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OTRĘBUSY Gmina Brwinów zmienia plany. Zamiast rozbudowy szkoły w Otrębusach, zbudowany zostanie na jej terenie odrębny budynek. 
Wszystko dlatego, że projektant pierwotnego budynku nie chce zgodzić się na zmiany w swoim projekcie  2
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MILANÓWEK

W mieście przybędą nowe stacje 
bazowe telefonii komórkowej 
dwóch sieci – Plus i T-Mobile. 
Trwają obecnie procedury 
związane z wydaniem decyzji  
o lokalizacji masztów. Na jednym 
z nich ma znaleźć się miejsce 
dla anten służących miejskiemu 
systemowi informatycznemu    8

Nowe maszty 
telefoniczne

Reklama

GRODZISK MAZOWIECKI

Cieknące dachy, wszechobecne 
robactwo, smród i grzyb – to 
codzienność mieszkańców lokali 
socjalnych przy ul. Ułańskiej  
i w Chlebni. Narzekają oni także 
na coraz bardziej niebezpieczne 
sąsiedztwo. W ich sprawie 
interweniowali radni ugrupowania 
Grodziszczanie. Gmina z kolei 
jest zdania, że mieszkańcy lokali 
socjalnych reprezentują postawę 
roszczeniową   6

Fatalny stan  
lokali socjalnych

Zablokował rozbudowę

GRODZISK MAZOWIECKI PRUSZKÓW
Linia L11 zmienia trasę. W wyniku protestów mieszkańców  
ul. Ołówkowej, od 1 sierpnia autobusy w kierunku Osiedla Staszica 
będą jeździć ul. Stalową  2

Holenderski inwestor zdecydował: wielki park rozrywki  
Adventure World Warsaw powstanie w miejscowości Kłudno Stare  
w gminie Grodzisk Mazowiecki  3

NA ZDJĘCIU: AGATA PODCZASKA, HAPPYMORE CLINIC
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OTRĘBUSY
Nie będzie rozbudowy 
budynku Zespołu Szkół  
w Otrębusach. Zamiast 
tego gmina Brwinów 
wybuduje w sąsiedztwie 
istniejącej placówki nowy 
obiekt. Wszystko dlatego, 
że projektant pierwotnego 
budynku nie zgadza się  
na zmiany w projekcie.

R ozbudowę szkoły w Ot- 
rębusach planowały już 
władze poprzedniej 
kadencji. Jednak stwo-

rzone przez nie koncepcje były 
zbyt kosztowne dla gminy. Wła-
dze obecnej kadencji stworzyły 
nową pięcioetapową koncepcję 
przebudowy. Zakładała ona 
dobudowanie do  istniejącego 
budynku dodatkowego skrzydła 
(I i II etap), a następnie wyburze-
nie fragmentu starego budynku 
i przedłużenie w tym miejscu 
nowego skrzydła (III i IV etap). 
Zwieńczeniem miała być budowa 

OPAKOWANIE ZASTĘPCZE

Viva l'Arte

Bolo SkoczylAS

RedaktoR naczelny

Najlepiej to ma artysta. Dlacze-
go? Bo artysta, proszę Państwa, 
nie pracuje, tylko tworzy dzieła.  
A dzieło to nie jest zwyczajna 
rzecz, jak krzesło, lampa czy  
budynek, tylko sztuka. Ze sztuką 
należy obchodzić się ostrożnie  
i okazywać jej stosowny szacunek. 
Pragnąc okazać go w sposób nale-
żyty, najlepiej jest dzieło oprawić  
w ramy, powiesić na ścianie, kon-
templować i podziwiać je. Wówczas 

i dzieło jest właściwie uhonorowane, i artysta czuje się 
doceniony. Prawdziwemu artyście głównie o to chodzi.

Ale nie zawsze tak bywało. Twórcy w przeszłości najlepiej 
nie mieli. Bywało, że przymierali nawet głodem. Co więcej, 
im artysta bardziej był utalentowany, tym powodziło mu się 
bardziej licho. Często w przypływie niespodziewanej weny 
tak dalece się zatracali, że wyprzedzali epokę i tworzyli dzie-
ła wiekopomne. Takie lekkomyślne postępowanie miewało 
nie tylko zgubny wpływ na wysokość honorariów twórcy, ale 
najczęściej dawało podstawę do formułowania stwierdzeń, 
że z głową artysty jest coś nie do końca w porządku. Na pod-
stawie wielu przykładów można stwierdzić, że dotyk Palca 
Bożego niejednokrotnie bywał przyczyną niepowodzeń ma-
terialnych twórców. Wszyscy wszak pamiętamy, jak marnie 
skończył artysta van Gogh czy architekt Antonio Gaudí.  
Tak czy owak, lekko nie było. Na szczęście dla artystów okres 
niesprawiedliwości dziejowej to już zamierzchła przeszłość, 
a ich dochodów strzegą prawa autorskie.

O czym przekonać się mogły władze Brwinowa, które po 
latach starań postanowiły rozbudować budynek szkoły  
w Otrębusach. Podstawówkę wybudowano na początku 
lat 90. Budynek szkolny jakimś szczególnym osiągnięciem 
architektonicznym nie był, ale autora projektu i owszem 
posiadał. Zadania i funkcje swoje spełniał. Do czasu 
wdrażania kolejnych etapów reformy oświatowej. Szkole 
przybywało zadań, zmieniła nazwę na „zespół szkół”, 
trzeba było ulokować w niej gimnazjum, niezbędne 
pracownie dydaktyczne, pomocnicze, salę gimnastyczną, 
stołówkę. Rozbudowa stała się koniecznością. Radni  
znaleźli potrzebne fundusze, umieścili je w budżecie. 
Władze ogłosiły przetarg.

A tu niespodzianka.

O swoim dokonaniu sprzed 20 lat przypomniał sobie 
jego twórca. Autor projektu. Zasłaniając się prawem (?) 
autorskim zabronił rozbudowy lub jakichkolwiek ingerencji 
w bryłę i strukturę budynku. Dzieło swoje ceni wysoko, bo 
za naruszenie praw autorskich i zgodę na dokonanie zmian 
zażądał 1,25 mln zł! Jakby chodziło o co najmniej świątynię 
Sagrada Família albo Wieżę Eiffla, a nie wiejską szkołę.

Kształćcie się Państwo na artystów. Bo najważniejsza jest 
Sztuka. Zaradności i Przetrwania.

Zablokował rozbudowę
Na powiększenie szkoły w Otrębusach pozostał praktycznie rok 

FOTOMIGAWKA

Samochód osobowy wjechał 27 lipca rano pod pociąg WKD na 
przejeździe kolejowym na ul. Batorego w Grodzisku. Kierowca 
samochodu został ranny, a wypadek spowodował znaczne 
utrudnienia w ruchu pociągów.
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PRUSZKÓW
Na wniosek miasta  
warszawski Zarząd 
Transportu Miejskiego 
 zmieni trasę linii  
autobusowej L11.

O soby mieszkające przy  
ul. Ołówkowej były bar-
dzo niezadowolone z tego,  

że pod oknami ich mieszkań 
jeżdżą autobusy. Do miejskich 
władz składane były liczne proś-
by o przeniesienie trasy linii L11 
na ul. Stalową, gdzie i tak jeżdżą 
autobusy innych linii. Prośby 
mieszkańców zostały spełnio-
ne i już od początku sierpnia L11  
w kierunku Osiedla Staszica 

Od 1 sierpnia autobusy L11 zmieniają trasę
będzie kursować z pominięciem 
ul. Ołówkowej. W związku z tym 
zlikwidowany zostanie przy-
stanek Apteczna 01, natomiast 
przystanek Mokra 01, znajdujący 
się na ul. Ołówkowej, zostanie 
przeniesiony na ul. Stalową. 
Ponadto zostanie uruchomio-
ny nowy przystanek Stalowa 
01 zlokalizowany również przy 
ul. Stalowej.

Autobusy linii L11 od 1 sierpnia 
będą jeździć trasą Osiedle Staszi-
ca – al. Wojska Polskiego – Po-
wstańców – Chopina – Kościuszki 
– Sienkiewicza – PKP Pruszków 
– Sienkiewicza – Stalowa – Plan-
towa – al. Wojska Polskiego – Osie-
dle Staszica.  (DP)

nowej sali gimnastycznej. Na 
początku czerwca ogłoszono 
przetarg na projekt. Wówczas 
zgłosił się autor pierwotnego 
projektu budynku szkoły, który 
zarzucił gminie Brwinów naru-
szenie praw autorskich i zażądał 
odszkodowania.

Umowa bez praw 
autorskich
– Budynek został zaprojekto-
wany w 1991 r. W podpisanej 
wtedy umowie nie było żadnych 
zapisów dotyczących praw au-
torskich – wyjaśnia burmistrz 
gminy Brwinów Arkadiusz Kosiń-
ski. Przypomina, że były to czasy 
przed uchwaleniem nowej ustawy 
o ochronie praw autorskich, i czę-
sto się zdarzało, że sporządzane 
wówczas umowy nie odnosiły się 
w ogóle do kwestii praw autor-
skich. Gdyby gmina dokonywała 
takiej transakcji dziś, wówczas 
kupiłaby po prostu projekt wraz  
z majątkowymi prawami autor-
skimi do niego.

Projektant zażądał od gminy 
750 tys. zł odszkodowania za 

naruszenie praw autorskich i 500 
tys. zł za zgodę na dokonanie 
zmian w bryle starego budynku. 
– W naszej ocenie nie naruszyliśmy 
praw autorskich. Spotkaliśmy się 
z tym architektem i zapropono-
waliśmy polubowne załatwienie 
sprawy – mówi burmistrz Kosiński. 
– Jednak projektant nie chce o tym 
słyszeć i upiera się przy swoich 
żądaniach. Chce oddać sprawę 
do sądu.

Rozbudowa to 
konieczność
Szkoła w Otrębusach została 
oddana do użytku w 1996 r. Rok 
później ukończono salę gim-
nastyczną. Obecnie jednak jej 
rozbudowa stała się konieczno-
ścią. – Chciałem, żeby szkoła była 
gotowa na wrzesień 2013 r., bo już  
w przyszłym roku dojdą do niej 
pięciolatki, które, zgodnie z re-
formą systemu oświaty, mają 
przechodzić przygotowanie 
przedszkolne w przedszkolach 
lub w szkołach – mówi burmistrz 
Kosiński. Czasu nie zostało więc 
wiele. Dla burmistrza Kosińskiego  

szybka zmiana koncepcji, prze- 
prowadzenie procedur i rozpoczę-
cie budowy to sprawy prioryteto-
we. – Grozi nam, że szkoła będzie 
musiała przez rok pracować  
w systemie trzyzmianowym – do- 
daje Arkadiusz Kosiński.

Trzeba się śpieszyć
W tej sytuacji gmina zdecydowała 
się na zmianę zadania z rozbudowy 
szkoły na budowę nowego obiek-
tu – rada gminy 21 lipca podjęła 
uchwałę w tej sprawie. Ponieważ 
projektant nie zgadza się na żadne 
zmiany w pierwotnym budynku, 
nie chcąc czekać na sądowe wyja-
śnienie powstałego sporu, zamiast 
dobudowania do niego kolejnych 
części, gmina wybuduje nowy 
wolnostojący budynek w pobliżu.  
Nie będzie on połączony z istnie-
jącym obiektem.

Jak informuje burmistrz Kosiń-
ski, w nadchodzącym tygodniu 
ogłoszony zostanie przetarg na 
wykonanie projektu nowego bu-
dynku. – Musimy działać szyb-
ko, bo rozbudowa szkoły jest już  
o rok spóźniona – dodaje.

ArkAdiusz kosiński  Chciałem, żeby szkoła była gotowa na wrzesień 2013 r.,  
bo już w przyszłym roku dojdą do niej pięciolatki, które, zgodnie z reformą 
systemu oświaty, mają przechodzić przygotowanie przedszkolne  
w przedszkolach lub w szkołach. Grozi nam, że szkoła będzie musiała  
przez rok pracować w systemie trzyzmianowym  Burmistrz gminy Brwinów.
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POGODA NA WEEKEND LICZBA TYGODNIA ma kosztować bilet do Adventure 
World Warsaw dla czteroosobowej 
rodziny. Nie obejmie on kosztów 
wyżywienia, pamiątek i noclegu  3 400 zł

PRUSZKÓW
Lokalny autobus dla  
mieszkańców dzielnicy  
Bąki ruszy prawdopodobnie  
w październiku  
– dowiedzieliśmy się  
w pruszkowskim urzędzie 
miasta. – Obiecanki-cacanki, 
my już nie wierzymy w żadne 
obietnice i zapewnienia  
– denerwują się mieszkańcy.

B ąki to jedna z najszybciej 
rozwijających się dzielnic 
Pruszkowa. Wciąż osied- 

lają się tu nowi mieszkańcy, przy-
bywa domów, zarówno jedno-, 
jak i wielorodzinnych. Jest to też 
jedna z najgorzej skomuniko-
wanych dzielnic, zarówno z po- 
zostałymi częściami Pruszko-
wa, jak i położonym nieopodal 
Piastowem.

Odcięci od świata
Mieszkańcy Bąków wielokrotnie 
alarmowali, że komunikacja au-
tobusowa łącząca ich dzielnicę 
z pozostałymi częściami miasta 
praktycznie nie istnieje. – No bo 
chyba nie można nazwać komuni-
kacją tych trzech autobusów, które 
jeżdżą na Żbikowie trzy razy rano 
i trzy razy po południu i to o tak 
dziwnych porach, że nie sposób 

Autobus na Bąki jesienią
nimi np. dowieźć dziecko do szko-
ły. Najbliższe przedszkole odda-
lone jest od nas o 2 km, a szkoła  
– o 4 km. Żeby dotrzeć do stacji PKP 
czy WKD, trzeba przeznaczyć pół 
godziny, a rozkład jazdy autobu-
sów jest zupełnie nieskoordy-
nowany z rozkładem pociągów  
i kolejki – denerwuje się pani  
Iwona, mieszkanka Bąków.

w styczniu. – I co? Mamy lipiec,  
a autobusu jak nie było, tak nie ma. 
Obietnice władz Pruszkowa są nic 
nie warte – denerwuje się pan An-
drzej, mieszkaniec ul. Zdziarskiej.

Październik  
– realnym terminem?
Uruchomienie linii autobusowej 
łączącej Pruszków z Piastowem 
planowane jest w październiku  
– mówi Elżbieta Korach, naczelnik 
Wydziału Inwestycji Urzędu Miej-
skiego w Pruszkowie. – W środę  
20 lipca złożyliśmy do pruszkow-
skiego starostwa projekt organi-
zacji ruchu i jak tylko dostaniemy 
pozytywną odpowiedź, to natych- 
miast wyślemy go do ZTM – dodaje.

Trasa nowej linii autobusowej 
ma przebiegać od ul. Inżynierskiej 
w Pruszkowie przez ulice: Waryń-
skiego, POW, 3 Maja, Ciechanow-
ską, Długą, Zdziarską, Korczaka, 
Dąbrowskiej do ul. Bohaterów 
Wolności w Piastowie. W dni po-
wszednie autobus ma kursować co 
30 minut, a w soboty i święta – co 
godzinę. Miasto do jego funkcjo-
nowania będzie musiało dopła- 
cać ok. 30 tys. zł. miesięcznie.

ZTM: jesteśmy za
– Wiemy, że ze strony Pruszko-
wa jest chęć uruchomienia nowej 

Jednak będzie park rozrywki
AnnA SołtySiAk
 
GRODZISK MAZOWIECKI
Holenderska spółka Las Palm 
wybrała już lokalizację dla 
największego parku rozrywki 
w Europie Środkowej. 
Adventure World Warsaw 
powstanie na terenie wsi 
Kłudno Stare w gminie 
Grodzisk.

J eszcze do niedawna spółka 
Las Palm planowała wybu-
dować gigantyczny park 

rozrywki w podwarszawskiej 
wsi Złotokłos. Pomysł inwesto- 
ra nie spotkał się jednak z apro-
batą mieszkańców, którzy opro- 
testowali tę inwestycję. Osta-
tecznie holenderska spółka wy- 
brała zupełnie inną lokalizację  
w pobliżu stolicy. Park rozrywki 
powstanie w gminie Grodzisk 
Mazowiecki.

Dwa miliony gości
Na blisko 240-hektarowym terenie 
docelowo mają powstać dwa parki 
tematyczne, centrum handlowe, 

Pierwsza część Adventure Wolrd Warsaw ma zostać oddana do użytku już w 2014 r.

wewnętrznej linii autobusowej  
i my jesteśmy jak najbardziej za  
– mówi Konrad Klimczak, rzecz- 
nik prasowy Zarządu Transpor- 
tu Miejskiego w Warszawie. – Pis- 
mo w tej sprawie jeszcze do nas 
nie wpłynęło, ale jak tylko to się  
stanie, to natychmiast urucho- 
mimy procedurę przetargową 
w celu wyłonienia przewoźnika. 
Jednak o dokładnym terminie 
trudno jest w tej chwili przesą- 
dzać, my ze swojej strony będzie- 
my się starali, aby nastąpiło to  
jak najszybciej – dodaje.  (KG)

30 tys. zł
miesięcznie ma  
dopłacać miasto  
do funkcjonowania  
nowej linii autobusowej

Miał być, a go nie ma
Mieszkańcy od lat nie mogą do-
prosić się o autobus. W tym celu 
w pruszkowskim Urzędzie Miasta 
półtora roku temu złożyli pismo  
z podpisami kilkuset osób chęt-
nych do korzystania z komunika- 
cji miejskiej. W listopadzie ubieg- 
łego roku władze Pruszkowa obie-
cywały, że linia autobusowa ruszy  

konrAd klimczAk:  
Wiemy, że ze strony 
Pruszkowa jest 
chęć uruchomienia 
nowej wewnętrznej 
linii autobusowej 
i my jesteśmy jak 
najbardziej za.

Rzecznik pRasowy zaRządu 
TRanspoRTu Miejskiego  

w waRszawie

wydatkiem. Jedna osoba zapła-
ci za wstęp do parku ok. 100 zł. 
W tej cenie uzyska dostęp do 
wszystkich tutejszych atrakcji. 
Oznacza to jednak, że pobytu  
w parku dla czteroosobowej ro-
dziny będzie kosztował 400 zł 
bez kosztów noclegów, wyży-
wienia i pamiątek.

Inwestycja, jeśli zostanie zre-
alizowana, będzie miała pozyty-
wy wpływ na lokalny rynek pracy 
– uruchomienie parku oznacza 
ok. 1000 nowych miejsc pracy 
dla mieszkańców pobliskich 
miejscowości.

Jeśli jednak zamiarem inwe-
storów jest przyciągnięcie dwóch 
milionów gości rocznie, to park 
będzie odwiedzać ok. 5,5 tys. 
osób dziennie. Dla nich będzie 
musiała powstać infrastruktu-
ra w bezpośrednim sąsiedztwie 
parku, bo to, co zbuduje inwestor 
w samym kompleksie, nie wystar-
czy. A to z kolei oznacza dalsze 
inwestycje i kolejne miejsca pracy. 
Zyska też gmina, która na samym 
podatku od nieruchomości sporo 
zarobi.  

centrum konferencyjno-bizneso- 
we oraz luksusowe SPA. Cała in-
westycja szacowana jest na ok. 750 
mln euro. W pierwszej kolejności  
ma zostać wybudowany jeden  
z parków rozrywki. Realizacja 
inwestycji ma się rozpocząć już 
w przyszłym roku. Pierwszy etap 
będzie gotowy w 2014 r.

W kompleksie planowane są 
parki tematyczne z 25 wyjątkowy-
mi atrakcjami, dwa hotele z 800 
pokojami, aquapark oraz cześć 
rozrywkowa z klubami, kinami, 
restauracjami i sklepami. Adventu-
re World Warsaw ma być dostępny 
dla zwiedzających przez cały rok. 
Inwestorzy liczą na to, że w ciągu 
roku park odwiedzą dwa miliony 
osób. Ich zamiarem jest stworzenie 
tzw. destination park – park nie ma 
być obiektem odwiedzanym przy 
okazji lub po drodze, ale ma stać się 
celem kilkudniowych wycieczek 
gości z kraju i zagranicy.

Sam park rozrywki będzie 
składał się z pięciu tematycznych 
stref, które obecnie są jeszcze w 
fazie projektowej. Strefy te będą 
nosić nazwy: Adventure Harbor, 

Creature Lagoon, Castle Island, 
Land of Legends oraz Polski Plaza. 
Ostatnia z nich będzie inspirowa-
na polską historią i architekturą.

Tysiąc miejsc pracy
Holenderski inwestor w pod-
grodziskiej wsi chce stworzyć 
park, który zapewni rozrywkę 

i wypoczynek dla całych rodzin 
wraz z dziećmi. Jednak skorzy-
stanie z atrakcji przygotowa-
nych w parku będzie niemałym 

Uwaga na fałszywych 
policjantów
PRUSZKÓW
Dwaj mężczyźni przebrani 
za policjantów okradli  
starszą kobietę. Ich łupem 
padło kilkanaście  
tysięcy złotych.

Do mieszkania przy ul. Plan- 
towej zapukali dwaj męż-
czyźni ubrani w policyj-

ne mundury. Mieszkającej tam 
starszej kobiecie powiedzieli, 
że chcą porozmawiać na temat 

rzekomego gwałtu na pewnej 
młodej kobiecie. Gdy właści-
cielka mieszkania wpuściła ich 
do środka, napastnicy skuli ją 
plastikowymi kajdankami i zażą-
dali pieniędzy. Krzyki obudziły 
wnuczkę, która spała w sąsied- 
nim pokoju. Po chwili nastolat- 
ka również została obezwład- 
niona. Złodzieje zabrali z miesz- 
kania kilkanaście tysięcy złotych. 
Policjanci są na tropie sprawców  
napadu.  (DP)
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Jesteśmy członkiem 
Związku Kontroli Dystrybucji Prasy 

Przebudowa ul. Helenowskiej zapowiadana jest od dawna. Właśnie rozpoczyna się jej remont. Drogowcy wymienią chodniki, położą nową 
nawierzchnię jezdni oraz zmodernizują parkingi. W związku z remontem, ruch na ul. Helenowskiej będzie ograniczony. Przewiduje się, że 
utrudnienia spowodowane modernizacją potrwają do września. Wykonawcą modernizacji jest firma Drogbet, która za wyremontowanie 
Helenowskiej otrzyma 1,2 mln zł.   (DP)

PRUSZKÓW

Drogowcy przebudują ulicę Helenowską

Raszyn: ul. Ceramiczna do poprawki
RASZYN
Przebudowa ulicy  
Ceramicznej we wsi Rybie 
zdaje się nie mieć końca.  
We wtorek 26 lipca  
pracownicy Urzędu Gminy 
Raszyn robili kolejne 
 podejście, by odebrać 
wyremontowaną ulicę. 
Stwierdzili jednak usterki. 
Wykonawca na ich usunięcie 
ma czas do 9 sierpnia.

P race budowlane na ul. Ce- 
ramicznej zostały prze-
rwane jeszcze w grudniu 

ubiegłego roku. Powodem były 
złe warunki atmosferyczne. Gdy 
śniegi ustąpiły, okazało się, że 
droga wymaga solidnych napraw  
i poprawek. Wykonawca musiał 
rozpoczynać prace praktycznie 
od początku. 

Konieczne było zdjęcie na-
wierzchni i położenie jej jeszcze 
raz. Najwyraźniej nie zrobiono 
tego z należytą starannością, bo-
wiem 26 lipca wyznaczona była 
kolejna data odbioru techniczne-
go. Jednak i tym razem pracow-
nicy urzędu gminy stwierdzili 
niedoróbki.

Stara droga jak nowa
POWIAT GRODZISKI
Już we wrześniu droga  
z Chrzanowa Dużego 
 do Milanówka zupełnie 
zmieni oblicze. Nawierzchnia 
jezdni zostanie wyre- 
montowana. Powstaną tu  
również chodniki i przejścia 
dla pieszych.

Droga z Chrzanowa Dużego 
do Milanówka to ważny 
szlak komunikacyjny łą-

czący drogi: wojewódzką nr 579 
z powiatową nr 1509. Jej stan 
obecnie nie jest jednak najlep-
szy. Wkrótce ma się to zmienić. 
Bezpieczeństwo pieszych zosta-
nie poprawione dzięki budowie 
chodnika i przejścia dla pieszych 
w rejonie skrzyżowania z drogą 
powiatową. Jezdnia zostanie spro-
filowana i utwardzona mieszanką 
mineralno-bitumiczną asfaltową, 
a przydrożne rowy – udrożnione.

Na odcinku o długości prawie 
3 km od oczyszczalni ścieków do 

drogi powiatowej łączącej Natolin 
z Czubinem zostaną zlikwidowa-
ne nierówności i koleiny. Dzięki 
utwardzeniu poboczy, jezdnia 
zostanie poszerzona, a przebudo-
wane wjazdy pozwolą na szybsze 
niż do tej pory włączanie się do 
ruchu drogowego.

Inwestycja jest tym ważniejsza, 
że znajduje się w obrębie dróg pro-
wadzących do węzła autostrady 
A2. Modernizacja rozpoczęła się 
pod koniec marca i ma się zakoń-
czyć do końca sierpnia. Wartość 
inwestycji wynosi ponad 2 mln zł, 
a wykonawcą jest firma Eurovia  
z Kobierzyc. Modernizacja będzie 
przeprowadzana w ramach Naro-
dowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych 2008–2011 czy-
li tzw. schetynówek. Pozyskane 
dofinansowanie pokryje połowę 
kosztów. Dodatkowego wsparcia 
finansowego udzielili również 
grodziskie starostwo i Zakład Wo-
dociągów i Kanalizacji w Grodzi-
sku Mazowieckim.  (KG)

We wrześniu koniec 
budowy na Działkowej
PRUSZKÓW
Z jednej strony ciągły  
hałas pracujących 
agregatów, z drugiej  
– mizerne efekty prac  
– tak mieszkańcy Osiedla 
Staszica oceniają trwającą 
tu przy ul. Działkowej budowę. 
I skarżą się, że ciągnie się 
ona w nieskończoność.

N arzekają na nią także 
kierowcy, bo na ul. Dział-
kowej ciągle stoją dźwigi  

i maszyny budowlane, co powo-
duje utrudnienia w ruchu na pro-
wadzącej do przejazdu kolejowego 
drodze. Pas drogi jest częściowo 
zajęty przez urządzenia budowy. 
Co prawda od zachodniej stro-
ny ulica została na czas trwania 
prac poszerzona, ale to zdaniem 
kierowców i tak utrudnia jazdę  
po jej nienajlepszej nawierzchni.

Albo hałas, albo nic się 
nie dzieje
Mieszkańcy ulic Działkowej i Aka-
cjowej skarżą się, że ciągnąca się 
miesiącami budowa staje się coraz 
bardziej uciążliwa. – Dewastowana 
jest infrastruktura drogowa wokół 
prowadzonych prac oraz zieleń, 
utrudnione jest dotarcie do bloków 
Wspólnoty Mieszkaniowej Akacjo-
wa – mówi mieszkaniec. – Prace  
z uwagi na ciągłą pracę agregatów 

kierowców. Jednak i jedni, i drudzy 
obawiają się, że zbyt szybko to nie 
nastąpi.

MPWiK buduje kolektor
Warszawskie Miejskie Przed-
siębiorstwo Wodociągów i Ka-
nalizacji (MPWiK) prowadzi  
w zachodniej części Pruszkowa 
kilka inwestycji. Budowa wzdłuż 
ul. Działkowej na odcinku od 
przejazdu kolejowego do ul. Aka-
cjowej jest jedną z nich. Powstaje 
tu kolektor sanitarny.

Roman Bugaj, rzecznik praso-
wy MPWiK przyznaje, że prace na 
pewien czas zwolniły. – Wszystko 

dlatego, że natrafiono pod ziemią 
na głaz narzutowy – mówi. Jak 
wyjaśnia, w tym miejscu tylko na 
300-metrowym odcinku prace 
prowadzone są klasyczną metodą  
– w wykopie. Na pozostałym od-
cinku, liczącym 1700 m, stosowana 
jest metoda mikrotunelingu. Jest 
to metoda bezwykopowa; prace 
prowadzone są pod ziemią i są ste-
rowane z powierzchni. Gdy głowica 
drążąca tunel pod ziemią natrafiła 
na głaz narzutowy, prace musiały 
zostać przerwane, bo do pokona-
nia przeszkody trzeba było użyć 
specjalnych technologii.

Fakt, że prace prowadzone są 
metodą mikrotunelingu wyjaśnia 
też, dlaczego okoliczni mieszkańcy 
obserwujący budowę nie widzą 
postępu prac. Większość z nich 
odbywa się bowiem pod ziemią, 
zaś na powierzchni znajdują się 
tylko niezbędne urządzenia ste-
rujące. Uciążliwości tej budowy 
dla mieszkańców i kierowców by-
łyby znacznie dotkliwsze, gdyby 
realizować ją metodą klasyczną. 
Mikrotuneling pozwala bowiem na 
zminimalizowanie negatywnego 
wpływu na środowisko oraz znisz-
czeń w infrastrukturze drogowej.

Roman Bugaj informuje, że obec-
nie zostało do wykonania już tyl-
ko 120 m metodą mikrotunelingu. 
Przewidywany termin zakończenia 
prac to 23 września.  (DP)

(hałas i spaliny przez 24 godziny na 
dobę) powodują znaczną uciąż-
liwość dla mieszkańców. Jednak 
efektywność prowadzonych 
prac jest mała. Wykonuje je zbyt 
mała liczba pracowników, aby 
skutki ich działań były widoczne 
i dawały realną szansę szybkie-
go wykonania. Skutek jest taki, 
że ciągną się w nieskończoność  
– dodaje. Inni lokatorzy okolicz-
nych bloków relacjonują, że cza-
sem wygląda tak, jakby na budowie 
nic się nie działo, chociaż cały  
czas słychać pracę maszyn.

Im szybciej skończy się budowa, 
tym lepiej i dla mieszkańców, i dla 
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 Budowa kolektora to utrudnienia i dla mieszkańców, i dla kierowców

FOTOMIGAWKA

Na początku tygodnia nowe, wielkie graffiti pojawiło się w tunelu na 
stacji PKP w Pruszkowie. Miasto zastanawia się, co zrobić, by tego 
typu malunki nie powstawały na każdej niemal ścianie w mieście, 
zwłaszcza na świeżo odnowionych budynkach.
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Kierownik Referatu Inwesty- 
cji i Zamówień Publicznych 
Urzędu Gminy Raszyn Elżbieta  
Musialska uważa, że ulica ta nie 
ma szczęścia. Zaznacza jednak,  
że teraz stan techniczny drogi 
jest już w miarę zadowalający, 
ale wymaga jeszcze kilku po-
prawek. – Zostały stwierdzone 
różne usterki, m.in. zapadnięcia, 
które trzeba poprawić. Koniecz-
ne są także obróbki studzienek. 
Dlatego termin kolejnego odbio-
ru ulicy przesunięty został na  
9 sierpnia – informuje kierownik 
Musialska.  (KAM)
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9 sierpnia
mija termin,  
w jakim 
 wykonawca  
musi poprawkić 
usterki na  
ul. Ceramicznej
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Policja zatrzymała trzech  
mężczyzn, którzy pobili  
i okradli w Łazach młodego 
człowieka. Napastnicy zabrali 
poszkodowanemu pieniądze  

Areszt 
za rozbój

W minioną niedzielę do dwóch 
kobiet z Pruszkowa zadzwonili 
złodzieje, którzy chcieli wyłudzić 
pieniądze. Żadna z kobiet,  
które miały być ofiarami 

Próbowali wyłudzić 
pieniądze

kolejnego wyłudzenia  
pieniędzy metodą na wnuczka,  
nie dała się oszukać. Dokładnie 
sprawdzały, czy dzwoniący  
to faktycznie członek rodziny. 
Kiedy złodzieje odpowiadali 
błędnie, poinformowały  
policję, która poszukuje osób 
odpowiedzialnych za próbę  
wyłudzenia.  (DP)

i telefon komórkowy. Wezwana  
na miejsce zdarzenia policja 
już kilka minut później  
w sąsiedniej miejscowości  
zatrzymała 26-letniego  
Przemysława D., 18-letniego  
Rafała O. oraz 19-letniego  
Sebastiana Z. Wszyscy byli 
pod wpływem alkoholu.  
Trafili do aresztu.  (AS)

RASZYNPRUSZKÓW

Bezczynność władz, czy postawa roszczeniowa?

kArolinA GontArczyk
 
GRODZISK MAZOWIECKI
Chociaż gmina należy  
do najdynamiczniej  
rozwijających się w naszym 
regionie, to jednak są tu 
miejsca, w których ludzie żyją 
w warunkach urągających 
wszelkim standardom.

M ieszkańcy budyn-
ków socjalnych przy  
ul. Ułańskiej w Gro-
dzisku Mazowieckim 

oraz w Chlebni nie mają lekkiego 
życia. Stan techniczny baraków, 
w których mieszkają, woła o po-
mstę do nieba. Nie ma tu bieżącej 
wody, sanitariaty zastępują cuch-
nące komórki, a w mieszkaniach 
w najlepsze rozwija się grzyb. 
Dlatego też postanowili ruszyć 
do walki o poprawę swojego bytu.

Radny chce pomóc
Zdesperowanym mieszkańcom 
postanowili pomóc radni z ugru-
powania Grodziszczanie. Zdaniem 
jednego z nich, Piotra Mergnera, 
warunki, w jakich żyją mieszkańcy 
baraków w Chlebni oraz przy ul. 
Ułańskiej w Grodzisku powinny 
zostać natychmiast poprawione.  
– Woda do mieszkań leje się tu 
przez dach, przez co rozwija się 
grzyb. Mieszkańcy nie mają toalet, 
a szamba są wylewane do ogród-
ków. To są po prostu warunki 

sanitarne, które stwarzają zagro-
żenie epidemiologiczne – mówi 
Mergner. – Tym ludziom należy  
zapewnić suche mieszkania i bie- 
żącą wodę, czyli elementarne wa-
runki do życia w środku Europy  
w XXI wieku – dodaje.

Podczas sesji rady gminy Gro-
dzisk, która odbyła się 25 maja, 
Piotr Mergner przedstawił w tej 
sprawie interpelację. Podpisał ją 
również radny Krzysztof Kowal-
czyk (PiS).

Łąki: nóż w plecy  
i wszechobecny smród
Zdanie radnych podzielają sami 
mieszkańcy budynków przy  
ul. Ułańskiej. – Tu się nie da żyć  
– mówi jedna z mieszkanek,  

prosząca o zachowanie anonimo- 
wości. – Nie podam swojego na-
zwiska, bo się po prostu boję. Spro-
wadzili nam tu takie towarzystwo, 
że boję się wyjść do pracy, a syna 
w tym czasie zostawić samego  
w domu. Już któregoś dnia usłysza-
łam: „I tak ci k... nóż w plecy wsa-
dzę”. A sąsiadowi drzwi wyrwali. 
I jak tu się nie bać? Na policję nie 
pójdę, nie doniosę, bo ja chcę żyć. 
Dżungla, tu jest po prostu dżungla 
– dodaje ze łzami w oczach.

Strach przed niebezpiecznymi 
sąsiadami to nie jedyny problem 
mieszkańców budynków socjal-
nych przy ul. Ułańskiej. Równie 
irytujący jest tu wszechobecny 

smród, podobno z powodu szamba 
wylewanego przez niektórych pro-
sto do ogródków. W mieszkaniach 
rozwija się grzyb, a po ścianach wę-
drują robaki. Aż trudno uwierzyć, 
że w tak skrajnie złych warunkach 
mogą żyć ludzie.

Chlebnia:  
szkodliwe odpady  
i złotówka na piwo
Równie zła sytuacja panuje w bu-
dynkach socjalnych w Chlebni. Ich 
mieszkańcy również narzekają na 
coraz to nowych sąsiadów do-
kwaterowywanych przez gminę. 
– Wciąż chcą złotówkę na piwo, 
pod tym względem nie ma spokoju 

Piotr Mergner:  
To są po prostu warunki 
sanitarne, które 
stwarzają zagrożenie 
epidemiologiczne. Tym 
ludziom należy zapewnić 
suche mieszkania i bieżącą 
wodę, czyli elementarne 
warunki do życia w środku 
Europy w XXI wieku.

Radny rady miejskiej gminy 
Grodzisk Mazowiecki

nawet przez pięć minut – mówi 
pani Halina, która mieszka tu już 
kilkanaście lat. – Smród i robaki 
to nasza codzienność. Po wodę 
trzeba chodzić do hydrantu odda-
lonego o 100 m. Ale to jeszcze nic. 
Ostatnio nam tu przywieźli trujące 
odpady z pobliskiego wysypiska 
śmieci. Chyba chcą nas otruć, 
żeby mieć spokój – denerwuje 
się mieszkanka.

Zarządca:  
winna jest postawa 
roszczeniowa
Zarządcą budynków socjalnych 
przy ul. Ułańskiej oraz w Chlebni 
jest Zakład Gospodarki Miesz- 
kaniowej (ZGM) w Grodzisku 
Mazowieckim. Zdaniem Paw-
ła Burzyka, dyrektora zakładu, 
problemem są finanse. – Trzeba 
pamiętać o tym, że są to lokale so- 
cjalne o obniżonym standardzie,  
a ich mieszkańcy w ogromnej  
większości są nastawieni bardzo 
roszczeniowo. Bardzo chciałbym 
im pomóc, ale żeby to zrobić, mu-
szę mieć na to środki, które po- 
winny być pozyskiwane przede 
wszystkim z opłat czynszowych. 
Tymczasem zadłużenie w bu-
dynkach socjalnych tylko przy  
ul. Ułańskiej wynosi obecnie oko-
ło 80 tys. zł i w ciągu ostatniego 
roku zwiększyło się dwukrotnie. 
Na tyle, na ile możemy, staramy 
się pomagać. Ale mamy również 
wiele skarg od osób, które płacą 

regularnie, że za ich pieniądze 
wykonujemy remonty tym miesz-
kańcom, którzy są notorycznie za-
dłużeni – mówi dyrektor Burzyk.

Marzenia o prysznicu
Słowami dyrektora ZGM w Gro-
dzisku Mazowieckim miesz-
kańcy budynków socjalnych są 
oburzeni. – Ludzie nie płacą, bo 
za co? Ściana w komórce na mnie 

 Warunki sanitarne lokali socjalnych urągają wszelkim standardom
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Lokale socjalne w Chlebni i w dzielnicy Łąki przy ul. Ułańskiej są w bardzo złym stanie

80 tys. zł
wynosi zadłużenie 
mieszkańców lokali 
socjalnych przy  
ul. Ułańskiej. W ciągu 
ostatniego roku  
wzrosło podwójnie.

spadła, ledwo co uszłam z życiem. 
Trzeba samemu wszystko odna- 
wiać. Dyrektor ocenił nas, jako 
patologię, a płacić trzeba 270 zł 
miesięcznie. I co z tego mamy? 
Robactwo i brak łazienki. Mój syn 
marzy o tym, żeby po pracy wziąć 
prysznic. Może jakby sprawę do 
telewizji podać, to coś by się ru-
szyło? Niech cała Polska zobaczy, 
w jakich warunkach my tu żyjemy 
– narzeka jedna z mieszkanek. 

PRUSZKÓW
Zakład opiekuńczo- 
-leczniczy Stary Wrzesin 
przestanie świecić  
pustkami. Na początku  
lipca Narodowy Fundusz 
Zdrowia zakontraktował  
tu świadczenia, a 20 lipca  
zarząd powiatu  
pruszkowskiego  
zakwalifikował do przyjęcia 
pierwszych pacjentów.

Budynek placówki, który  
przeszedł generalny remont,  
od miesięcy stał zamknię- 

ty. Mieczysław Brągoszewski, dy-
rektor Samodzielnego Publiczne- 
go Zespołu Zakładów Opieki Zdro-
wotnej w Pruszkowie, którego or-
ganem założycielskim jest powiat 
pruszkowski, m.in. na naszych ła-
mach informował, że zakład opie-
kuńczo-leczniczy w każdej chwili 
gotowy jest na przyjęcie pacjentów.

Niemożność otwarcia placówki 
wynikała z trudności w uzyskaniu 
od NFZ kontraktu na świadczenia 
opiekuńczo-lecznicze. Podpisano 

w zakładzie usług. – Jest wiele 
pytań, czy przyjmujemy pacjen-
tów z chorobą nowotworową  
w okresie terminalnym lub osoby 
starsze, które są zdrowe, lecz sa-
motne. Wówczas tłumaczymy, że 
nie jesteśmy hospicjum ani domem 
spokojnej starości – mówi Krzysz-
tof Sankiewicz.

Pensjonariuszami zakładu 
będą głownie osoby cierpiące na 
schorzenia neurologiczne. Od 
cierpiących na chorobę Alzheime-
ra, czyli postępującą degradację 
ośrodkowego układu nerwowego, 
po osoby po wylewach, udarach 
oraz z innymi rodzajami demencji. 
Są choroby, które nie kwalifikują 
do przyjęcia. Należą do nich m.in. 
choroba alkoholowa, psychiczna, 
nowotworowa, oraz pacjenci wy-
magający respiratora.

Zakwalifikowano  
pierwszych 
pensjonariuszy
Warunki przyjęcia do zakładu 
określa rozporządzenie mini-
stra zdrowia z 30 grudnia 1998 r.  

Pierwsi pacjenci Starego Wrzesina
O skierowaniu do placówki de-
cyduje zarządu powiatu prusz-
kowskiego. Poprzedza je proces 
zaopiniowania wniosku przez 
lekarza wyznaczonego przez za-
rząd powiatu. W minioną środę, 
po zapoznaniu się ze złożonymi 
wnioskami (wpłynęło ich dzie-
więć), zadecydowano o przyję-
ciu siedmiu osób: sześciu kobiet 
i jednego mężczyzny. Osoby te 
w najbliższych dniach zostaną 
poinformowane o tym, że zostały 
pensjonariuszami zakładu.

– Pacjenci od otrzymania decyzji 
o przyjęciu mają 14 dni na przyjazd 
do placówki – informuje lekarz wy-
znaczony przez zarząd powiatu. 
Zaznacza, że podstawowym kryte-
rium decydującym o przyjęciu jest 
dobre rokowanie dotyczące pow- 
rotu pacjenta do zdrowia. – Nie cho- 
dzi oczywiście o remisje choroby, 
tylko o to, aby po rehabilitacji i za-
biegach osoba taka mogła wrócić 
do życia w społeczeństwie i być 
na miarę swoich możliwości jak 
najbardziej niezależna od osób 
trzecich – dodaje doktor.  (KAM)

go na początku lipca, co pozwo-
liło na uruchomienie procedur 
związanych z przyjmowaniem 
wniosków od potencjalnych 
pacjentów.

By pacjenci zyskali 
samodzielność
Zgodnie z przewidywaniami, za- 
interesowanie miejscem w pla-
cówce jest ogromne. Zakład opie- 
kuńczo-leczniczy SPZZOZ zapew-
niać będzie całodobową opiekę 
lekarską, pielęgnacyjną i rehabi-
litacyjną osobom, które zakoń-
czyły już leczenie szpitalne, ale  
w wyniku przebytych chorób i wy- 
nikających z tego dysfunkcji, nie 
mogą samodzielnego poradzić 
sobie w codziennym życiu.

Zastępca dyrektora SPZZOZ 
Krzysztof Sankiewicz nadmie-
nia, że rolą zakładu będzie przy-
wracanie pacjentom sprawności 
i niezależności pozwalających 
na powrót do normalnego życia. 
Wspomina on też, że jest duża 
grupa osób, które mylnie rozu-
mieją profil i formy oferowanych 

PRUSZKÓW
Odznaczenia państwowe  
i resortowe oraz akty mia- 
nowania na wyższe stopnie 
wręczono policjantom  
Komendy Powiatowej Policji 
w Pruszkowie podczas  
obchodów Święta Policji.

Wpiątek 22 lipca, w 92. 
rocznicę powołania Po-
licji Państwowej, w sie-

dzibie starostwa pruszkowskiego 
policjanci spotkali się z władzami 
samorządowymi i zaproszonymi 
gośćmi. Wśród obecnych byli m.in. 
poseł na Sejm Barbara Czaplicka, 
szef delegatury Biura d/s Między-
narodowej Współpracy Technicz-
nej Policji (SCTIP) w ambasadzie 
francuskiej w Warszawie Pascal 
Cohade, przewodnicząca rady po-
wiatu pruszkowskiego Urszula Woj-
ciechowska, starosta pruszkowski 
Elżbieta Smolińska, wicestarosta 
pruszkowski Agnieszka Kuźmiń-
ska, burmistrz gminy Brwinów Ar-
kadiusz Kosiński, wiceprezydent 
Pruszkowa Andrzej Królikowski, 
wiceburmistrz Piastowa Krzysztof 

Podziękowania i odznaczenia
Smolaga, komendant powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej st. 
bryg. Dariusz Drzewiecki.

– Życzę wam, abyście potrafili 
każdego dnia odkrywać wasze 
powołanie do służby, waszą mi-
sję bronienia ludzi przed zagro-
żeniami, różnymi patologiami, 
przed przestępczością – mówił 
do policjantów szef Komendy 
Powiatowej Policji w Pruszkowie 
mł. insp. Waldemar Perdion. – To 
dla mnie honor stać na czele tej 
komendy – dodał. Podziękowania 
policjantom na ręce komendanta 
Perdiona złożyły Urszula Woj-
ciechowska i Elżbieta Smolińska.

Trzem funkcjonariuszom ko-
mendy wręczono odznaczenia 
za długoletnią służbę, przyznane 
przez prezydenta RP Bronisława 
Komorowskiego. Dziewięciu po-
licjantów otrzymało odznaki Za-
służony Policjant, przyznane przez 
ministra spraw wewnętrznych  
i administracji Jerzego Millera.  
104 funkcjonariuszy mianowano 
na wyższe stopnie służbowe, w tym 
54 w korpusie aspirantów i 50  
w korpusie sierżantów.   (ASR)
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Policjanci, po otrzymaniu 
anonimowego zawiadomienia, 
zatrzymali 22 lipca na ulicach 
miasta pijanego kierowcę  
autokaru. Funkcjonariusze  

Pijany kierowca 
autokaru

Policjanci otrzymali 21 lipca 
doniesienie, że jedna z mieszka-
nek miasta nielegalnie pobiera 
prąd. W mieszkaniu 34-letniej 
Wioletty Dz. odkryto, że pobór 

Zatrzymana  
za kradzież prądu

energii następował przez  
wcinkę w instalacji.  
Kobietę zatrzymano.  
Zakład energetyczny  
szacuje straty, jakie poniósł.  
Wioletta Dz. przyznała, że  
nielegalnie pobierała prąd  
od kwietnia 2010 r. Grozi jej  
kara pozbawienia wolności  
do pięciu lat.  (ASR)

udali się na wskazane  
w zawiadomieniu miejsce  
i zatrzymali do kontroli  
pojazd. Kierował nim 43-letni 
obywatel Ukrainy, który miał  
w organizmie 1,2 promila  
alkoholu. Mężczyzna został  
zatrzymany. Grozi mu do 
dwóch lat pozbawienia  
wolności.   (ASR)

PRUSZKÓWPRUSZKÓW

Przybędą dwa maszty 
telefonii komórkowej
MILANÓWEK
Wiele na to wskazuje,  
że w mieście przybędą nowe 
stacje bazowe telefonii  
komórkowej dwóch sieci. 
Jeden maszt Plus GSM  
miałby stanąć przy  
ul. Królewskiej, drugi  
Ery GSM – obecnie T-Mobile, 
na terenie Turczynka  
sportowego.

P rocedury związane z wyda-
niem decyzji o lokalizacji 
obu masztów są w toku.  

W przypadku masztu przy ul. Kró- 
lewskiej zakończyło się postę-
powanie dowodowe w sprawie 
wydania decyzji o ustaleniu jego 
lokalizacji. Zgodnie z ustawowymi 
zapisami o planowaniu i zagos- 
podarowaniu przestrzennym,  
uzyskano niezbędne uzgodnienia,  
o czym w obwieszczeniu na stronie 
internetowej Milanówka infor- 
muje burmistrz Jerzy Wysocki.

Projekt decyzji o lokalizacji sta-
cji bazowej uzyskał opinie m.in. 
Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska, Mazowieckiego Wo-
jewódzkiego Konserwatora Za-
bytków, Wojewódzkiego Zarządu 
Melioracji i Urządzeń Wodnych, 
marszałka woj. mazowieckiego  
i wojewody. Jeśli nie wpłyną żadne 
odwołania, to milanowscy urzęd-
nicy przystąpią do wydania decyzji, 
na mocy której będzie mogła roz-
począć się budowa stacji bazowej 
telefonii komórkowej Plus GSM. 
Jednak nie będzie ona natych-
miastowo prawomocna. Od niej 
będzie jeszcze czas na ewentualne 
odwołania.

Kierownik Referatu Geodezji  
i Gospodarki Przestrzennej Urzę-
du Miasta Milanówka Tomasz 
Krysiak przyznaje, że głównie ze 
względu na odwołania przedłuża 
się czas finalizacji budowy stacji 
bazowej telefonii komórkowej 

ustalenia celu publicznego dla 
ustawienia tego masztu. Finalizację 
inwestycji przedłużają wpływające 
odwołania, m.in. ze strony Stowa-
rzyszenia na rzecz Miast-Ogrodów. 
Jednak, zdaniem kierownika To-
masza Krysiaka, wszystko wskazu-
je na to, że lada moment powinien 
być wydany projekt decyzji dla  
tej inwestycji. Ale projekt, zgodnie  
z procedurami, także może być 
oprotestowany. Budowa stacji 
nadawczo-odbiorczych, niezależ-
nie od miejsca w Polsce, wzbudza 
emocje. Najczęściej wiążą się one  
z obawami przed rzekomą szkodli-
wością działania fal elektromagne-
tycznych, co nie zostało do tej pory 
udowodnione.  (KAM)

T-Mobile. Miałby ona stanąć na 
terenie Turczynka sportowego. 
Miasto od kilku lat gotowe jest wy-
dzierżawić operatorowi teren pod 
maszt. – Rada miasta, na wniosek 
burmistrza, już w 2008 r. podjęła 
uchwałę w sprawie wyrażenia zgo-
dy na zawarcie z Polską Telefonią 
Komórkową umowy dzierżawy, 
przy ul. Turczynek. Dotyczyło to 
powierzchni 100 mkw. Umowa 
została podpisana. Miasto za-
gwarantowało sobie w niej moż-
liwość umieszczenia na maszcie 
GSM anten, służących miejskiemu 
systemowi informatycznemu – in-
formuje kierownik Krysiak.

Jednocześnie od 2008 r. prowa-
dzone jest postępowanie w sprawie 
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MOS w remoncie
PRUSZKÓW
W Międzyszkolnym  
Ośrodku Sportu przy  
ul. Gomulińskiego  
w Pruszkowie rozpoczął 
się remont. Modernizacji 
poddany zostanie parkiet 
hali, na której zamontowane 
zostaną również nowe 
trybuny teleskopowe na 
200 osób. Przewidziano też 
wykonane oświetlenia wokół 
ośrodka oraz pobliskiego  
Zespołu Szkół Technicznych 
i Ogólnokształcących.

Z aplanowany remont zmie-
ni wizerunek hali MOS. 
Parkiet ma być wycykli-

nowany i polakierowany. Zmieni 
się też układ znajdujących się na 
nim boisk. Na nowo namalowane 
zostaną linie wyznaczające bo-
iska do gry w koszykówkę: główne  
i dwa poprzeczne, podobnie do 
piłki ręcznej i tenisa. Wszystko po 
to, by niezależne boiska stały się 
bardziej funkcjonalne. Ten etap 
prac ma zakończyć się 20 sierpnia 
i kosztować będzie około 64 tys. zł.

W tym samym terminie prze- 
widywane jest ukończenie kolejnej  

nie dość, że były wysłużone, to 
były drewniane, przez co nie speł-
niały wymogów i standardów 
m.in. pożarowych – mówi dyrek-
tor Krawczyński. Montaż trybun 
ma zakończyć się 26 sierpnia. Ich 
koszt to około 68 tys. zł. Instalo-
waniu trybuny towarzyszyć będzie 
montowanie kotary dzielącej bo-
isko hali na dwie części. Dzięki 
zastosowaniu takiego rozwiąza-
nia będzie można jednocześnie 
prowadzić rozgrywki dwóch 
zespołów.

Na tym nie koniec powiato-
wych inwestycji przy ul. Gomu-
lińskiego. Starostwo planuje też 
wykonanie termomodernizacji 
budynku ZSTiO. Docieplone 
zostaną ściany zewnętrzne bu-
dynku i jego stropodach oraz 
wymieniona zostanie instalacja 
odgromowa. – Poprawimy też 
miejsca parkingowe wzdłuż ulicy. 
Wyłożone zostaną tłuczniem, co 
poprawi komfort parkowania sa-
mochodów, które przyjeżdżają na 
np. na zawody i imprezy sporto-
we organizowane w ośrodku. My-
ślę, że zrobimy to na przestrzeni 
najbliższego miesiąca – dodaje 
Jerzy Kongiel.  (KAM)

inwestycji w MOS. Chodzi o wy- 
konanie oświetlenia wokół zew- 
nętrznego terenu ośrodka oraz  
przylegającego do niego Zespołu 
Szkół Technicznych i Ogólno- 
kształcących. Wykonana zosta- 
nie instalacja zasilająca w dwóch 
niezależnych obwodach. Na ta-
kim rozwiązaniu zyskają nie tyl- 
ko użytkownicy boisk MOS, ze-
społu szkół, ale i powiat, który jest  
organem założycielskim i MOS, 
i ZSTiO. Do tej pory światło pa-
liło się na całym terenie, a teraz 
zapalać się będzie oddzielnie dla 
boisk oraz szkoły. Naczelnik Wy-
działu Inwestycji i Drogownictwa 
pruszkowskiego starostwa Jerzy 
Kongiel przyznaje, iż pozwoli to 
na oszczędności. – Do tej pory 
światło paliło się na całym terenie, 
a teraz zapalać się będzie w zależ-
ności od potrzeb, oddzielnie dla 
boisk MOS oraz szkoły – infor-
muje. Oświetleniowa inwestycja 
kosztować będzie 256 tys. zł.

Dyrektor MOS Tomasz Kraw-
czyński cieszy się z planowanego 
montażu nowych trybun telesko-
powych w hali ośrodka. Będą czte-
rorzędowe, składane i pomieszczą 
200 osób. – Poprzednie trybuny 

ZapRosZenie

CHROŃ 
WŁOSY PRZED 
SŁOŃCEM!

 Artykuł sponsorowAny

Wszyscy wiemy, że przed la-
tem trzeba chronić skórę. 
Ale bardzo często zapomi-
namy o włosach. Narzekamy 
później, że nasze włosy są 
matowe, bez połysku i moc-
no przesuszone. 

Winę za to ponoszą promienie 
słoneczne i woda. Najbardziej 
niebezpieczne są promienie 
UV w połączeniu z wodą, szcze-
gólnie chlorowaną i słoną. Sól 
i chlor mogą podrażniać skórę 
głowy i sprawiają, że reakcje 
chemiczne wewnątrz włosów 
przebiegają intensywniej. Włosy 
tracą wówczas połysk i trudniej 
się rozczesują.
 Skuteczną ochroną włosów 
przed słońcem jest ich odpo- 
wiednia pielęgnacja, czyli sto-
sowanie odpowiednich prepa-
ratów z filtrem ochronnym. 
Należy jednak pamiętać, aby 
po zastosowaniu tych kosme-
tyków pozostawić je na wło-
sach, a nie spłukiwać. Są to 
różnego rodzaju mgiełki, olejki 
i niektóre środki do stylizacji. 

Niezawodną ochroną włosów 
przed promieniami UV jest no-
szenie nakryć głowy. Kapelusze, 
chusty , czapeczki są tutaj mile 
widziane. Pamiętajmy również, 
że nie należy suszyć włosów 
na słońcu. Jeżeli już robimy to 
na powietrzu, to tylko w cieniu.

 Do włosów, które wymagają 
odżywienia i regeneracji należy 
stosować odpowiednie szam-
pony, odżywki i maski. Działają 
podobnie, jak balsamy do ciała 
po opalaniu. Odżywiają, rege-
nerują i wygładzają narażone 
na słońce włosy. Szczególnie 
polecane są linie słoneczne, 
które mają większe stężenie 
substancji pielęgnacyjnych, 
np. ceramidów. Powinny łago-
dzić podrażnienia skóry głowy, 
nawilżyć ją oraz włosy.

Dla włosów suchych i znisz-
czonych można przeprowadzić 
kurację domową. Na godzinę 
przed myciem głowy natrzeć 
włosy i skórę głowy ciepłym ole-
jem sojowym, oliwą lub olejem 
rycynowym z dodatkiem kilku 
kropli witaminy A. Następnie 

owinąć głowę foliowym czep-
kiem i ręcznikiem. Tak zabez-
pieczone włosy pozostawić 
w cieple aby składniki lepiej 
wniknęły w strukturę włosów.

Jeżeli mimo to, nie potrafimy 
poradzić sobie z przesuszonymi, 
łamliwymi i matowymi włosa-
mi w domu, to warto odwiedzić 
salon fryzjerski. Profesjonalne 
zabiegi odżywczo-nawilżające 
mają dużo silniejsze działa-
nie od zwykłych preparatów. 
Ampułki i maski stosowane 
w salonach są bardziej skon-
centrowane, a fryzjer doradzi 
odpowiednią kurację.

Marilla Spa&Beauty
Ul. Anielin 1 lok.3  
przy Wojska Polskiego  
(naprzeciwko  
stacji Shell)
Tel. 22 244 07 08  
lub 724 655 045
www.marilla.pl
Facebook:  
www.facebook.pl/
marillaspa
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31 lipca, w niedzielę o godzinie 12.00 
– Muzeum Dulag 121 – Gra Terenowa 
„Tędy przeszła Warszawa” 
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych 
– dzieci z rodzicami, młodzież i dorosłych, 
którzy chcą wziąć udział w Grze Terenowej 
zatytułowanej „Tędy przeszła Warszawa”. 
Gra swoim scenariuszem przypomina wyda-
rzenia z okresu Powstania Warszawskiego, 
które miały miejsce w Pruszkowie i w oko-
licznych miejscowościach. 31 lipca jej uczest-
nicy będą mieli do wykonania kilka zadań 
na terenie Pruszkowa, a następnie, w czasie 
najbliższego tygodnia, do dnia 7 lipca w swo-
jej miejscowości. Przed rozpoczęciem gry 
uczestnicy zwiedzą (nieodpłatnie) Muzeum 
Dulag 121 i złożą kwiaty pod pomnikiem 
upamiętniającym ofiary Obozu na terenie 
Millenium Logistic Park w Pruszkowie. Na 
uczestników czekają nagrody (książki oraz 
bezpłatna wycieczka do Muzeum Powstania 
Warszawskiego).

Zapisy i początek gry: 
31 lipca o godz. 12.00 w Muzeum Dulag 121,  

Pruszków ul. 3 Maja 8 a

1 sierpnia, w poniedziałek, między godziną  
14.40 a 18.30 – Pruszków
Na ulicach Pruszkowa będzie można posłu-
chać piosenek okupacyjnych i powstańczych 
Warszawy, które przypomną atmosferę tam-
tych dni. Zapraszamy na mini-koncerty war-
szawskiej kapeli „Kapsel”, które odbędą się 
w różnych punktach miasta i przeniosą nas 
w czasy Powstania Warszawskiego.
  
Miejsca występów ulicznych kapeli „Kapsel” 
14.40  -  Dworzec PKP w Pruszkowie
15.00  -  Pałac Ślubów, Plac Jana Pawła II 1, 

przy fontannie Narcyza
15.30  -  Starostwo Powiatowe  

w Pruszkowie, przy ul. Drzymały 30
16.00  -  Stacja WKD Pruszków, 

zbieg ul. Kraszewskiego i ul. Ewy
16.30  -  Parking przy Lidlu, ul. B. Prusa 121
17.00  -  Delikatesy Alma Market,  

ul. Sprawiedliwości 4
17.30   -  McDonald’s , ul. Kościuszki 17
18.00  -  Wejście do Parku Kościuszki  

(Sokoła), róg ul.  Kościuszki  
i ul. Chopina

18.30  -  Muzeum Dulag 121, ul. 3 Maja 8 a

2 sierpnia, we wtorek o godzinie 18.00  
– Muzeum Dulag 121 – spotkanie  
wspomnieniowe „Mój pierwszy dzień 
Powstania …”

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Po-
wiatu Pruszkowskiego, którzy pamiętają swój 
pierwszy dzień Powstania Warszawskiego 
i zechcą podzielić się swymi wspomnieniami 
oraz tych, którzy wspomnień chcą posłu-
chać. „ …Naród bez pamięci o swej przeszło- 
ści, nie ma przyszłości”. 

Andrzej Precigs, aktor teatralny i filmo-
wy, na zakończenie spotkania przeczyta 
fragmenty wspomnień i relacji utrwalonych  
w literaturze okupacyjnej m.in. przez Mirona 
Białoszewskiego, Marię Dąbrowską, Zofię 
Nałkowską, Monikę Żeromską, Jarosława 
Iwaszkiewicza. Spotkanie poprzedzi złoże-
nie kwiatów pod pomnikiem „Tędy Przeszła 
Warszawa”.

Biuletyn Informacyjny Powiatu Pruszkowskiego Pruszków, ul. Drzymały 30. tel: 22 738-14-00, www.powiat.pruszkow.pl

Obchody  67. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego  
w Powiecie  Pruszkowskim
Elżbieta Smolińska Starosta Pruszkowski oraz Małgorzata Bojanowska Dyrektor Muzeum Dulag 121 zapraszają wszystkich mieszkańców Powiatu 
Pruszkowskiego i okolicznych miejscowości do udziału w obchodach 67. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W programie m.in. 
Gra Terenowa „Tędy przeszła Warszawa”, występy uliczne z piosenkami okupacyjnymi i powstańczymi w wykonaniu kapeli „Kapsel” z Warszawy 
oraz spotkanie wspomnieniowe „Mój pierwszy dzień Powstania …”. 

Szczegółowy program obchodów 67. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

Reklama

Brwinów

Magiczny Miód
30 lipca (sobota) w Gminnym 
Ośrodku Kultury odbędzie się 
spektakl „Magiczny Miód”.  
W przedstawieniu wystąpią: 
Ewa Śmiech, Paweł Kołodziejski  
i Jacek Wolszczak. 
Start godz. 12.00, Miejce: Wilsona 2

Koncert Chopinowski
Gminny Ośrodek Kultury zapra-
sza na  wycieczkę do Żelazowej 
Woli na „Koncert Chopinowski” 
w wykonaniu Daniela van der 
Hoevena, który odbędzie się 7 
sierpnia (niedziela). Zgłoszenia 
przyjmowane są do 5 sierpnia. 
Ilość miejsc ograniczona.
Zbiórka godz. 13.00, Koszt wyjazdu: 
25 zł, Miejsce zbiórki: Wilsona 2

Informator kulturalny  /29.07-08.08/

Nadarzyn

Kakografia w Nadarzynie
29 lipca (piątek) w Nadarzyńskim  
Ośrodku Kultury odbędą się 
zajęcia kakografii, które zostaną 
zorganizowane w ramach cyklu 
„Warsztaty Last Minute”. Zajęcia  
poprowadzi Dorota Suwalska.
Start godz. 17.00, Wstęp wolny,  
Miejsce: Pl. Poniatowskiego 42

Z filcem za pan brat
Nadarzyński Ośrodek Kultury 
zaprasza w dniach 1-5 sierpnia 
na zajęcia „Z filcem za pan brat”, 
które zostaną zorganizowane 
w ramach cyklu „Warsztaty Last 
Minute”. Zajęcia będą prowadzo-
ne przez Marzenę Latoszek.
Start godz. 17.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Pl. Poniatowskiego 42

Podkowa Leśna

Potańcówka w Pałacyku
30 lipca (sobota) w Pałacyku 
Kasyno zostanie zorganizowana 

potańcówka. O oprawę muzycz-
ną zadba Kapela „Kapsell”, która 
przewraca stereotyp folkowego 
grania do góry nogami.
Start godz. 17.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Lilpopa 18.

„Panny z W.”
6 sierpnia (sobota) w Centrum 
Kultury i Inicjatyw Obywatel-
skich odbędzie się spektakl 
pt. „Panny z W.” na podstawie 
opowiadania Jarosława Iwasz-
kiewicza. 
Start godz. 19.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Świerkowa 1

Panorama  
Zalesia Górnego
Centrum Kultury i Inicjatyw  
Obywatelskich zaprasza  
30 lipca (sobota) na wernisaż za-
tytułowany „Panorama Zalesia 
Górnego”. Widzowie będą mogli 
podziwiać prace zalesiańskich 
artystów.
Start godz. 16.00, Wstęp wolny,  
Miejsce: Lilpopa 18

Muzeum Dulag 121
ul. 3 Maja 8a, Pruszków

Więcej informacji na stronie: 
www.dulag 121.pl

30 lipca (sobota) w Parku Kościuszki zorganizowany zostanie maraton filmowy  
w ramach cyklu „Lato w Parku”. Na ekranie zostaną wyświetlone filmy: „Nine”,  
„Gran Toriuno” oraz „Vicky, Christina, Barcelona”.  
Start godz. 21.00, Wstęp wolny, Miejsce: Park Kościuszki

Kino pod gwiazdami
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Burmistrz zaskoczył mieszkańców
GRODZISK MAZOWIECKI
Przy grochówce i szlagie-
rach muzyki rozrywkowej 
grodziszczanie świętowali 
489. rocznicę nadania praw 
miejskich ich miastu. Nie  
zabrakło również atrakcji 
dla dzieci, a burmistrz za-
skoczył wszystkich niespo-
dzianką, którą przygotował 
specjalnie na tę okazję.

Impreza z okazji 489. rocznicy 
nadania Grodziskowi Mazo-
wieckiemu praw miejskich 

początkowo miała się odbyć na 
dziedzińcu przed Centrum Kul-
tury przy ul. Spółdzielczej. Jednak 
ze względu na nienajlepszą aurę, 
zwłaszcza padający deszcz, goście 
byli zmuszeni przenieść się do sali 
widowiskowej w kinie. Nie prze-
szkodziło to nikomu w doskonałej 
zabawie najpierw przy piosenkach 
w wykonaniu Jana Stokowskiego, 
a potem duetu Alive Star. Pod-
czas imprezy wystąpiła również 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta Ry-
szarda Klechy.Najwięcej emocji 
wywołało jednak wystąpienie 

słowom burmistrza w to, że tak 
wielka inwestycja na terenie gmi-
ny w ogóle powstanie. – Tak samo 
było przy budowie szpitala, base-
nu i Centrum Kultury, w którym 
obecnie się znajdujemy. Też nikt 
nie wierzył w to, że te obiekty po-
wstaną, a jednak są – ripostował 
Benedykciński.

Po prezentacji filmu, goście 
mogli wysłuchać recitalu w wyko-
naniu Zbigniewa Maciasa, posilić 
się grochówką oraz watą cukro- 
wą i popcornem. W holu centrum 
dzieci wybudowały miasto z kar-
tonowych pudeł. Zorganizowano 
dla nich również wielkoformato-
wy plener malarski pod hasłem 
„Portret naszego miasta”.  (KG)

burmistrza miasta Grzegorza 
Benedykcińskiego. – Zawsze lubię 
was zaskakiwać, tak będzie i tym 
razem – zapowiedział włodarz, 
po czym zaprezentował krótki 
film reklamujący nowa inwesty-
cję, która ma powstać na terenie 
gminy, w miejscowości Kłudno 
Stare – Adventure World Warsaw. 
To ogromny park, w którym mają 
się znaleźć centra rozrywkowe, 
handlowe, konferencyjno-bizne-
sowe oraz luksusowe SPA.

Część mieszkańców zgroma-
dzonych na widowni owacjami 
nagrodziła wystąpienie Grze-
gorza Benedykcińskiego, część 
z nich jednak głośno wyrażała 
dezaprobatę, nie dając wiary 

kultura
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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,  
22730 33 43 

 ► Firma z Pęcic Małych  
zatrudni pracownika  
na stanowisko:  
SERWISANT-MONTAŻYSTA  
przy produkcji i montażu 
maszyn pakujących. 
Kontakt:  
502-259-383, 
502-204-864

 ► Poszukuję kierowcy Kat 
C+E wymagane świadectwo 
kwalifikacji, niekaralność 
510 120 875 

 ► Solid Security Sp. z o.o. 
zatrudni: 
pracowników ochrony 
fizycznej 
(praca na terenie: 
Pruszków, Gąsin,)  
oczekujemy: niekaralności 
licencja pracownika ochrony  
fizycznej mile widziana 
zgłoszenia: 500-161-594

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

 ► Stolarz meblowy samodzielny 
604 22 35 64

Szukam pracy

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

Nieruchomości – sprzedam

 ► Działki k/Sierpca rekreacyjno-
budowlane 4zł/m2 692 495 955 

 ► Dom 100 m2w okolicy Grodziska 
696 172 625 

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

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

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

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

największa skuteczność!
CO TYDZIEŃ PONAD 30 000 CZYTELNIKÓW

 ► Sprzedam mieszkanie  
w Brwinowie trzypokojowe 
55 m2, Tel 509 379 342  
www.mieszkaniewbrwinowie.pl  

Nieruchomości – do wynajęcia

 ► Podnajmę lokal kosmetyczce 
lub manicurzystce  
Tel. 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

 
Automoto – kupię

 ► Autokasacja pojazdów, 
transport gratis 502 534 080 

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

 ► Darmowe złomowanie pojazdów, 
transport Gratis 502 534 080  

Automoto – sprzedam

 ► Peugeot Partner 2000r. 
886 150 571  

Sprzedam

 ► Bloczki, pustaki, betoniarkę, 
Otrębusy 501 75 74 50 

Kupię

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

Usługi

 ► Anteny montaż serwis 
603 375 874 

 ► Anteny TV-SAT Specjalista 
506 845 092

 ► Brukarstwo 696 437 501 

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

 ► Cyklinowanie 602 262 144 

Czyszczenie skórzanej 
tapicerki samochodowej 
505 076 331 

 ► Docieplenie budynków, 
elewacje, remonty mieszkań, 
domów, solidnie  
500 228 028 

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

 ► Domofony i video domofony 
603 375 875 

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

 ► Glazura hydraulika  
660 33 66 95 

 ► Hydrauliczno – gazowe 
792 267 957 

 ► Malowanie, gipsowanie panele 
podłogowe 501 446 102 

Nie masz czasu?
Nie wiesz jak?

EVENTEO działa za Ciebie!

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

KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA
PRZYJĘĆ OKOLICZNOŚCIOWYCH

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

 ► Pranie tapicerki, dywanów  
w domu klienta 504 206 446 

POSPRZĄTAM  
- DOM 
- MIESZKANIE 
- BIURO 
PRUSZKÓW I OKOLICE.  
511 738 104  

 ► Protezy zębowe od 300 zł 
grodzisk, Pruszków, Żyrardów 
Tel. 602 809 858

 ► Remonty wykończenia solidnie 
F-VAT 501 421 812 

 ► Stolarz meblowy samodzielny  
604 22 35 64 

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

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

PRUSZKÓW, UL. KRASZEWSKIEGO 41

BIŻUTERIA SREBRNA

Najniższe ceny w mieście
Sprawdź !

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

www.tanioidobrze.pl
ul. Wiosenna 16, Milanówek

AUTO SERWIS
PEŁNY ZAKRES USŁUG

Pruszków, Aleje Jerozolimskie 451
(NA TYŁACH INTERCARS)

tel. 795 569 659

Wulkanizacja Elektryka Diagnostyka komupterowa
Mechanika
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Bezpłatna reklama Twojej firmy w internecie!

darmowe ogłoszenia 
www.ogloszenia.wpr24.pl

darmowa prezentacja
www.firmy.wpr24.pl

drzwidrzwi
raty

oknaokna
aluminium, drewno, 
PCV, rolety, moskitiery

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

wewnętrzne, zewnętrzne, 
antywłamaniowe

POSPRZĄTAM
- Dom
- Mieszkanie
- Biuro

Pruszków i okolice.
Tel 512 077 690

BRUKARSTWO
BRUK-MAR

- układanie kostki brukowej
- odwadnianie terenu
- inne roboty drogowe

0-605-554-2280-605-554-228

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza konkurs na stanowisko
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury 
w Brwinowie z siedzibą przy ul. Wilsona 2, 05-840 Brwinów.

I.	 	 Kandydatem	przystępującym	do	konkursu	może	być	osoba	spełniająca	następujące	warunki:
1)	 	 posiada	obywatelstwo	polskie
2)	 	 posiada	wykształcenie	wyższe;	preferowane	humanistyczne,	ekonomiczne	lub	prawnicze;
3)	 	 zna	biegle	co	najmniej	jeden	język	obcy,	co	potwierdzone	jest	międzynarodowym	certyfikatem	językowym	

lub	dyplomem	ukończenia		wyższych	studiów	językowych,
4)	 	 wykazuje	się	znajomością	przepisów	ustaw	wraz	z	przepisami	wykonawczymi:	ustawy	o	samorządzie	

gminnym,	o	organizowaniu	i	prowadzeniu	działalności	kulturalnej,	prawa	pracy,	prawa	zamówień	pu-
blicznych,	ustawy	o	finansach	publicznych,	ustawy	o	działalności	pożytku	publicznego	i	o	wolontariacie,	
prawa	budowlanego	(w	zakresie	obowiązków	zarządcy	budynków),	ustawy	o	systemie	oświaty	(w	zakresie	
dotyczącym	organizacji	wypoczynku	dla	dzieci	i	młodzieży	szkolnej,	organizowania	krajoznawstwa	 
i	turystyki,	bezpieczeństwa	i	higieny	w	publicznych	placówkach),	ustawy	o	usługach	turystycznych	 
(w	zakresie	obowiązków	organizatora	turystyki),	ustawy	o	bezpieczeństwie	imprez	masowych,	rozpo-
rządzenia	Ministra	Kultury	i	Dziedzictwa	Narodowego	w	sprawie	bezpieczeństwa	i	higieny	pracy	przy	
organizacji	i	realizacji	widowisk,	ustawy	o	prawie	autorskim	i	prawach	pokrewnych,

5)	 	 wykazuje	się	znajomością	zasad	przyznawania	i	rozliczania	środków	publicznych	dla	instytucji	kultury	 
i	organizacji	pozarządowych,	tj.	posiada	udokumentowane	doświadczenie	w	pozyskiwaniu	zewnętrznych	
środków	finansowych	na	działalność	kulturalną	i	edukacyjną,

6)	 	 wykazuje	się	znajomością	historii	i	tożsamości	lokalnej	miejscowości	z	terenu	gminy	Brwinów,
7)	 	 posiada	co	najmniej	trzyletni	staż	pracy	lub	prowadziła	przez	co	najmniej	3	lata	działalność	gospodarczą	

o	charakterze	zgodnym	z	wymaganiami	na	danym	stanowisku,	
8)	 	 posiada	pełną	zdolność	do	czynności	prawnych	oraz	korzysta	z	pełni	praw	publicznych,
9)	 	 jest	w	stanie	zdrowia	pozwalającym	na	zatrudnienie	na	określonym	stanowisku,
10)		 cieszy	się	nieposzlakowaną	opinią,
11)		 posiada	umiejętności	organizacyjno-menadżerskie,	w	tym	poświadczone	dokumentami	doświadczenie	 

w	organizowaniu	dużych	imprez	kulturalnych	o	zasięgu	co	najmniej	gminnym,	jako	główny	koordynator	
lub	organizator,	oraz	poświadczony	udział	w	organizacji	imprez	kulturalnych	o	zasięgu	ponadgminnym,

12)		 nie	była	skazana	prawomocnym	wyrokiem	sądu	za	umyślne	przestępstwo	ścigane	z	oskarżenia	publicznego	
lub	umyślne	przestępstwa	skarbowe,

13)		 nie	była	karana	zakazem	pełnienia	funkcji	kierowniczych	związanych	z	dysponowaniem	środkami	
publicznymi,

14)		 posiada	doświadczenie	w	kierowaniu	zespołem	pracowników.
II.	 	 Oferta	osoby	przystępującej	do	konkursu	powinna	zawierać:
1)	 	 pisemne	zgłoszenie	udziału	w	konkursie	na	stanowisko	Dyrektora	Gminnego	Ośrodka	Kultury	w	Brwi-

nowie	wraz	z	uzasadnieniem,
2)	 	 życiorys	(CV),
3)	 	 pisemną	koncepcję	funkcjonowania	i	rozwoju	Gminnego	Ośrodka	Kultury	w	Brwinowie,
4)	 	 kserokopię	dyplomu	ukończenia	studiów	wyższych,
5)	 	 kserokopie	innych	dokumentów	o	posiadaniu	kwalifikacji,	uprawnień,	umiejętności,	szkoleń,	kursów,
6)	 	 międzynarodowy	certyfikat	językowy	dokumentujący	biegłą	znajomość	języka	obcego,	lub	dyplom	

ukończenia	wyższych	studiów	językowych
7)	 	 kserokopie	świadectw	pracy	potwierdzających	staż	pracy	lub	dokumentów	potwierdzających	prowadzenie	

działalności	gospodarczej	o	charakterze	zgodnym	z	wymaganiami	na	danym	stanowisku,
8)	 	 kserokopie	dokumentów	potwierdzających	umiejętności	organizacyjno-menadżerskie,
9)	 	 oświadczenie,	że	kandydat	nie	był	skazany	prawomocnym	wyrokiem	sądu	za	umyślne	przestępstwo	

ścigane	z	oskarżenia	publicznego	lub	umyślne	przestępstwo	skarbowe,
10)		 oświadczenie	o	posiadaniu	obywatelstwa	polskiego	i	o	posiadaniu	pełnej	zdolności	do	czynności	prawnych
11)		 oświadczenie,	że	kandydat	nie	był	karany	zakazem	pełnienia	funkcji	kierowniczych	związanych	z	dys-

ponowaniem	środkami	publicznymi,	
12)		 oświadczenie,	że	kandydat	wyraża	zgodę	na	przetwarzanie	swoich	danych	osobowych	zgodnie	z	ustawą	 

z	dnia	29	sierpnia	1997	r.	o	ochronie	danych	osobowych,	w	celach	przeprowadzenia	konkursu	na	stano-
wisko	dyrektora.

13)		 oświadczenie,	o	braku	przeciwwskazań	zdrowotnych	do	zajmowania	stanowiska	dyrektora
III.		 Zakres	zadań	wykonywanych	na	stanowisku:
1)	 	 kierowanie	i	zarządzanie	Gminnym	Ośrodkiem	Kultury	w	Brwinowie	oraz	reprezentowanie	go	na	zewnątrz,
2)	 	 organizowanie	działalności	kulturalnej,	sportowej	i	rekreacyjnej,	której	szczegółowy	zakres	określa	statut,
3)	 	 prowadzenie	prawidłowej	gospodarki	finansowej	Gminnego	Ośrodka	Kultury	w	Brwinowie.
IV.		 Pisemne	oferty	należy	składać	w	zaklejonych	kopertach	z	napisem	„Konkurs	na	stanowisko	Dyrektora	

Gminnego	Ośrodka	Kultury	w	Brwinowie”	w	terminie	do	30	września	2011	r.	do	godz.	14.00	(liczy	
się	data	wpływu)	w	Biurze	Obsługi	Interesanta	Urzędu	Gminy	Brwinów	ul.	Grodziska	12	pok.	nr	7	/na	
parterze/.

V.	 	 Oferty,	które	wpłyną	do	Urzędu	po	terminie	nie	będą	rozpatrywane.
VI.		 Konkurs	przeprowadzi	komisja	powołana	przez	Burmistrza	Gminy	Brwinów,	która	sprawdzi	oferty	pod	

względem	formalnym	i	przeprowadzi	rozmowę	z	kandydatem.
VII.	 Kandydaci	zakwalifikowani	do	II	etapu	postępowania	konkursowego	zostaną	powiadomieni	o	terminie	

i	miejscu	rozmowy	kwalifikacyjnej.
VIII.	 Informacja	o	wyniku	konkursu	zostanie	zamieszczona	na	stronie	internetowej	Biuletynu	Informacji	

Publicznej	oraz	na	tablicy	informacyjnej	Urzędu.
IX.		 W	sprawie	informacji	o	warunkach	organizacyjno-finansowych	działalności	instytucji	kultury	prosimy	 

o	kontakt	z	Sekretarzem	Gminy	Brwinów.
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