dzień po prostu znikł. Po kilku latach dowiedziałem się, że wybrał emigrację – mówi Wojciech Hardt.
Zmarł na obczyźnie, ale spoczął
w Polsce, w której po tym wszystkim nie umiał żyć. Jego ciało zostało przewiezione z Irlandii, gdzie
mieszkał od kilkunastu lat.
Akcja rozbrojenia milicjanta nie
zakładała jego śmierci. Po prostu tak
się stało. Wszyscy ci, którzy w niej
pośrednio bądź bezpośrednio uczestniczyli - stali się ofiarami chorego
systemu. Ciało księdza Zycha w rok
po jego wyjściu z więzienia, zostało
odnalezione w Krynicy Morskiej. Do
tej pory nie udało się wykryć mordercy. Robert Chechłacz wyemigrował
do Francji w której ułożył sobie życie
i do dziś mieszka.
ad

Skradziony portret wrócił do muzeum w Stawisku
4 września słynny obraz Witkacego przedstawiającego portret
Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów,
zostanie uroczyście „powitany”
podczas koncertu pieśni polskich.
Obraz sześć lat temu padł łupem złodziei. Do czasu odnalezienia go przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego, dzieło
było przetrzymywane w piwnicy
łódzkiego handlarza przysłowiową
pietruszką - między ziemniakami,
a marihuaną.
Jesienią 2006 r. obraz ukradli
złodzieje, którzy do galerii na parterze dostali się nocą po wybiciu
szyby w oknie. Alarm choć zadziałał sprawnie, nie przyniósł korzyści.
Rabusie mieli dużo czasu aby się

„ulotnić”, bo policja została poinformowana dopiero po około 40

minutach od zdarzenia. Wszystko
przez umowę, jaką wtedy muzeum

Dyrektor Alicja Matracka-Kościelny cieszy się z powrotu dzieła. Fot. ad

zawarło z firmą ochraniającą obiekt.
W jej ramach, policję można było
powiadomić dopiero po powiadomieniu dyrektora placówki i po
wyrażeniu jego zgody na poinformowanie funkcjonariuszy.
Choć złodziejom tak łatwo poszła grabież, to nie przypuszczali że
będą mieli problem ze sprzedażą.
Obraz był znany, reprodukowany
i wystawiany w wielu miejscach.
10 maja bieżącego roku, funkcjonariusze Wojewódzkiej Komendy Policji w Łodzi poinformowali dyrektor Stawiska, że
prawdopodobnie są w posiadaniu
tego obrazu. Po wykonaniu przez
Muzeum Narodowe ekspertyzy
potwierdzającej
autentyczność,

obraz 14 lipca wrócił do Stawiska.
Dzieło nie uległo żadnym mechanicznym uszkodzeniom, było
tylko lekko zabrudzone, ale skoro
było przetrzymywane w piwnicy
między ziemniakami, a marihuaną - to nie ma czemu się dziwić.
Policjanci szukali szajki handlarzy
narkotyków i w ten sposób trafili
na obraz.
Już 4 września o godz. 17 słynny
obraz Witkacego zostanie uroczyście
„powitany” podczas koncertu pieśni
polskich Chopina, Szymanowskiego
i Małeckiego w wykonaniu Jadwigi Rappé, Joanny Freszel, Moniki
Wilskiej i Mariusza Rutkowskiego.
Więcej na: www.wspolnypowiat.pl
ad
R eklama

PUNKT PRZEDSZKOLNY

„Wiosenna”

zaprasza DZIECI w wieku 2,5-5 lat
na zajęcia:
przedszkolne i adaptacyjne
Zapisy:
Brwinów, ul. Wiosenna 19.
tel. 22 729 31 74, 0 504 024 140
przedszkole@wiosenna.neostrada.pl | www.wiosenna.neostrada.pl
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Bezpłatne porady dla
mieszkańców gminy Grodzisk
Przy ul. Kilińskiego 8 (w budynku
„starego kina”), gmina Grodzisk
Mazowiecki uruchomiła punkt
informacyjno – konsultacyjny,
w którym mieszkańcom gminy
będą udzielane bezpłatne porady.
Jest to możliwe dzięki uzyskaniu
dotacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Bezpłatnych porad
dla mieszkańców gminy Grodzisk
Mazowiecki udzielają:
- prawnik (piątek w godz. 10.00
-15.00)
- psychoterapeuta (wtorek w godz.
15.00-17.00 i środa 15.00-18.00)
- konsultant ds. uzależnień oraz

9

ds. przemocy (czwartek w godz.
10.00-15.00)
- psycholog (w godz. 10.00-15.00)
– Ponadto w punkcie od 1 października 2011 r. będą prowadzone warsztaty umiejętności wychowawczych dla
rodziców. Zapisy do specjalistów i na
warsztaty prowadzi Ośrodek Pomocy
Społecznej w Grodzisku Maz. pod nr
tel. (22) 7555-869 lub (22) 7555-111
– informuje Iwona Chorek, inspektor
ds. uzależnień w Ośrodku Pomocy
Społecznej w Grodzisku Maz.
Bezpłatne porady to świetna inicjatywa. Większości mieszkańców
nie stać na wizytę u specjalistów.

Spotkania z pisarzem Maciejem Pinkwartem
w Milanówku i Podkowie

17 września w ramach Europejskich
Dni Dziedzictwa o godz. 16 w Teatrze Letnim w Milanówku przy ul.
Kościelnej 3 odbędzie się spotkanie
autorskie z dr Maciejem Pinkwartem i Renatą Pijanowską.
Maciej Pinkwart to rodowity milanowianin, absolwent miejscowego

liceum i Uniwersytetu Warszawskiego, a także doktorant z historii prasy
zakopiańskiej i jeden z najwybitniejszych znawców historii, geografii i kultury regionu Tatr i Podtatrza.
W przewodniku prezentuje szerokie informacje o 93 miejscowościach
Podhala, polskiego Spisza i polskiej

Orawy, zapraszając na wyprawę
w miejsca doskonale znane jak Zakopane czy Białka Tatrzańska oraz
w spokojne orawskie doliny, spiskie
wzgórza czy romantyczne pozostałości starych cmentarzy. Więcej informacji: www.wspolnypowiat.pl
Red.
R eklama
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Trawy w ogrodzie
Do niedawna trawy do ogrodu kojarzyły się wyłącznie z gatunkami
wchodzącymi w skład mieszanek
trawnikowych. Niskie, żywozielone, dobrze znoszące regularne
koszenie.
W ostatnich latach rola traw
proponowanych do ogrodów bardzo wzrosła. Doszła bardzo bogata
grupa traw ozdobnych, które dzięki swej strukturze i cechom silnie
wpływają na wygląd ogrodów.
Trawy to najbardziej wytrzymałe rośliny ozdobne, dobrze znoszą
suszę i szybko się regenerują. Różnorodność oferowanych na rynku
odmian jest wielka, w zależności
od zapotrzebowania na dany kolor,
od srebrnych, szarych, zielonych po
piaskowe, czerwone, brązowe a na-

wet dwubarwne, w paski poprzeczne
lub wzdłuż nerwów. Źdźbła mogą
być cienkie lub szerokie, delikatne
lub sztywne. Wysokość traw w naszym klimacie waha się od 3-4cm
do 3-4m. Dobrze komponują się
z innymi roślinami. Dodatkowym
walorem jest ich zimowy wygląd.
Podczas kiedy inne rośliny chcąc
przeczekać niesprzyjający czas
mrozów, zamierają pod ziemią, widok oszronionych pióropuszy traw
rekompensuje nam monotonny zimowy krajobraz za oknem.
Umiejętnie stosując trawy nadajemy szczególny charakter wybranym miejscom w ogrodzie. Przede
wszystkim to podstawowy element
ogrodów orientalnych, dalekowschodnich. Chcąc stworzyć ogród

japoński, oazę spokoju, porządku
i równowagi, mamy do dyspozycji bogatą gamę odmian miskantów chińskich. Oprócz, u niektórych, imponujących rozmiarów,
ich główną ozdobą są wiechowate
kwiatostany, najczęściej barwy piaskowej. Jesienią liście przebarwiają
się na żółty, czerwony i brązowy
kolor. Miskanty preferują wilgotne
podłoże, dobrze więc będą się czuły nad wodą. W pierwszym roku
po posadzeniu wymagają okrywania zimą. Kompozycje z wielkich
miskantów świetnie się nadają do
tworzenia parawanów lub tajemniczych zakątków. Przykładem
niech będzie widziane przeze mnie
ostatnio miejsce na ognisko skryte
za kępą dwumetrowych traw. Roz-

palone, przeświecało gdzieniegdzie
między liśćmi.
Trawy to ładny element ogrodu
żwirowego. Żwir stanowi rodzaj
ściółki. Posadzone trawy chronimy
czarną agrowłókniną i na nią wysypujemy warstwę żwiru.
Inny przykład zastosowania traw
to łączenie ich z kwitnącymi bylinami. Tworzą się wtedy niezwykle malownicze i delikatne rabaty,
gdzie kontrast tworzy kolor kwiatów i faktura wiechowatych kwiatostanów. Takie rozwiązanie dominowało na angielskich wystawach
ogrodniczych w ostatnich latach.
Równie dobrze trawy dobrze
komponują się w na rabatach wyłącznie stworzonych z różnych gatunków
traw. Jak zwykle zalecam sadzenie po
kilka sztuk jednego gatunku.
Agnieszka Kamińska
architekt krajobrazu
a_kaminska0@vp.pl

Grodzisk Maz.

Milanówek

Natalia Kukulska pożegna wakacje w Grodzisku

Elektryczne Gitary zagrają na Dniu Milanówka

4 września o godz. 14 na placu
przed Centrum Kultury odbędzie
się pożegnanie wakacji w plenerze.
W programie m.in. występy lokal-

nych artystów, pokazy ratownicze
straży pożarnej, program o bezpieczeństwie - Powiatowa Komenda
Policji, pokazy motorów (również
zabytkowych) - pogadanki o bezpieczeństwie jazdy na motorach
oraz dodatkowe atrakcje dla dzieci: tor z samochodami zdalnie
sterowanymi, dmuchańce, kącik
z modelami kartonowymi do składania i malowania, plener malarski a także występ grupy „Zejman
i Garkumpel” która zaprezentuje
„Muzyczny rejs po oceanach wyobraźni” oraz „Hej! Obudzę fale”.
Głównymi gwiazdami wieczoru
będzie grupa Etna Kontrabande
która zagra już o godz. 19.00 oraz
Natalia Kukulska z zespołem która
wystąpi o 20.30.
Red.

Już 4 września o godz. 12.00 na
Stadionie Miejskim przy ul. Turczynek odbędzie się 11 Dzień Milanówka. Od godz. 12.00 do 18.30
będą odbywać się VIII Mistrzostwa
Polski w skokach ekstremalnych
rowerowych MTBMX. Od 14.00
do 19.00- Miasteczko Ruchu Drogowego, wesołe miasteczko, gry
i zabawy dla dzieci, zawody samochodowych modeli RC, pokaz
lokalnych grup tanecznych i wystawa „Milanowianki”. O godz. 15.00
- Scena dziecięca i show estradowo-cyrkowe, o godz. 16.00 - pokaz
jeździectwa, a o 17.00 - Finał zawodów o Puchar Miasta (samochodowe modele RC). Już o 19.00 zagra młodzieżowy zespół Pogotowie
Energetyczne, natomiast gwiazda
wieczoru - Elektryczne Gitary

rozpocznie koncert o godz. 20.30.
Dzień Milanówka zakończy pokaz
sztucznych ogni.
Red.

recenzja

Joanna
Sarnecka
proponuje:

Dukla - nostalgia
za minionym
Wcale tego nie planowałam. Tak
wyszło. Dojechałam do Dukli w jasny, słoneczny dzień i przypomniałam sobie książkę. Nie nowość.
Rzecz sprzed kilku dobrych lat.
Nagle usłyszałam poetycki język tej
wysnutej z przestrzeni opowieści.
„No więc Dukla. Dziwne miasteczko, z którego nie ma już dokąd
pojechać. Dalej jest tylko Słowacja,
a jeszcze dalej Bieszczady. Dokąd
pojechać z Dukli? Z Dukli można
tylko wracać”. Zatrzymałam samochód w małej uliczce. Mój przewodnik miał sporo racji. Dukla to ostatnie miasteczko przed granicą. Rynek
w Dukli z zabytkowym ratuszem
robi wrażenie środka świata. Przywodzi na myśl dawne dni świetności. W pamięci miasta nadal biegną
tędy komunikacyjne szlaki Galicji.
W książce zaklęta jest nostalgia za
minionym. Jest tam też miejsce na
dzisiejszy upadek. Na mieszkańców,
którzy nie radzą sobie zbyt dobrze
w zmieniającej się rzeczywistości.
Stasiuk jest przewodnikiem niezwykle wrażliwym na opisywane miejsca, ale też bardzo subiektywnym.
Któregoś dnia dukielskie kino
oklejone było świeżymi plakatami.
Grali „Wino truskawkowe”. Pomyślałam, że to dla tych, których przez
Beskid Niski prowadzą „Opowieści
galicyjskie”. Ale to już zupełnie
inna historia.
Andrzej Stasiuk „Dukla”, Wydawnictwo Czarne, Czarne 1997
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Ogłoszenia drobne tel: 022 729 31 06
GEODETA UPRAWNIONY- gwarantowane najlepsze ceny,
bezpłatne konsultacje. Tel. 0 501 122 281
Poszukuję pracownika do kawiarni na basenie w Grodzisku
Maz. i Pruszkowie. Wymagana aktualna książeczka zdrowia. Tel.
22 724 38 10, 22 759 52 56 , 0 501 376 536
Sprzedam łóżko piętrowe + materace. Tel. 0 510 225 521
Prace budowlane, malowanie, gładź gipsowa, karton gips,
glazury, terakoty, docieplanie i inne. Tel. 0 664 691 243
TRANSPORT, przeprowadzki. Tel. 0 691 996 004
CYKLINOWANIE, LAKIEROWANIE – TANIO. Sprzęt zachodni, układanie, parkiet w cenie producenta. Tel. 22 724 91 28,
0 506 488 404
USŁUGI HYDRAULICZNE – profesjonalnie, szybko i tanio.
Tel. 0 604 885 779
BRUKARSTWO, KOSTKA, OGRODZENIA. Tel. 0 502 641 901

Profesjonalny serwis rowerowy, tenisowy, narciarski. Dojazd
do klienta. Milanówek ul. Kasprowicza 10. Tel. 0 600 788 598
INSTALACJE ELEKTRYCZNE, PROFESJONALNIE, NIEDROGO,
UPRAWNIENIA BUDOWLANE Tel. 0 505 357 442
REMONTY, MALOWANIE, GŁADŹ, PODWIESZANE SUFITY
Tel. 0 502 641 901
Usługi hydrauliczno- gazowe, CO, wodno-kanalizacyjne.
Uprawnienia, faktury VAT. Tel. 0 501 550 365
DACHY- CIESIELSTWO- DEKARSTWO. Tel. 0 603 447 132
Remonty i wykończenia mieszkań. Tel. 0 600 381 377
Geodeta. Tel. 22 724 02 19
Wynajem kontenerów na odpady komunalne i pobudowane.
Cena 450 zł. Tel. 0 606 116 823
MATEMATYKA – doświadczony nauczyciel.
Tel. 0 885 322 307

1 zł za słowo; ogłoszenia typu „oddam” - bezpłatnie
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Dział reklamy i ogłoszeń:
Wioletta Wasiak 0 510 225 530
Agnieszka Niedziela 0 510 225 517
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