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Reklama

MOK  
w rozsypce
Stan techniczny ośrodka  
kultury w Piastowie wzbudza 
wśród mieszkańców 
przerażenie. Budynek nadaje 
się praktycznie do generalnego 
remontu. Przymierzały się 
do niego władze poprzedniej 
kadencji, ale sprawa projektu 
przebudowy ośrodka utknęła 
w sądzie. W tym roku miasto 
przeznaczyło na jego  
remont tylko 100 tys. zł. 
Zostaną za nie wykonane  
najpilniejsze prace   3

PIASTÓW

PRUSZKÓW  Przebudowa pruszkowskiego odcinka Al. Jerozolimskich od ul. Partyzantów do ul. Bohaterów Warszawy 
nie rozpocznie się w tym roku. Pieniądze, które miasto miało zarezerwowane w tegorocznym budżecie na sfinansowanie 
ekranów akustycznych przy ulicy, zostały przesunięte na przyszły rok  2
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PRUSZKÓW

Teren pomiędzy ul. Antka 
 i pl. Wyszyńskiego w ciągu 
dwóch lat ma się zmienić 
nie do poznania. Władze 
miasta przymierzają się do 
kolejnej parkowej inwestycji. 
Nowy miejski ogród, który 
tu powstanie, ma być pełny 
niecodziennych atrakcji  
i będzie kosztował ok. 5 mln zł. 
Zlecono już wykonanie projektu. 
Budowa ma ruszyć na wiosnę 
przyszłego roku    3

Park, jakiego  
nie było

Al. Jerozolimskie później
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Andrzej S. rodyS
 
PRUSZKÓW
Prace przy poszerzeniu 
pruszkowskiego odcinka  
Al. Jerozolimskich nie 
rozpoczną się w tym roku. 
Miasto, które miało  
sfinansować ekrany  
akustyczne wzdłuż  
poszerzonego odcinka, 
przesunęło pieniądze  
na ten cel na przyszły rok.

Na rozbudowę prusz-
kowskiego odcinka  
Al. Jerozolimskich kie- 
rowcy i mieszkańcy 

miasta czekają od dawna. Jest to 
bowiem jedna z inwestycji o klu-
czowym znaczeniu dla układu 
komunikacyjnego miasta. Zapo-
wiedziana dwa lata temu, miała 
rozpocząć się na jesieni ubiegłego 
roku. Kiedy ten termin przepadł, 
mówiono o końcu tego roku.

Rada przesuwa 
pieniądze
Podczas X sesji pruszkowskiej 
rady miejskiej 30 czerwca uchwa-
lono przesunięcie na przyszły  

rok 5 mln zł na ekrany akustycz-
ne wzdłuż poszerzonego odcinka 
Al. Jerozolimskich od ul. Party-
zantów do ul. Bohaterów Warsza-
wy. Miasto ma tą kwotą wesprzeć 
inwestycję Mazowieckiego Za-
rządu Dróg Wojewódzkich. Jak 
wyjaśnił radnym wiceprezydent 
miasta Andrzej Kurzela, do prusz-
kowskiego ratusza wpłynęło pi-
smo z MZDW informujące o tym,  
że przebudowa tego odcinka  
Al. Jerozolimskich (drogi wo-
jewódzkiej nr 719) rozpocznie 
się dopiero w przyszłym roku.  
– MZDW zwrócił się do nas z proś-
bą, by te pieniądze zarezerwo- 
wać na przyszły rok – mówił wice- 
prezydent Kurzela, uzasadniając 
konieczność podjęcia uchwały  
w tej sprawie.

Elżbieta Korach, naczelnik 
Wydziału Inwestycji, Remontów 
i Infrastruktury Technicznej 
Urzędu Miejskiego w Pruszko-
wie informuje, że miasto samo 
pytało MZDW o to, czy inwestycja 
ma szanse rozpocząć się jeszcze  
w tym roku, bo jeśli nie, to zabloko-
wane na ten cel 5 mln zł z budżetu 
Pruszkowa można by wykorzy- 
stać inaczej.

OPAKOWANIE ZASTĘPCZE

Kolejny rok w korkach

Bolo SkoczylAS

RedaktoR naczelny

Zwężenie Alei Jerozolimskich 
od stadionu Znicza do Tworek 
to najbardziej zakorkowany odcinek 
głównej drogi dojazdowej do War-
szawy. O konieczności poszerzenia 
kłopotliwego przewężenia trasy 
słyszymy od lat. Niestety, wyłącznie 
słyszymy, bo rozpoczęcie prac prze-
kładane jest z roku na rok.

Projekt opracowany przez Mazo- 
wiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich  
powstał dwa lata temu. Moderniza-

cja odcinka polegać miała na wybudowaniu dwóch dodatko-
wych jezdni oraz drogi dla ruchu lokalnego.

Projekt wywołał liczne protesty i kontrowersje okolicznych 
mieszkańców. Zastrzeżenia podnieśli właściciele posesji. Ich 
zdaniem poszerzenie trasy spowodować miało poważne uciąż-
liwości: zwiększyć ruch pojazdów, podnieść hałas i zatruwać 
środowisko, jakby stojące w kilometrowym korku samochody 
nie hałasowały i nie emitowały szkodliwych spalin. Domagali 
się zamontowania ekranów dźwiękochłonnych. Przeciwnego 
zdania byli właściciele kilku warsztatów i zakładów usługo-
wych. Twierdzili, że ekrany utrudnią dostęp do ich biznesów. 
Jedni i drudzy protestowali, pisali petycje, żądali uwzględnie-
nia swoich racji i warunków.

Rezultatem tych kontrowersji było opóźnienie w uzyskaniu 
przez inwestora koniecznych zezwoleń budowlanych.  
Proceduralne przepychanki przesunęły rozpoczęcie prac  
o wiele miesięcy. Rezultat? Rok w korkach.

W roku ubiegłym dochody Sejmiku Województwa Mazowiec-
kiego były zdecydowanie mniejsze od planowanych. Sytuację 
budżetu pogarszało dodatkowo jego obciążenie opłatami 
wyrównawczymi – tzw. janosikowym. Z powodu niewystarcza-
jących pieniędzy, duża część zarezerwowanych wydatków na 
inwestycje drogowe została poważnie ograniczona. Wiele  
z nich zostało wycofanych z bieżących planów, a ich realizację 
odsunięto na kilka lat.

Projekt poszerzenia Al. Jerozolimskich uratowały negocjacje 
podjęte przez radnego sejmiku Grzegorza Kostrzewę-Zorbasa. 
W wyniku zainicjowanych przez niego mediacji, samorządy 
województwa i gminy zobowiązały się do wspólnego sfinanso-
wania ekranów. Podjęto odpowiednie uchwały. Zarezerwowa-
no konieczne pieniądze. Remont miał się rozpocząć jesienią 
ubiegłego roku, zaraz po wyborach samorządowych. Niestety, 
prace nie ruszyły. I w najbliższym czasie nie ruszą.

Dlaczego? Bo nikomu nie przyszło do głowy, że przez ten teren 
przechodzą instalacje wodne Miejskiego Przedsiębiorstwa  
Wodociągów i Kanalizacji. Instalacje są remontowane. Dopóki 
remont się nie zakończy, nie można rozpocząć przebudowy drogi. 
Ktoś po prostu nie pomyślał, zapomniał sprawdzić, nie dopilno-
wał terminów. I cała misterna robota poszła na marne. Samorzą-
dy przegłosowały stosowne uchwały, pieniądze przesunięto  
na inne cele. I co dalej? Nic. Postoimy w korkach kolejny rok.

Jak się jednak okazuje, prace 
projektowe magistrali wodo-
ciągowej przeciągają się, wobec  
czego opóźni się cała inwestycja.

Nie zaczną  
w tym roku
Obecnie Monika Burdon infor-
muje, że właściwie nie ma już 
szans, by prace rozpoczęły się 
jeszcze w tym roku. Opóźnienie 
w fazie projektowej prawdo-
podobnie nie pozwoli na to, by 
przebrnąć przez wszystkie pro-
cedury. Według informacji, jaką 
MZDW udzielił pruszkowskiemu 
ratuszowi, budowa drogi ruszy 
dopiero w przyszłym roku. – Dla- 
tego rozumiemy stanowisko 
miasta, które nie chce blokować 
pieniędzy zarezerwowanych na 
ekrany akustyczne – dodaje Mo-
nika Burdon.

Zgodnie z uchwałą pruszkow-
skiej rady miejskiej, 5 mln zł, któ-
re Pruszków miał przeznaczyć 
na ekrany wzdłuż Al. Jerozolim-
skich, znajdą się w przyszłorocz-
nym budżecie miasta. A kwota, 
która była zarezerwowana w tym 
roku, została przesunięta na inne 
inwestycje miejskie. 

Opóźnienia projektowe
Przebudowa pruszkowskiego od-
cinka Al. Jerozolimskich miała 
się zacząć na jesieni ubiegłego 
roku. Jednak prace projektowe 
zostały wstrzymane, bo w tym 
miejscu warszawskie Miejskie 
Przedsiębiorstwo Wodociągów  
i Kanalizacji musiało zaprojek-
tować i zbudować magistralę 
wodociągową. Jak informowała 
na początku kwietnia Monika 
Burdon, rzecznik MZDW, zarząd 
dróg porozumiał się z MPWiK 
w tej sprawie, a cała inwestycja 
miała zostać przeprowadzona 
kompleksowo, co miało pozwolić 
na skrócenie procedury i szyb-
sze rozpoczęcie robót. W opty-
mistycznym wariancie MZDW 
zakładał, że uda się do końca roku 
przeprowadzić wszystkie proce-
dury z uzyskaniem zezwolenia 
na realizację inwestycji drogowej 
(ZRID) włącznie. Wówczas jeszcze 
pod koniec roku mogłyby rozpo-
cząć się prace budowlane. W zi-
mie można by było przeprowadzić 
najcięższe roboty polegające na 
wykonaniu głębokich wykopów. 
Zakończenie prac przewidywano 
w rok od chwili ich rozpoczęcia.

Al. Jerozolimskie  
znów opóźnione
Zapowiadane rozpoczęcie budowy przesunie się na 2012 r.

FOTOMIGAWKA

4 lipca ok. godz. 9.00 na drodze wojewódzkiej nr 719 w rejonie 
Kań Helenowskich na jadący samochód spadł konar. Jedna 
z gałęzi przebiła przednią szybę i wbiła się między przednie 
siedzenia ok. 20 cm od kierowcy. Na szczęście nikomu nic się 
nie stało. Wypadek spowodował kilkukilometrowy korek na 
drodze w stronę Grodziska Mazowieckiego.
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LICZBA TYGODNIA które miasto zarezerowowało na ten rok na  
sfinansowanie ekranów akustycznych przy  
Al. Jerozolimskich, rada miasta przesunęła na 
2012 r., ponieważ budowa pruszkowskiego odcinka  
ulicy rozpocznie się dopiero w przyszłym roku  45  mln zł
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POGODA NA WEEKEND

PRUSZKÓW
Wyczekiwany skatepark, 
place zabaw, minipark 
linowy, kaskady wodne, 
platformy widokowe,  
drzewo-latarnia czy  
zakątek Szu – to niektóre  
z nietypowych atrakcji, 
jakie mają znaleźć się w no-
wym parku zlokalizowanym 
na osiedlu Bolesława Prusa. 

W szystko wskazuje na 
to, że w Pruszkowie po-
wstanie kolejny park. 

Po zakończeniu prac remonto-
wo-modernizacyjnych w Parku 
Kościuszki, co ma nastąpić tego 
lata, władze miasta przymierzają 
się do kolejnej parkowej inwe-
stycji. Ma on być zlokalizowany 
na osiedlu Bolesława Prusa. Za-
mysł jest taki, by zagospodarować 
przestrzeń od przedszkola przy  
ul. Antka aż po pl. kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego. Miasto, po 
przeanalizowaniu i zatwierdzeniu 
parkowej koncepcji, będącej wi- 
zją projektanta krajobrazu, zleciło 

Park, jakiego nie było
już projektowanie techniczne 
parku wraz z pl. Wyszyńskiego.

Zastępca prezydenta Pruszko-
wa Andrzej Królikowski uważa, 
że jest duża szansa, by projekt 
wraz z niezbędnymi pozwole-
niami były gotowe jeszcze w tym 
roku. Wówczas prace mogłyby 
się rozpocząć w przyszłym roku 
na wiosnę i potrwałyby dwa lata. 
– Z wstępnych szacunków wynika, 
że parkowa inwestycja kosztowała-
by około 5 mln zł. Pieniądze pocho-
dzić mają z miejskiego funduszu 
ochrony środowiska, zasilanego 
m.in. przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej i urząd marszałkowski 
– mówi Andrzej Królikowski.

Na etapie koncepcyjno-projek-
towym park nosi roboczą nazwę 
Żwirowisko. Andrzej Królikowski 
nie wyklucza zorganizowania 
konkursu na jego nazwę. Wice-
prezydent jest zdania, że będzie 
to najatrakcyjniejszy park w mie-
ście. – Zamysł jest taki, by nasycić 
go niestandardowymi atrakcjami 
– informuje.

Zgodnie z założeniami, meta-
morfozę ma też przejść pl. Wy- 
szyńskiego. – Miejsce to zmieni 
się diametralnie i w końcu zo-
stanie zagospodarowane. Miasto  

zyskałoby promenadę z ławecz-
kami obsadzoną różnorodną roś- 
linnością, od wysokich tui po pło-
żące się krzewy, drzewa i kwia- 
ty. Urozmaiceniem traktu ma być 

 Miasto ma już koncepcję zagospodarowania terenu. Teraz przystępuje do tworzenia projektu technicznego 
parkowej inwestycji.

W parkowym pejzażu mają 
znaleźć się wodne kaskady prze-
pływające z jednego zbiornika 
do drugiego oraz platformy wi-
dokowe i tarasy umacniające 
istniejące skarpy. Nowość stano-
wić ma też kula z prętów stalo-
wych o średnicy dwóch metrów,  
z której wypływać będzie woda. 
Przewidziane także jest stworze-
nie plaży trawiastej na rodzin-
ne biwakowanie oraz miejsca 
o tajemniczo brzmiącej nazwie 
„zakątek Szu”, wyposażonego  
w czteroosobowe stoliki z siedzi-
skami np. do gry w szachy, karty 
itp. Atrakcją ma być też drzewo- 
-latarnia.

Koncepcja zakłada również 
utworzenie palców zabaw, w tym 
zakątka bobasów przystosowa-
nego specjalnie do wypoczynku 
dzieci w wózkach. Władze mia-
sta, zgodnie z wcześniejszymi 
zapowiedziami, przewidziały 
też tak wyczekiwany przez mło-
dzież skatepark. Ma on mieć wy- 
miary 18 na 36 m i będzie bogato 
wyposażony.

też oczko wodne – opowiada An-
drzej Królikowski  (KAM)

Alzheimera w hotelu nie będzie
Rada miejska sprzeciwiła się powstaniu ośrodka opiekuńczego w sąsiedztwie obiektów sportowych
Andrzej S. rodyS

PRUSZKÓW
Po nieudanej próbie  
urządzenia ośrodka dla 
osób z chorobą Alzheimera 
w hotelu Ideal, upadła  
kolejna próba stworzenia 
takiej placówki w mieście. 
Tym razem chodziło  
o teren, na którym  
znajduje się hotel Victor.

P od koniec maja zakończył 
działalność operacyjną 
hotel Ideal, znajdujący się  

w kompleksie Znicza. Zarządzają-
ca nim spółka Investon przedsta-
wiła miastu koncepcję utworzenia 
w obiekcie ośrodka opiekuńczego 
dla osób starszych dotkniętych 
chorobą Alzheimera i innymi 
demencjami. Prezydent Prusz-
kowa Jan Starzyński nie zgodził 
się, bowiem sprzedając grunt, na 
którym stoi obecnie hotel Ideal, 
miasto zastrzegło sobie w akcie 
notarialnym i hipotece, że będzie 
on wykorzystywany na działalność 
hotelarską. Chodziło m.in. o to, 
by utrzymać jednolity charakter 
kompleksu Znicza, jako terenu 
przeznaczonego na działalność 
sportowo-rekreacyjną. Wiceprezy-
dent Pruszkowa Andrzej Kurzela  
w rozmowie z nami argumentował 
także, że to nie jest dobre miejsce 

na taki ośrodek ze względu na od-
bywające się tu często imprezy 
sportowe, festyny i koncerty. – To 
wcześniej czy później doprowa-
dziłoby do sytuacji konfliktowej, 
a tego chcemy uniknąć – mówił.

Nie Ideal, to Victor
Miasto zapowiadało przed mie-
siącem, że będzie prowadzić dal-
sze rozmowy ze spółką Investon 
w sprawie utworzenia ośrodka 
alzheimerowskiego na terenie 
Pruszkowa. W efekcie na X sesji 
rady miejskiej 30 czerwca pod ob-
rady trafił projekt uchwały o przy- 
stąpieniu do zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obsza-
ru Wyględówek. Chodzi o to, by 
zmienić przeznaczenie terenu, 
na którym znajduje się kompleks 
Arena, hotel Victor i pływalnia 
Kapry z usług sportu i rekreacji 
na usługi sportu, rekreacji, zdro-
wia i opieki. Obecny na sesji rady 
prezes Investonu Dariusz Futo-
ma nie krył, że przede wszystkim 
chodzi o zmianę funkcji hotelu 
Victor. Zwrócił się do rady o prze- 
głosowanie projektu uchwały  
i zmianę MPZP, żeby można było 
na tym terenie prowadzić dzia-
łalność opiekuńczą i zdrowotną. 
Poinformował, że jest inwestor, 
który chce utworzyć tu nie tylko 

ośrodek opiekuńczy, ale całe cen-
trum alzheimerowskie z zaple-
czem naukowo-konferencyjnym.

Zakłócenie  
wizji rozwoju miasta
Rada niemal jednogłośnie sprze-
ciwiła się tym planom. – Arena to 
jest kompleks sportowy. Umiesz-
czenie tam takiej placówki zakłóca 
wizję rozwoju miasta – argumen-
tował Wojciech Gawkowski, rad-
ny opozycyjnej PO. Przeciwko 
koncepcji utworzenia ośrodka 
alzheimerowskiego w hotelu 
Victor opowiedzieli się również 
radni Samorządowego Porozu-
mienia Pruszkowskiego i PiS.  

W głosowaniu rada projekt uchwa-
ły odrzuciła.

Próbowaliśmy dowiedzieć 
się od prezesa Dariusza Futomy, 
skąd wziął się pomysł utworzenia 
ośrodka opiekuńczego dla osób 
starszych w hotelu Victor w mo-
mencie, kiedy upadła możliwość 
utworzenia go w hotelu Ideal. Bo-
wiem o tym, co dalej z hotelem 
Ideal, prezes Futoma może decydo-
wać, ale o tym, co dalej z działają-
cym przecież i należącym do innej 
spółki hotelem Victor – raczej nie. 
W rozmowie telefonicznej z nami 
Dariusz Futoma przyznał, że z ho-
telem Victor nic go nie łączy, ale 
tego, dlaczego akurat tu chciałby 

utworzyć ośrodek i jakie ma prawo 
do decydowania o przyszłości Vic-
tora, wyjaśnić nie chciał. – Chodzi 
mi jedynie o rozwój Pruszkowa 
– skwitował. Potwierdził jednak, 
że był inwestor, który poważnie 
zainteresował się utworzeniem 
takiej placówki w Pruszkowie, ale 
wobec stanowiska miasta i rad-
nych, zrezygnował.

O Victorze bez Victora
Radni w dyskusji przed głoso-
waniem nad projektem uchwały 
przekonywali, że jest przecież tyle 
miejsc w Pruszkowie znacznie 
lepiej nadających się na ośrodek 
opiekuńczy dla osób starszych 
niż hotele w sąsiedztwie obiek-
tów sportowych. Dlaczego więc 
ktoś upiera się, by utworzyć go 
koniecznie w hotelu?

O planach spółki Investon 
względem Victora nie wiedział 
nic zarząd tego hotelu. Andrzej 
Pierzchała, dyrektor hotelu Victor, 
przyznaje, że słyszał o planach 
utworzenia ośrodka alzheimerow-
skiego w budynku po hotelu Ideal, 
ale o takich planach w odniesieniu 
do Victora – nie. – Ten pomysł na 
pewno nie wyszedł od nas – mówi. 
Podkreśla, że hotel Victor nie miał 
nic wspólnego z próbą dokonania 
zmiany planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części obszaru 
Wyględówek. 
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aktualności
Andrzej zArębA  Chciałbym w przyszłym roku 
przystąpić do rozbudowy szkoły podstawowej  
w Ładach. Uczy się tam ponad dwukrotnie  
więcej uczniów niż w szkole podstawowej  
w Sękocinie, w której jest sześć klas, po jednym 
oddziale. Dlatego i tę szkołę trzeba szybko 
powiększyć  Wójt gminy Raszyn

CYTAT TYGODNIA

Plany parku do pobrania 
w portalu WPR24.plWWW
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Zespół Kobry Brwinów zdobył 
tytuł najlepszej polskiej  
drużyny w hokeju na rolkach. 
Turniej finałowy Polskiej  
Ligi Hokeja na Rolkach był 

Kobra  
Mistrzem Polski

Tytuł Sportowej Gminy  
Roku 2011 w kategorii gmin  
liczących 30–100 tys. mieszkań-
ców – to wyróżnienie, jakie  
miasto otrzymało od Polskiego 

Sportowa  
Gmina Roku

Klubu Infrastruktury 
Sportowej. Poinformował  
o tym podczas sesji rady  
miasta 30 czerwca  
wiceprezydent miasta  
Andrzej Kurzela. Tytuł  
Sportowej Gminy Roku  
przyznawany jest w ramach 
programu „Budujemy Polskę 
Sportową”.  (ASR)

rozgrywany w Suchym Lesie  
koło Poznania. O zwycięstwo 
walczyły cztery najlepsze ekipy  
w kraju: Sielec Sosnowiec, 
Polonia Bytom, Marsjanie Opole 
i Kobra Brwinów. Teraz drużynę 
Kobry Brwinów czekają zacięte  
i emocjonujące spotkania  
w rozgrywkach o klubowe  
Mistrzostwo Europy.  (DP)
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Jesteśmy członkiem 
Związku Kontroli Dystrybucji Prasy 

Miasto chce inwestować w zabawę i rekreację
PIASTÓW
Nowe place zabaw przy 
dwóch szkołach i przed-
szkolu oraz skatepark przy 
Willi Millera mają powstać 
jeszcze w tym roku. Miasto 
zapowiada także uporządko-
wanie placów rekreacyjnych 
przy ulicach Wysockiego  
i Sowińskiego.

WPiastowie wciąż brakuje 
miejsc do zabawy i rekre-
acji zarówno dla dzieci, jak 

i dorosłych. Władze miasta postano-
wiły wyjść naprzeciw tym oczeki-
waniom i jeszcze w tym roku będzie 
można korzystać z nowych urządzeń.

Obecnie plac zabaw przy 
Szkole Podstawowej nr 2 na al. 

Plac rekreacyjny przy ul. Sowiń-
skiego to obecnie zupełnie nieza-
gospodarowany teren. Władzom 
Piastowa marzy się stworzenie  
w tym miejscu toru dla biegaczy 
lub chodziarzy, boiska do piłki 
nożnej z prawdziwego zdarzenia 
oraz skwerków, alejek i skalniaków,  
a także uporządkowanie roślinno-
ści. Jedna z firm już przeprowadziła 
projekt aranżacji i zagospodaro- 
wania tego terenu. Ta inwestycja 
miałaby jednak zostać zrealizo-
wana dopiero w przyszłym roku, 
bowiem w tegorocznym budże-
cie miasta nie starczy już na nią 
funduszy.

Wiele kontrowersji wśród 
mieszkańców Piastowa wzbudza 
propozycja zagospodarowania 

Willi Millera – wiekowego obiektu 
mieszczącego się przy ul. Boha-
terów Warszawy. Władze miasta 
poprzedniej kadencji chciały, aby 

231 tys. zł
przeznaczy piastowski 
ratusz na modernizację 
i wyposażenie placów 
zabaw przy Szkołach 
Podstawowych nr 2 i nr 4  
i Przedszkolu Miejskim nr 4

powstało tu przedszkole, jednak 
zdaniem obecnego burmistrza 
taka inwestycja byłaby dla mia-
sta zbyt kosztowna. Powstanie tu 
więc Centrum Muzealno-Kultu-
ralne Piastowa, siedziby byłych  
i obecnych harcerzy oraz Polskie-
go Związku Emerytów, Rencistów  
i Inwalidów.

Budynek jest otoczony pięk-
nym, dużym parkiem. – Znajduje  
się tu spory teren, prawie 2,5 ha.  
Młodzież zgłaszała postulaty  
stworzenia w tym miejscu skate- 
parku z prawdziwego zdarzenia. 
Być może uda się zrealizować tę 
inwestycję dzięki funduszom unij- 
nym oraz dotacji z Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowe- 
go – mówi burmistrz.  (KG)

Krakowskiej nie prezentuje się zbyt 
okazale: znajduje się tu tylko kilka 
huśtawek, zjeżdżalnia i ławeczka. 
Wkrótce ma się to zmienić i już 
po wakacjach dzieci będą mogły 
korzystać z nowych sprzętów  
– huśtawek, zabawek edukacyj-
nych itp. Podobną inwestycję wła-
dze miasta chciałyby zrealizować 
w Szkole Podstawowej nr 4 oraz  
w Przedszkolu Miejskim nr 4 przy 
ul. Żbikowskiej. – Chcielibyśmy 
 doposażyć te placówki w niezbęd-
ne sprzęty – mówi burmistrz Pia-
stowa Marek Kubicki.

Na ten cel piastowski ratusz 
otrzymał z Ministerstwa Sportu 
i Turystyki dotację celową i wraz 
z kwotą zaplanowaną w budże-
cie przeznaczy na tę inwestycję  

ok. 230 tys. zł. Nie wiadomo jeszcze 
dokładnie, jaki będzie jej całościo-
wy koszt. – Wszystko zależy od 
firm, które odpowiedzą na nasze 
zapytanie ofertowe. To ich przed-
stawiciele określą, co są w stanie 
zrobić za tę kwotę. Zapytanie 
ofertowe będziemy organizować 
lada dzień tak, aby w wakacje 
można było zrealizować inwestycję  
– dodaje Kubicki.

Plac zabaw przy ul. Wysockiego 
to kolejny obiekt, który zostanie 
zmodernizowany. Z powodu pro-
testów rodziców żwirek, którym 
pokryte jest podłoże placyku, zo-
stanie zastąpiony bardziej stabil-
nym materiałem. Według rodziców 
żwirek bowiem powodował wśród 
dzieci zbyt wiele skaleczeń.

MOK w rozsypce
Ośrodek kultury pilnie potrzebuje modernizacji
kArolinA GontArczyk

PIASTÓW
Licząca ponad 50 lat  
siedziba Miejskiego  
Ośrodka Kultury wymaga 
generalnego remontu.  
W tym roku, władze  
miasta przeznaczyły  
na ten cel 100 tys. zł.

M iejski Ośrodek Kultury 
w Piastowie mieści się 
przy ul. Warszawskiej 

24 w budynku pochodzącym  
z lat 50. ubiegłego wieku. Na 
początku swoją siedzibę miał tu 
Dom Ludowy, przekształcony 
później na Powiatowy Dom Kul-
tury. W 1957 r. powstało tu kino 
„Baśń”. Obecnie stan techniczny 
budynku jest bardzo zły, zwłasz-
cza sala kinowa pilnie wymaga 
modernizacji.

Działalność
W ośrodku odbywają się liczne za-
jęcia: wokalne, taneczne, teatralne, 
plastyczne i językowe. Aż trudno 
uwierzyć, że na realizację tych 
wszystkich zadań ośrodek ma do 
dyspozycji tylko trzy sale. Znajduje 
się tu jedna toaleta, nie ma również 

szatni, gdzie uczestnicy zajęć mo-
gliby się przebrać. Wielokrotnie 
zdarza się więc, że członkowie 
grupy baletowej, sekcji tańca no-
woczesnego i panie uczęszczające 
na gimnastykę muszą korzystać  
z jednego pomieszczenia. – Zde-
cydowanie ośrodkowi przydałaby 
się przebudowa – mówi p.o. dy-
rektora placówki Wanda Przyby-
lak. – Marzy nam się większa sala.  
Z powodu jej braku nie możemy 

biletów w kinie, Mazowiecka Jed-
nostka Wdrażania Programów 
Unijnych zakwestionowała jednak 
prawidłowość formalną wniosku. 
Po uznaniu naszego odwołania 
wniosek został zakwalifikowany, 
jednakże nie znalazł się na liście 
rankingowej w gronie projektów, 
którym przyznano dofinanso-
wanie. Chciałbym zauważyć że 
dofinansowanie przyznano  
52 projektom spośród 187 zakwa-
lifikowanych – tłumaczy.

Sprawa w sądzie
W tym czasie firma wykonująca 
projekt techniczny przedstawiła 
go do odbioru. Zdaniem Zdzisła-
wa Brzezińskiego, odbyło się to  
z licznymi oporami i naruszeniem 

wszystkich przewidzianych umo-
wą terminów. Z uwagi na liczne 
zastrzeżenia dotyczące prawidło-
wości rozwiązań, jego weryfikację 
zlecono firmie eksperckiej.

– Według recenzji, budynek, wy- 
konany na podstawie projektu tej  
firmy, zagrażałby życiu i zdrowiu 
użytkowników. Odmówiliśmy  
więc zapłaty i zażądaliśmy od- 
szkodowania za niewykonaną  
pracę. Tymczasem firma projektu- 
jąca wystąpiła do nas z żądaniem  
zapłaty, któremu odmówiliśmy.  
Reasumując, projekt techniczny  
związany z budową nowego miejs- 
kiego centrum kultury nie po- 
ciągnął za sobą żadnych kosztów,  
a sprawa znajduje się obecnie  
w sądzie – mówi Brzeziński.

Remont
– Do momentu rozstrzygnięcia 
sprawy w sądzie, w związku z mo-
dernizacją ośrodka, nie będziemy 
podejmowali żadnych działań  
– mówi Marek Kubicki, burmistrz 
Piastowa. – Poprzednie władze 
przez ostatnie 20 lat doprowa-
dziły budynek do takiego stanu, 
w jakim on się obecnie znajduje. 
Jeżeli przez ten czas nie były  
w nim wykonywane żadne prace,  
to ja naprawdę nie dam rady na- 
prawić tych błędów w ciągu jed-
nego roku – dodaje.

W tegorocznym budżecie na naj-
pilniejsze inwestycje, czyli remont 
dachu i modernizację pękających 
ścian w sali kinowej, władze Pia-
stowa przeznaczyły 100 tys. zł. 

100 tys. zł
zostanie przeznaczone  
w tym roku na 
modernizację Miejskiego 
Ośrodka Kultury  
w Piastowie

wystawiamy im krzesła, żeby nie 
musieli stać – dodaje.

Próby byłych władz
Władze Piastowa już kilkana-
ście lat temu podjęły działania 
w celu wykonania kapitalnego 
remontu ośrodka. – Wykonali-
śmy ekspertyzę budowlaną, z któ- 
rej wynikło, że sala kinowa ze 
względu na zużytą konstrukcję 
nadaje się praktycznie do rozbiór-
ki (koszty remontu przewyższały 
koszty budowy nowej sali) – mówi 
Zdzisław Brzeziński, były bur-
mistrz Piastowa, a obecnie radny 
rady miejskiej. – W tym czasie 
przewidywany był nabór na pro-
jekty na dofinansowanie zadań  
w  dziedzinie kultury ze środków 
unijnych, postanowiliśmy więc 
skorzystać z tej okazji i przygo-
tować kompletny projekt. W tym 
celu została wykonana koncepcja 
budynku MOK i nie czekając na 
wyniki konkursu, ze względu na 
krótkie terminy naborów, ogło-
siliśmy przetarg i zleciliśmy wy-
konanie projektu technicznego 
firmie wyłonionej w przetargu. 
W procedurze oceny wniosku, 
ze względu na zarzut pomocy pu-
blicznej związany ze sprzedażą 

się rozwijać. Również dla rodziców 
czekających na dzieci przydałaby 
się jakaś kawiarenka, bo oni już 
zupełnie nie mają gdzie się po-
dziać. Muszą czekać w holu, my 
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30 czerwca zakończyła się 
przebudowa ul. Marii Skłodow-
skiej-Curie na pograniczu Prusz-
kowa i Piastowa. Modernizacja 
objęła m.in. budowę kanalizacji 

Ul. Skłodowskiej-
-Curie gotowa

Zarząd Dróg Miejskich po 
raz kolejny zmienił termin  
zamknięcia ul. Dźwigowej.  
Droga miała zostać zamknięta  
1 lipca, ale będzie jeszcze 

Dźwigowa 
zamknięta później

przejezdna co najmniej do  
12 lipca. Okazało się jednak,  
że pierwsze prace wcale nie 
wymagają wyłączenia jej  
z ruchu. Przejazd ulicą zostanie 
zamknięty dopiero, gdy robotnicy 
rozpoczną prace na jezdni.  
ZDM nie wie jeszcze, jak  
długo będzie trwał remont  
ul. Dźwigowej.  (DP)

deszczowej, zbiornika reten- 
cyjnego, wykonanie ścieżek  
rowerowych i chodników  
oraz ułożenie nawierzchni  
z kostki brukowej. Najprawdo- 
podobniej już w przyszłym  
tygodniu droga będzie dostępna 
dla mieszkańców. Łączny  
koszt całej inwestycji wyniósł  
prawie 1 mln zł.   (AS)

PRUSZKÓW/PIASTÓWWARSZAWA WŁOCHY

Większa i piękniejsza 
szkoła w Sękocinie
GMINA RASZYN
Władze gminy zleciły  
przygotowanie projektu 
modernizacji i rozbudowy 
szkoły podstawowej  
w Sękocinie. Graficzna 
wizualizacja obiektu  
wraz z aranżacją otoczenia 
wyglądają obiecująco.

Generalny remont wraz  
z rozbudową tej placów-
ki jest koniecznością. 

Wprawdzie szkoła  przechodziła 
już modernizacyjne liftingi, jed-
nak okazały się one niewystar-
czające w stosunku do rosnących 
potrzeb mieszkającej w Sękocinie 
społeczności. Inwestycja zakłada 
powiększenie istniejącego budyn-
ku o ok. 800 mkw. i odpowiednie 
zagospodarowanie terenu wokół 
niego.

Z racji, że priorytetem jest 
dostosowanie obiektu do po-
trzeb osób niepełnosprawnych, 
układ pomieszczeń, korytarzy 
oraz sal jest bardzo funkcjonal-
ny. Sękocińska podstawówka  
w nowym wydaniu będzie mieć 
dobudowaną parterową część 
obiektu. Nowym elementem 
będzie też hol wejściowy sta-
nowiący łącznik pomiędzy czę-
ściami szkoły.

Wizerunkową rewolucję przej-
dzie część dydaktyczna. Przybę-
dzie 13 przestronnych i jasnych 

sal lekcyjnych oraz czytelnia, 
świetlica połączona ze szkolną 
jadalnią i zapleczem cateringo-
wym. Zaś obecne sale lekcyjne 
po odświeżeniu staną się labo-
ratoriami językowymi.

By ułatwić niepełnosprawnym 
uczniom poruszanie się po te-
renie placówki, zamontowane 
zostaną też windy. Za sprawą 
nowoczesnej elewacji ma się 
również zmienić zewnętrzny 
wizerunek szkoły.

Wójt Raszyna Andrzej Zaręba 
uczula jednak, że wizualizacja 
placówki prezentuje elementy 
od strony funkcjonalnej. – Ar-
chitekt przeprowadzający projekt 
może i przeważnie dokonuje jakiś 
zmian. Trzyma się jednak rozpla-
nowania pomieszczeń w środku 
budynku – mówi wójt Zaręba, 
który wspomina już o planach 
kolejnej oświatowej inwestycji. 
– Chciałbym w przyszłym roku 
przystąpić do rozbudowy szkoły 
podstawowej w Ładach. Uczy się 
tam ponad dwukrotnie więcej 
uczniów niż w szkole podsta-
wowej w Sękocinie, w której jest 
sześć klas, po jednym oddziale. 
Dlatego i tę szkołę trzeba szybko 
powiększyć – uważa wójt. Zdra-
dza, że już trwają rozmowy z wła-
ścicielami pobliskiego gruntu, by 
na potrzeby rozbudowy szkoły 
odkupić od nich działkę – ponad 
4 tys. mkw.  (KAM)

Władze Milanówka chcą ograniczyć emisję gazów
MILANÓWEK
Miasto przystąpiło do  
programu, którego  
celem jest ograniczenie  
emisji gazów cieplarnianych  
o 20 proc. Pierwszym  
krokiem było podpisanie 
przez burmistrza listu  
intencyjnego w tej sprawie.

Teoretycznie wiemy, że 
zmiany klimatyczne 
zachodzące na naszym 
globie są niekorzystne 

dla nas wszystkich. Jednak prze-
ciętny człowiek, ma niewielką 
wiedzę na temat tego, co należy 

zrobić, by np. ograniczyć emisję 
gazów cieplarniach. A ich zmniej-
szenie nie jest naszą dobrą wolą, 
tylko obowiązkiem. Wynika on 
m.in. z tego, że Polska podpisała 
protokół z Kioto do Ramowej Kon-
wencji Narodów Zjednoczonych  
w sprawie Zmian Klimatu. Jed-
nym z podstawowych obowiąz-
ków nałożonych w protokole jest 
zmniejszenie emisji gazów. By 
to uczynić, konieczne są m.in. 
działania w skali mikro w gmi-
nach. Jednym z pierwszych miast 
w naszym regionie, które chcą 
coś zrobić w tym zakresie jest 
Milanówek.

List intencyjny  
na początek
W maju burmistrz Jerzy Wysocki  
podpisał list intencyjny o przystą- 
pieniu do programu, którego ce-
lem jest ograniczenie emisji ga-
zów cieplarnianych. Zrobił to też 
Płock i Mszczonów. – Inicjatorem 
i propagatorem takiej inicjatywy 
jest Mazowiecka Agencja Ener-
getyczna, w której Milanówek 
jest udziałowcem – mówi Jerzy 
Wysocki. – Porozumienie ma na 
celu zjednoczenie władz lokal-
nych wokół wspólnych celów, 
jakie Unia Europejska chce osią-
gnąć do 2020 r., tj. zmniejszenia  

Do poprawy efektywności 
energetycznej może 
przyczynić się każdy  
z nas od zaraz. By 
zmniejszyć zużycie energii 
i redukować jej, starty 
wystarczy stosować 
energooszczędne żarówki, 
lodówki, pralki, zmywarki  
i wyłączać telewizory  
i inne urządzenia  
często pozostawianie  
w stanie czuwania.

odnawialnej. Należy do niej ener- 
gia słoneczna, którą można wy-
korzystywać do celów ogrzewania 
lub zasilania prądem elektrycz- 
nym. Nacisk zostanie położony też  
na poprawę efektywności ener-
getycznej. Tą można osiągnąć bez  
większego wysiłku w każdym 
gospodarstwie domowym. Nie 
trzeba wielkiego trudu, by zmniej-
szyć zużycie energii i redukować 
starty energii. Wystarczy stosować 
energooszczędne żarówki, urzą-
dzenia AGD (lodówki, pralki, zmy-
warki) oraz wyłączać telewizory  
i inne urządzenia często pozosta-
wianie w stanie czuwania.  (KAM)

Kancelaria sejmu ratuje  
milanowską spuściznę
Płaskorzeźby Jana Szczepkowskiego trafią do gmachu parlamentu
kAmillA GęBSkA

MILANÓWEK
Kancelaria Sejmu po- 
kryje koszt konserwacji,  
wynoszący około 150 tys. zł, 
ośmiu płaskorzeźb jed- 
nego z najwybitniejszych 
polskich rzeźbiarzy Jana 
Szczepkowskiego. W zamian  
prace artysty zostaną 
przekazane w depozyt na 
10 lat. Przez ten czas będą 
wizytówką miasta-ogrodu  
w gmachu Sejmu.

P ropozycja sfinansowania 
przez Kancelarię Sejmu re- 
montu części kolekcji płas- 

korzeźb autorstwa Jana Szczep- 
kowskiego, przez lata ściśle zwią-
zanego z Milanówkiem, to wielka 
szansa na ich konserwację. Władz 
miasta-ogrodu nie byłoby stać na 
przywrócenie im dawnej świet-
ności. Obecnie trwają ostatnie 
uzgodnienia dotyczące warunków 
przeprowadzenia renowacji oraz 
przekazania Sejmowi tych dzieł  
w depozyt na 10 lat. Chodzi o osiem  
płaskorzeźb: „Rzemiosło”, „Polska 
zrzuca kajdany”, „Politycy – lewi-
ca z prawicą”, „Sport”, „Orka 1”  
i „Orka 2” oraz projekt płaskorzeźb 
„Jabłonka” i „Jabłkobranie”.

Szczepkowski w Sejmie
Gdy rzeźby przejdą lifting, umiesz-
czone zostaną w gmachu Sejmu,  
w łączniku między jego budynka-
mi. Zaś w 2015 r. mają zostać prze-
niesione do powstającego budynku 
komisji sejmowych. Szczegóły do-
tyczące transakcji omawiane były 

Kancelarii Sejmu Jan Węgrzyn, po-
słanka pochodząca z Milanówka 
Alicja Olechowska, burmistrz 
miasta-ogrodu Jerzy Wysocki oraz 
dyrektor Milanowskiego Centrum 
Kultury Anna Osiadacz.

Zainteresowanie ratowaniem 
spuścizny narodowej, do której 
należą płaskorzeźby Szczepkow-
skiego, ze strony przedstawicieli 
Kancelarii Sejmu nie jest przy-
padkowe. Fryz obecnie zdobiący 
zewnętrzną ścianę sali posiedzeń 
Sejmu, złożony z 18 kamiennych 
płyt z płaskorzeźbami, jest autor-
stwa właśnie Szczepkowskiego  
i Jana Biernackiego.

Promocja Milanówka
Autorką pomysłu, by prace trafi-
ły do Sejmu, jest Anna Osiadacz, 
dyrektor MCK. – Ta propozycja 
nie tylko umożliwia nam rato-
wanie niszczejących gipsów, ale 
także otwiera drzwi do promocji 
Szczepkowskiego i Milanówka na 
skalę całego kraju, a nawet poza 
nim – mówi. – W Sejmie każdego 

dnia goszczą wycieczki zwiedzają-
ce budynek oraz goście z zagrani-
cy. Niewykluczone, że po upływie  
10 lat od przekazania rzeźb w sej-
mowy depozyt, wykonane zostaną 
ich odlewy, które staną się stałym 
elementem dekoracji budynku  
komisji sejmowych.

Szefowa MCK, przy wsparciu 
m.in. władz miasta, nie ustaje  
w działaniach, by zainteresować 
różne inne placówki i instytucje 
pracami Jana Szczepkowskiego.  
W tym celu kolekcję rzeźbiarza po- 
dzieliła tematycznie, m.in. na zwią-
zane z Józefem Piłsudskim (arty-
sta zdejmował maskę pośmiertną 
Józefa Piłsudskiego). – Toczą się 
rozmowy, aby prace Szczepkow-
skiego znalazły się w powstającym 
muzeum Piłsudskiego – zdradza 
dyrektor Osiadacz. 

 Jan SzczepkowSki

Jeden z najwybitniejszych 
polskich rzeźbiarzy. Urodzony 
8 marca 1878 r. w Stanisławo-
wie, zmarł 17 lutego 1964 r. 
w Milanówku. Wykonał m.in. 
płasko rzeźby na fasadzie Banku 
Gospodarstwa Krajowego  
w Warszawie, elewację gmachu 
Sejmu RP, fryz w Teatrze 
Ateneum, pomniki Wojciecha 
Bogusławskiego, Stanisława 
Moniuszki, Adama Mickiewicza 
w Warszawie oraz sarkofag  
Józefa Piłsudskiego i jego  
srebrną trumnę. Był laureatem 
wielu międzynarodowych 
nagród. W Milanówku prowadził 
własną pracownię, w której 
powstało wiele wybitnych prac.

Anna Osiadacz:  
Propozycja pokrycia kosztów 
konserwacji prac Jana 
Szczepkowskiego nie tylko 
umożliwia nam ratowanie 
niszczejących gipsów, ale 
także otwiera drzwi do 
promocji Szczepkowskiego  
i Milanówka na skalę całego 
kraju, a nawet poza nim.  
W Sejmie każdego dnia 
goszczą wycieczki 
zwiedzające budynek oraz 
goście z zagranicy.

Dyrektor Milanowskiego 
Centrum Kultury
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o 20 proc. emisji gazów cieplar-
nianych, poprawę o 20 proc. efek- 
tywności energetycznej oraz 
20-procentowy udział energii ze 
źródeł odnawialnych – dodaje.

Na początek edukacja
Burmistrz przyznaje, że jeszcze nie 
zostały określone konkretne formy 
prowadzenia programu, którego 
głównym realizatorem jest MAE 
i ona będzie rozdzielać pieniądze 
unijne na jego wdrożenie.

Jednym z pierwszych kroków 
będzie propagowanie, informo-
wanie o możliwościach korzysta-
nia z różnych form źródeł energii 

na spotkaniu w Milanówku, które 
odbyło się pod koniec czerwca. 
Udział w nim wzięli zastępca szefa 
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1 lipca w dzielnicy Łąki, przy  
Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
nr 1, uroczyście otwarto dwa 
boiska wybudowane w ramach 
programu „Moje boisko – Orlik 

Łąki  
mają „Orlika”

Wkrótce korki w al. Krakowskiej 
mogą być jeszcze większe.  
W związku z budową trasy S2  
Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad planuje 

Zwężą  
al. Krakowską

zwężenie al. Krakowskiej do 
dwóch pasów w każdą stronę. 
Obecnie drogowcy pracują  
już po obu stronach al. Krakow-
skiej. Zmiany te będą trwały  
co najmniej kilka tygodni.  
Wystąpią w tym samym czasie, 
co prace na pętli autobusowej 
Okęcie, przez co utrudnienia  
będą jeszcze większe.  (DP)

2012”. Pierwsze z nich,  
o wymiarach 58 x 30 m  
z nawierzchnią z trawy  
syntetycznej, będzie służyło  
do gry w piłkę nożną. Na drugim 
uniwersalnym boisku o wymia-
rach 32 x 19 m z nawierzchnią  
z poliuretanu, młodzież będzie 
mogła grać w piłkę ręczną,  
siatkówkę i koszykówkę.  (DP)

GRODZISK MAZOWIECKIWARSZAWA WŁOCHY

Reklama

Poczta czynna dłużej
OTRĘBUSY
Od 1 sierpnia filia  
brwinowskiego Urzędu 
Pocztowego, mieszcząca 
się w Pałacu Toeplitza  
w Otrębusach, będzie  
czynna dłużej.

Poczta Polska, z uwagi na 
potrzebę oszczędności, 
likwiduje małe urzędy 

pocztowe znajdujące się w nie- 
wielkich wsiach i miejscowoś- 
ciach. Z tego powodu reduko- 
wane są również stanowiska  
pracy. W efekcie tych działań  
w terenie pracuje mniej listono- 
szy, a placówki pracują krócej.

Zmiany w strukturze Poczty 
Polskiej mogły mocno skompli-
kować życie mieszkańców Kań 
i Otrębus. Pocztowcy chcieli 
zlikwidować placówkę poczty 
mieszczącą się w Pałacu Toeplit-
za w Otrębusach. – Jeśli poczta  
w pałacyku zostanie zamknię-
ta, to nie wiem, w jaki sposób 
odbiorę awiza. Poczta chyba nie 
zwraca uwagi na mieszkańców 
małych miejscowości – irytuje się 

czytelniczka Maria. – Nie mam  
czasu żeby za każdym razem,  
gdy dostanę awizo jeździć do 
Brwinowa – dodaje. Władze gmi-
ny postanowiły interweniować  
w tej sprawie. Dzięki serii spot- 
kań z przedstawicielami Pocz- 
ty Polskiej oraz ajentem, udało 
się opracować strategię dalszej  
działalności poczty w Otrębu- 
sach, co pozwoli na jej uratowa- 
nie przed zamknięciem. Do koń- 
ca lipca punkt pocztowy będzie 
czynny w godz. 9.00–15.00. Nato- 
miast od 1 sierpnia placówka bę- 
dzie pracowała w godz. 9.00–18.00.

W trakcie ostatniej sesji brwi-
nowskiej rady miejskiej radni wy-
razili zgodę na zawarcie umowy 
najmu pomieszczeń w Pałacu 
Toeplitza z przeznaczeniem na 
punkt pocztowy.  (AS)

Ruszyła akcja "Pedałujesz – Pomagasz"
AnnA SołtySiAk

PRUSZKÓW
Stowarzyszenie Zdrowy 
Rower po raz kolejny  
organizuje akcję charyta-
tywną „Pedałujesz  
– Pomagasz”. Tym razem  
rowerzyści wyruszyli  
w trasę, by zebrać pieniądze  
dla Doroty Kowalskiej.

R ok temu członkowie sto-
warzyszenia i ochotnicy  
z całej Polski wzięli udział 

w wyprawie do Wilna. 30-osobo-
wa grupa zebrała wtedy 10 tys. zł 
dla sparaliżowanego po wypadku 
Leszka. W tym roku członkowie 
stowarzyszenia Zdrowy Rower 
wraz z grupą chętnych chcą w cza- 
sie 10 dni pokonać trasę 740 km  
z Warszawy na wyspę Bornholm. 
W trakcie akcji rowerzyści będą 
zbierać pieniądze dla Doroty 
Kowalskiej, jednej z podopiecz-
nych fundacji „Zdążyć z Pomocą”. 
Dorota cierpi na dziecięce pora-
żenie mózgowe oraz epilepsję. 

się do niej przyłączyć, a także w każ- 
dej chwili zrezygnować z uczest-
nictwa w niej.

Więcej informacji na temat ak-
cji można znaleźć na stronie in- 
ternetowej www.zdrowy-rower.pl 
Można je także uzyskać pisząc na 
adres mailowy: zdrowyrower@
gmail.com.  

Celem wyprawy jest zebranie  
20 tys. zł na specjalny kombine-
zon, który pomógłby w jej w co- 
dziennym życiu. Zbiórka pienię-
dzy odbywa się za pośrednictwem 
serwisu charytatywnego Do> 
More. Wszyscy, którzy chcą wes- 
przeć akcję, ale nie mogą wyruszyć 
w trasę, mogą wpłacać pieniądze 

przez stronę akcji: www.domore.pl/
pedalujeszpomagasz.

Oficjalny start wyprawy odbył 
się w czwartek 7 lipca o godz. 9.00. 
Rowerzyści wyruszy sprzed toru 
kolarskiego BGŻ Arena w Prusz-
kowie i przejechali ulicami miasta. 
Wyprawa ma charakter otwarty. 
Oznacza to, że każdy chętny może 

 W tym roku rowerzyści jadą na Bornholm, by zebrać pieniądze na specjalistyczny sprzęt dla cierpiącej na 
epilepsję i porażenie mózgowe Doroty Kowalskiej
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C elem Zakładu Opiekuńczo-
-Leczniczego jest objęcie,  
w określonym czasie, cało-
dobową opieką i leczeniem 

osób, które przebyły ostrą fazę le-
czenia szpitalnego, mają ukończony 
proces diagnozowania, leczenia ope-
racyjnego lub intensywnego lecze-
nia zachowawczego, nie wymagają 
już dalszej hospitalizacji, jednak ze 
względu na stan zdrowia i stopień 
niepełnosprawności oraz brak możli-
wości samodzielnego funkcjonowania 
w środowisku domowym wymagają 
stałego nadzoru lekarskiego, profe-
sjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji, 
w szczególności poprzez:

•	 opiekę	lekarską,
•	 opiekę	pielęgniarską,	
•	 usprawnianie	ruchowe	i	działania	

fizjoterapeutyczne, 
•	 leczenie	farmakologiczne,	
•	 zapewnienie	niezbędnych	konsultacji	

specjalistycznych, 
•	 zapewnienie	niezbędnych	badań	

diagnostycznych, 
•	 ustalenie	i	stosowanie	diety,	
•	 stymulację	metodami	terapeutycz-

nymi i psychoterapeutycznymi  
do aktywności życiowej, 

•	 przygotowanie	 rekonwalescenta	 
i jego rodziny (opiekuna) do samo-
opieki i samopielęgnacji w warun- 
kach domowych, 

•	 zapobieganie	powikłaniom	wyni-
kającym z procesu chorobowego  
i unieruchomienia, 

•	 zmniejszenie	skutków	upośledzenia	
ruchowego i przygotowanie do życia 
w społeczeństwie.

Osobami uprawnionymi do nieodpłat-
nych świadczeń zdrowotnych w ZOLu 
są osoby ubezpieczone w Narodowym 
Funduszu Zdrowia.

Zasady kwalifikacji pacjentów :
Warunki przyjęcia do zakładu regu-

luje Rozporządzenie Ministra Zdrowia 
i Opieki Zdrowotnej z dnia 30 grudnia 
1998 roku w sprawie sposobu i trybu 
kierowania osób do zakładów opiekuń-
czo-leczniczych i pielęgnacyjno-opie-
kuńczych oraz szczegółowych zasad 
ustalania odpłatności za pobyt w tych 
zakładach, wydane na podstawie art. 34a  
ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r.  
o zakładach opieki zdrowotnej (t. j. Dz. U.  
z 2007 r., Nr 14, poz. 89 z poźn. zm.).

Z wnioskiem o wydanie skierowania  
do zakładu może wystąpić osoba ubiegająca 

się o skierowanie do zakładu albo jej przed-
stawiciel ustawowy - za zgodą tej osoby 
albo jej przedstawiciela ustawowego  
- inna osoba lub zakład opieki zdrowot- 
nej. Skierowanie wydaje w drodze de- 
cyzji Zarząd Powiatu Pruszkowskiego,  
na podstawie opinii wyznaczonego lekarza.

Jeżeli osoba skierowana do ZOL  
z powodu braku miejsca nie może być 
przyjęta, zostanie wpisana na listę osób 
oczekujących, prowadzoną przez ZOL.

 Do wniosku należy dołączyć: 
•	 zaświadczenie	lekarskie	stwierdza-

jące, że osoba ubiegająca się o skie-
rowanie do zakładu ze względu na 
stan zdrowia wymaga całodobowej 
pielęgnacji, opieki lub rehabilitacji  
i nie wymaga hospitalizacji,  

•	 wywiad	pielęgniarski	przeprowa-
dzony przez pielęgniarkę środowi-
skową (rodzinną) albo pielęgniarkę 
społeczną zakładu opieki zdrowotnej, 
w którym osoba ubiegająca się o skie-
rowanie do zakładu przebywa,

•	 dokumenty	 stwierdzające	 wyso-
kość dochodu osoby ubiegającej 
się o skierowanie do zakładu albo 
osoby zobowiązanej do ponoszenia 
odpłatności za pobyt w zakładzie,  
a w szczególności: 

– decyzję organu emerytalno-ren-
towego ustalającego wysokość 
emerytury albo renty; do decyzji 
załącza się zgodę osoby ubiegają-
cej się o skierowanie do zakładu 
na potrącanie opłaty za pobyt  
w zakładzie przez właściwy organ 
emerytalno-rentowy ze świad-
czenia emerytalno-rentowego, 
zgodnie z odrębnymi przepisami, 
lub 

– decyzję o przyznaniu zasiłku sta-
łego wyrównawczego lub renty 
socjalnej; do decyzji można załą-
czyć zgodę osoby ubiegającej się 
o skierowanie do zakładu albo 
przedstawiciela ustawowego do od- 
bioru tych należności przez zakład.

	•	 wypełnioną	przez	lekarza	i	pielęgniar-
kę kartę oceny świadczeniobiorcy kie-
rowanego do zakładu opiekuńczego 
wg skali Barthel.

Komplet dokumentów niezbędnych 
do ubiegania się o przyjęcie do ZOL do-
stępny jest:
•	 Starostwo	Powiatowe	w	Pruszkowie,	

ul. Drzymały 30, Sala Obsługi Intere-
santów - parter;

	•	 Powiatowe	Centrum	Pomocy	Rodzi-
nie, Pruszków ul. Drzymały 30, Zespół 

do Spraw Rehabilitacji Społecznej, 
pok. Nr 231, 

•	 Samodzielny	Publiczny	Zespół	Zakła-
dów Opieki Zdrowotnej, Pruszków, 
ul. Armii Krajowej 2/4 (budynek ad-
ministracyjny, parter). 

•	 Druki	do	pobrania	są	również	na	stro-
nach internetowych: www.powiat.
pruszkow.pl oraz www.szpitalnaw-
rzesinie.pl

Wypełnione wnioski wraz z wyma-
ganą dokumentacją można składać  
w Starostwie Powiatowym w Pruszko-
wie przy ul. Drzymały 30, w Sali Obsłu-
gi Interesanta, stanowiska Kancelarii 
Ogólnej, parter.

Godziny przyjęć:
Poniedziałek 8.00 – 18.00
Wtorek – Piątek 8.00 – 16.00

Informacja telefoniczna: 
Starostwo Powiatowe  
w Pruszkowie  
(+48 22) 738 14 30
Powiatowe Centrum  
Pomocy Rodzinie 
(+ 48 22) 738 15 05

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

Można składać wnioski  
do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy SPZ ZOZ w Pruszkowie przy ulicy Armii Krajowej 2/4 jest zakładem stacjonarnym 
udzielającym całodobowych świadczeń zdrowotnych w określonym czasie, obejmujących swoim zakresem 
leczenie, pielęgnację i rehabilitację osób nie wymagających hospitalizacji oraz zapewniającym pomieszczenia 
i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia
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Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Brwinów ul. Grodziska 12, tel. (22) 738 26 15

W sobotę i niedzielę 
25 i 26 czerwca  
w Brwinowie, Otrę- 
busach i Owczarni 

otworzyły się drzwi gościnnych 
ogrodów: osób prywatnych, 
instytucji, stowarzyszeń. Były 

zajęcia artystyczne, występ chó-
ru, koncerty muzyki klasycznej, 
pokazy tańca, wystawy plene-
rowe oraz mnóstwo atrakcji dla 
najmłodszych. Mimo kapryśnej 
pogody wszystkie zaplanowane 
wydarzenia udało się zrealizować 

z powodzeniem. Nowe miejsca, 
które w tym roku dołączyły do 
Otwartych Ogrodów, były chętnie 
odwiedzane, a w tradycyjnych, 
funkcjonujących już w ubiegłych 
latach padły rekordy frekwen-
cji. Wszystkim organizatorom 

tegorocznych Otwartych Ogro- 
dów dziękujemy za zaangażowa- 
nie i wysiłek, jaki włożyli w przy- 
gotowanie tegorocznego Festi- 
walu i za ogromną gościnność.  
Do zobaczenia podczas następ-
nych Otwartych Ogrodów.  (PR)

Otwarte Ogrody w Brwinowie

Głosuj na nowe place zabaw 
„Place zabaw w Żółwinie i Brwi-
nowie – mogą powstać dzięki 
Tobie!” – pod takim hasłem ru- 
szyła akcja promująca udział  
w konkursie, w którym nagrodą 
jest wybudowanie w całej Polsce 
100 placów zabaw. Mieszkańcy  
i przyjaciele gminy Brwinów 
głosują na place w parku miej-
skim w Brwinowie oraz przy OSP  
w Żółwinie. 

Po zarejestrowaniu się na stro-
nie www.100latnivea.pl/gloso-
wanie lub www.nivea.pl można 
każdego dnia oddawać swój 
głos na wybraną lokalizację. Cel  
w pierwszym etapie: znaleźć 
się 31 lipca 2011 r. wśród pierw-
szych 25 placów z największą 
liczbą głosów. W ostatnich 
dniach Brwinów znajdował się 
w pierwszej dziesiątce! Jeśli 
uda się utrzymać ten wynik, 
to są duże szanse, by wygrać 

– najpierw jeden, a w kolej-
nym, sierpniowym etapie także 
drugi plac. Warto powiadomić 
krewnych, zachęcić znajomych, 
przekazać innym informacje  
o głosowaniu. Dzięki zbudowa-
niu placu zabaw park miejski 
w Brwinowie ożyje, a Żółwin 
zyska bezpieczne miejsce do 
spotkań najmłodszych. Dzię-
kujemy za dotychczas oddane 
głosy i prosimy o więcej! 

Praca w Urzędzie Gminy Brwinów na stanowisku

Inspektora  
ds. promocji gminy Brwinów

Osoby zainteresowane proszone są o składanie ofert do 15 lipca 2011 r. w Urzędzie 
Gminy Brwinów przy ulicy Grodziskiej 12, Biuro Obsługi Interesanta, pok. 007.  

Szczegółowe informacje uzyskać można pod numerem telefonu (22) 738-26-23. 

Piastów

Cały świat w naszym mieście

P rzyjechali do nas z Ukrainy, 
Włoch, Gruzji a nawet Kenii. 
Piastów stał się ich nową, 
małą ojczyzną. 18 czerwca, 

podczas festynu rodzinnego na te-
renie gimnazjum nr 1 w Piastowie, 
odbyło się uroczyste wręczenie na-
gród dla zwycięzców konkursu 

"
Aleja 

Bohaterów - Piastów miasto otwarte".  

W drugiej edycji konkursu motywem 
przewodnim byli obcokrajowcy zwią-
zani Piastowem - ich rodzime kultury, 
tradycje, związki z naszym miastem  
i krajem oraz plany na przyszłość.  
W konkursie udział wzięło 8 dwu-
osobowych zespołów, złożonych  
z uczniów miejskich szkół ponad-
podstawowych. Otrzymaliśmy szereg 

ciekawych prac w różnorodnej formie: 
stron internetowych, albumów pla-
stycznych czy filmów. Decyzja o tym, 
która para powinna zwyciężyć i w na-
grodę polecieć na wycieczkę do Paryża 
nie była łatwa, bowiem poziom prezen-
towany przez uczestników był bardzo 
wysoki. Komisja konkursowa, w której 
skład weszła pani Wanda Przybylak, 

Katarzyna Wójcikowska oraz Joanna 
Szczuka stała przed bardzo trudnym 
zadaniem wyłonienia zwycięzców. 
Po długich naradach zadecydowano, 
iż najlepiej wykonana praca to strona 
internetowa o panu Igorze Momo-
tiuku przygotowana przez uczniów 
LO im. Adama Mickiewicza przygo-
towana przez Martynę Kołodziejczuk 

i Kubę Malickiego. Młodzi ludzie już 
wkrótce wypoczywać będą pod wieżą 
Eiffla natomiast pozostali wyróżnieni 
uczestnicy zostali obdarowani sprzę-
tem elektronicznym. Konkurs został 
zorganizowany przez Stowarzyszenie 
MOŻESZ, także dzięki wsparciu z bu-
dżetu Miasta Piastowa. Zwycięzcom 
serdecznie gratulujemy!

www.piastow.pl  

 

 

 

 

 

 

 

Codziennie głosuj na 
http://www.100latnivea.pl/głosowanie
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reklamy&ogłoszenia
Ceny netto, bez VAT. Cena ogł. drobnego za 1 słowo. Dokładne wymiary modułu reklamowego 40,5 mm x 38,8 mm

•	 W biurze reklamy w Pruszkowie, ul. Prusa 19/7
•	 Telefonicznie pod nr 22 728 18 64 lub 531 311 315
•	 E-mailem pod adresem reklama@wpr24.pl
•	 W biurze In-Form Grodzisk Maz.: 22 755 69 28, www.biuroogloszen.net

jak
zamówić?

najlepsze 
ceny!

Drobne: 2 zł zwykłe, 3 zł pogrubione, 4 zł w ramce, 5 zł w kontrze
Modułowe (graficzne):  od 30 zł do 60 zł  za moduł ok. 4x4 cm

Dam pracę

 ► Avon konsultanci  
604 147 566 

 ► Biuro nieruchomości  
w Pruszkowie zatrudni 
agentów, wysoka prowizja; 
Tel. 604 492 736,  
22730 33 43 

Gazeta WPR zatrudni  
osobę do biura reklamy 
w pełnym lub niepełnym 
wymiarze godzin. 
Możliwość samodzielnego 
ustalenia czasu pracy.  
CV na adres:  
rekrutacja@gazetawpr.pl

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

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

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

 ► SALON PIĘKNOŚCI DENIQUE 
W C.H. JANKI PRZYJMIE DO 
PRACY DOŚWIADCZONE 
MANICURZYSTKI.  
2000 ZŁ NA RĘKĘ!!! 
ZAINTERESOWANYCH  
PROSZĘ O KONTAKT  
Z NUMEREM:  
609-242-500 

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

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

Szukam pracy

 ► Podejmę się sprzątania  
w Pruszkowie i okolicach  
511 738 104   

największa skuteczność!
CO TYDZIEŃ PONAD 30 000 CZYTELNIKÓW

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

Nieruchomości – sprzedam

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

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

 ► 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 

 ► Sprzedam pawilon handlowy  
(typu kiosk) w Pruszkowie 15m2, 
Kontakt 602 257 223,  
rogi23@o2.pl 

 
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  
 

Automoto – sprzedam

 ► Sprzedam Seat Ibiza  
1,4 benzyna 2009 r. cena 37 600;  
502 36 10 46  

Sprzedam

 ► Bloczki, Pustaki, Betoniarkę 
Otrębusy Tel. 501 75 74 50  

Kupię

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

 ► Książki 784 884 230  

Usługi

 ► Cyklina, lakier, tanio, sprzęt 
zachodni, Układam solidnie 
506 488 404; 22 724 91 28 

 ► Cyklinowanie 602 262 144 

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

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

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

 ► Hydrauliczno – gazowe 
792 267 957 

 ► Kolektory słoneczne  
z dotacją 45% bez zaciągania 
kredytu. Więcej informacji na 
stronie www.mawor.pl,  
Preferowany kontakt mailowy 

 ► Malowanie, szpachlowanie, 
zabudowy gk 516 502 934 

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

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” 
w Brwinowie sprzeda:

–  działkę Nr 757/3 o powierzchni 1011 m2 w miejscowości 
Otrębusy, ul. Natalińska 29. zabudowana pawilonem 
handlowym o powierzchni 270 m2

–  prawo wieczystego użytkowania działka Nr 50 o po- 
wierzchni 700 m2 z budynkiem sklepowym o powierzchni 
74 m2 w miejscowości Żółwin, ul. Nadarzyńska  27

–   prawo wieczystego użytkowania gruntu działkę Nr 2/3 
o powierzchni 1286 m2 w Brwinowie, ul. Piłsudskiego 21.

Dodatkowe informacje uzyskać można w siedzibie Spół-
dzielni w Brwinowie, ul. Piłsudskiego 19 lub telefonicz-
nie 22 729 59 58, każdego dnia roboczego w godzinach 
od 8.00 - 15.00

 ► Pranie tapicerki, dywanów  
w domu klienta 504 206 446 

 ► Projektowanie graficzne 
oraz skład DTP.  
Kontakt: 509 443 977,  
509 443 877; www.gdstudio.pl;  
marcin@gdstudio.pl 
 
POSPRZĄTAM  
- DOM 
- MIESZKANIE 
- BIURO 
PRUSZKÓW I OKOLICE.  
511 738 104  

 ► Transport Mercedes Sprinter 
504 206 446 

 ► Tynki gipsowe agregatem  
510 47 55 14 

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

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

 ►  WYMIANA OPON 795 569 659 
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Bezpłatna reklama Twojej firmy w internecie!

darmowe ogłoszenia 
www.ogloszenia.wpr24.pl

darmowa prezentacja
www.firmy.wpr24.pl

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie  

wydania decyzji o zezwoleniu na realizację  
inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia  
2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i rea- 
lizacji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r.  
Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.) obwieszczam, że zosta-
ło wszczęte postępowanie administracyjne na wnio- 
sek Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w sprawie wy-
dania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej dotyczącej budowy ronda na skrzyżowaniu 
ul. Brzozowej i ul. Komorowskiej wraz z przebudo-
wą istniejącej infrastruktury technicznej na działkach 
nr ew.: 64, 163/4, 163/3 obręb Nowa Wieś, 737, 741, 
718/2, 134/2, 134/3, 37/5 obręb Komorów Osiedle, 
gmina Michałowice oraz na działce nr ew. 180 obręb 
20 w Pruszkowie.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się  
z aktami sprawy w godzinach pracy urzędu: ponie-
działek 8ºº÷18ºº, wtorek ÷ piątek 8ºº÷16ºº, w Wydziale  
Architektury Starostwa Powiatowego w Pruszkowie;  
ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, pokój nr 115  
(I piętro), tel.: 022 738-14-32. 

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

POSPRZĄTAM
- Dom
- Mieszkanie
- Biuro

Pruszków i okolice.
Tel 512 077 690

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego  
uprzejmie informuje, 

że na urzędowej tablicy ogłoszeń  
Starostwa Powiatu Pruszkowskiego  

został wywieszony wykaz nieruchomości 
przeznaczonych do wydzierżawienia.

Zadzwoń:
502 099 933

Baleyage od

65 zł!

Fryzjerka
w domu klienta

350 000
odwiedzin 
w miesiącu

Reklama
w portalu
WPR24.pl

Zadzwoń: 
22 728 18 64 

lub napisz e-mail: 
reklama@wpr24.pl
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