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P R U S Z K Ó W
Po ponad dwóch latach 
od wybuchu skandalu 
z„lewymi szczepionkami” 
w pruszkowskiej 
przychodni DOM MED 
wiadomo już, że nikt nie 
poniesie odpowiedzialności 
za tę sprawę. 

W miniony ponie-
działek Sąd Rejo-
nowy w Pruszko-
wie ostatecznie 

zamknął sprawę, o której na 
początku 2014 roku mówiła ca-
ła Polska. Zgodnie z wyrokiem 
z 3 października Prokuratura 
Rejonowa w Piasecznie miała 
prawo umorzyć śledztwo bez 
postawienia jakichkolwiek za-
rzutów pielęgniarce Małgo-
rzacie R., która zamiast szcze-
pionek na rotawirusy miała 
podawać dzieciom nieznaną 
substancję i inkasować za to 
pieniądze do własnej kieszeni. 

Po ponad dwóch latach oka-
zuje się, że ani sąd ani prokura-
tura nie dopatrzyły się „znamion 
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Sąd Rejonowy w Pruszkowie ostatecznie zamknął sprawę. 
Decyzja jest prawomocna, nie przysługują od niej odwołania
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Za „lewe szczepionki” nie odpowie nikt

czynu zabronionego” w tym, co 
działo się w przychodni przy 
ul. Kubusia Puchatka.

Wątpliwości podczas po-
niedziałkowej rozprawy zgła-
szali zarówno rodzice małych 
pacjentów DOM MED-u, jak 
i jeden z pełnomocników po-
krzywdzonych. –  Dane (w sys-
temie informatycznym przy-
chodni – przyp. red ) były 
zmieniane w taki sposób, że 
Małgorzata R. pierwotnie 
wprowadzała do systemu da-
ne i rozpoznanie wymagające 
w dalszej kolejności zaszcze-

Po Almie tylko 
wspomnienie  4

P R U S Z K Ó W

Reklama

Stwierdzenie „tunel – bubel” zaczyna się sprawdzać... 
 Anna Sołtysiak 

G R O D Z I S K  M A Z .
Tunel w ciągu ul. Bałtyckiej 
w Grodzisku Mazowieckim 
przez złośliwych nazywany 
jest zwyczajnie bublem. 
Mankamenty konstrukcji 
co jakiś czas dają 
o sobie znać. Ostatnio 
z przeprawy trzeba było 
wypompowywać wodę...

G rodzisk uchodzi za gminę, 
którą stawia się za wzór 
dla innych miejscowości. 

I to nie tylko w najbliższej okoli-
cy. Grodzisk może pochwalić się 
zmodernizowanymi parkami, wy-
remontowanymi szkołami oraz 
ciekawymi inwestycjami, które 
będą realizowane w przyszłości 
m.in. akademią Legii Warszawa, 
Mediateką czy efektowną halą 
widowiskowo-sportową z ma-
łym centrum naukowym. Jednak 
jest jedno „ale”, które sprawia, 
że Grodzisk przestaje być ta-
ki idealny. To tunel pod torami 
PKP w ciągu ul. Bałtyckiej. 

Lista zastrzeżeń do tej prze-
prawy jest dość długa i co cie-

kawe, stale się powiększa. Ostatnio 
w tunelu, który PKP Polskie Linie 
Kolejowe wybudowały w ubiegłym 
roku pojawiła się woda. Część na-
szych czytelników poinformowa-
ła nas, że przejazd przeprawą był 
niemożliwy. – Nie było jakiejś na-
wałnicy, a w tunelu stoi woda. Czy 
to normalne? To nie tunel to zwy-
czajny bubel – irytuje się Rafał. 

Największe problemy pojawiły 
się na początku tygodnia. Wtedy 
strażacy dwukrotnie musieli wy-
pompowywać wodę z przeprawy. 
– W sumie interwencje mieliśmy 
dwie. Pierwszą w poniedziałek 

około godz. 21.00. Następnie mu-
sieliśmy wypompować wodę we 
wtorek około 6 rano. Za pierw-
szym razem wody było na około 
15 centymetrów, a za drugim na 40 
– mówi nam Krzysztof Tryniszew-
ski, rzecznik prasowy Komendy 
Powiatowej Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Grodzisku Mazo-
wieckim. – To były jedyne działania 
jakie tam wykonywaliśmy, w ostat-
nich dniach zalań już nie było. 
Trudno powiedzieć co było przy-
czyną tych problemów – dodaje. 

pienia, co wiązało się z obo-
wiązkiem uiszczenia określonej 
kwoty przez pokrzywdzonych. 
Dane te następnie były zmienia-
ne na takie rozpoznanie, które 
nie wymagało uiszczenia go-
tówki. Zestawienie tych danych 
z zeznaniami świadków świad-
czy o tym, że Małgorzata R. naj-
pewniej przyjmowała środki 
pieniężne – mówił radca praw-
ny Marek Miszkiel reprezentu-
jący Andrzeja Michnowskiego, 
właściciela DOM MED-u. 
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– Jest taka możliwość, ale my jeszcze przez kilka lat nie będziemy tego wdrażać. Jeśli 
mieszkańcy gminy Brwinów wchodziliby za niższe stawki na pruszkowski basen, to tę 
różnicę w cenie musiałaby dołożyć gmina Brwinów. Dzisiaj jeszcze nas na to nie stać. 
Arkadiusz Kosiński, burmistrz Brwinowa o połączeniu Brwinowskiej Karty Mieszkańca z jej pruszkowskim odpowiednikiem
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R E G I O N
Jak już informowaliśmy 
w poprzednim 
numerze, w mediach 
społecznościowych 
pojawiły się informacje,
że ksiądz Robert R. składał 
propozycje seksualne 
nastoletnim chłopcom. 
Co aktualnie dzieje się 
w tym temacie i jakie kroki 
podjęła Archidiecezja 
Warszawska? 

P rzypomnijmy. Kon-
trowersyjny biznes-
men Zbigniew Sto-
noga opublikował na 

Facebooku doniesienia, według 
których ksiądz z parafi i w Sta-
rych Babicach miał składać na-
stolatkom propozycje seksualne. 
Ks. Robert R. kilka lat temu słu-
żył w parafii pod wezwaniem 
św. Józefa w Pruszkowie, uczył 
też religii m.in w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących i Sportowych 
przy ul. Gomulińskiego 2.

Postanowiliśmy skontakto-
wać się z pruszkowską proku-
raturą, która prowadzi sprawę. 
Niewiele udało się nam dowie-
dzieć… – Możemy powiedzieć 
tylko, że otrzymaliśmy zawia-
domienie od pana Stonogi i jest 
ono weryfi kowane przez poli-
cję – mówi Andrzej Zwoliński, 
zastępca prokuratora rejono-
wego w Pruszkowie.

Więcej informacji uzyskali-
śmy w Archidiecezji Warszaw-
skiej. Jakie działania zostały 
tam podjęte? – Jako, że prio-
rytetem Kościoła jest ochrona 
dzieci i młodzieży, niezwłocznie 
po ujawnieniu się tych donie-
sień, czyli w minioną środę (28 
września – przyp. red) wieczo-
rem, zostały podjęte działania. 
Po pierwsze ksiądz został od-
sunięty od działalności dusz-
pasterskiej na czas wyjaśnienia 
sprawy. W czwartek rano została 

Ks. Robert R. wytoczy 
Stonodze proces?
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Ogłoszenie

postanowienia o umorzeniu po-
stępowania zawiera obszerną 
i szczegółową analizę stanu fak-
tycznego. Prokurator po prze-

prowadzeniu szeregu czynności 
słusznie uznał, że brak jest da-
nych dostatecznie uzasadniają-
cych popełnienie zarzucanych 
czynów przez Małgorzatę R. 

Na tę decyzję Sądu Rejonowego 
oburzeniem zareagowali obecni 

na sali rodzice małych pacjen-
tów z przychodni DOM MED. – 
To skandal! Będziemy walczyć 
dalej, napiszemy skargę do mi-

nistra sprawiedliwości – podsu-
mował pan Artur, którego córkę 
szczepiła Małgorzata R. 

Takiej reakcji rodziców trud-
no się dziwić. Szczególnie, że po-
czątkowo prokuratura prowadziła 
czynności w kierunku złamania 

Zastrzeżeń do decyzji proku-
ratury było więcej. – Prokura-
tor nie wyjaśnił co znajdowało 
się w ampułkach znalezionych 
w torbie Małgorzaty R., ani tego 
w jakim celu Małgorzata R. trzy-
mała w pomieszczeniu butelkę 
z nieznanym roztworem –  mó-
wił radca prawny Marek Miszkiel.

 Argumenty, które padły pod-
czas poniedziałkowego posie-
dzenia nie przekonały jednak 
sądu. – Postanowieniem z dnia 
3 września 2015 r. prokurator Pro-
kuratury Rejonowej w Piasecznie 
umorzył postępowanie przeciwko 
Małgorzacie R., podejrzanej o to, 
że od nieustalonego okresu do 
dnia 21 stycznia 2014 r. […] nie wy-
konywała szczepień ochronnych 
zapisanych do przychodni dzieci 
szczepionkami będącymi na sta-
nie przychodni, pobierając zapłatę 
za wykonane szczepienie w kwo-
cie nie mniejszej niż 130 zł, odno-
towując fakt szczepienia dziecka 
w książeczce zdrowia i karcie uod-
pornienia, nie wpłacając pienię-
dzy do kasy przychodni, czym 
działała na szkodę co najmniej 
dwustu osób, doprowadzając do 
mylnego poświadczenia zaszcze-
pienia dziecka – przypomniał 
sędzia Łukasz Kluska. 

I dodał: – Zgromadzony ma-
teriał dowodowy został rozpo-
znany prawidłowo. Uzasadnienie 

przepisów Kodeksu Karnego 
i Prawa Farmaceutycznego. Cho-
dziło m.in. o art. 286 Kodeksu 
Karnego (oszustwo), art. 165 
(sprowadzenie niebezpieczeń-
stwa dla życia lub zdrowia wielu 
osób albo dla mienia w wielkich 
rozmiarach), 160 (narażenie na 
bezpośrednie niebezpieczeń-
stwo utraty życia albo ciężkiego 
uszczerbku na zdrowiu), 192 (wy-
konanie zabiegu leczniczego bez 
zgody pacjenta), 271 (poświadcze-
nie nieprawdy w dokumentach), 
270 (podrabianie dokumentów). 

Jeszcze przed umorzeniem 
śledztwa wszystko wskazywa-
ło, że pielęgniarka nie uniknie 
odpowiedzialności przynajmniej 
z jednego paragrafu. – Prawdo-
podobnie usłyszy ona zarzut 
z art. 286 Kodeksu Karnego, 
czyli oszustwa – mówił nam we 
wrześniu 2015 r. Artur Wańdoch, 
zastępca prokuratora rejonowe-
go w Piasecznie. 

Decyzja Sądu Rejonowego 
w Pruszkowie jest prawomocna, 
nie przysługują już od niej kolej-
ne odwołania. – Wątpliwości w tej 
sprawie jest bardzo dużo, my cią-
gle nie wiemy co zostało podane 
naszym dzieciom. Do dziś muszą 
być pod specjalną opieką lekar-
ską, nie mogą być szczepione na 
inne choroby zgodnie z normal-
nym kalendarzem, a teraz okazu-
je się, że nic się nie stało – mówi 
nam mama jednego z dzieci.

Za „lewe szczepionki” 
nie odpowie nikt

Sąd Rejonowy w Pruszkowie ostatecznie zamknął sprawę. 
Decyzja jest prawomocna, nie przysługują od niej odwołania
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
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PSE wejdzie ze specustawą?
R E G I O N

Ciąg dalszy sprawy 
kontrowersyjnej linii 400 kV 
w naszym regionie. 
Minister Piotr Naimski 
zapowiedział, że inwestor 
może sięgnąć po tzw. 
specustawę i przymusowo 
wywłaszczyć grunty. 

J eśli okaże się to koniecz-
ne, Polskie Sieci Elektro-
energetyczne, które chcą 
budować linię, skorzysta-

ją z ustawy specjalnej – stwier-
dził minister Naimski w czasie 
środowej (5 października) sej-
mowej debaty o planach PSE. 
O tym, że inwestor ma taką moż-
liwość wiadomo nie od dziś, ale 
w świetle niedawnych maso-
wych protestów mieszkańców 
11 mazowieckich gmin (w tym 
Grodziska, Jaktorowa, Żabiej 
Woli i Brwinowa), słowa minis-
tra Naimskiego można odebrać

infrastrukturalne oraz uwzględ-
niający interesy strony społeczj, 
to jest korytarz drogi krajowej 
nr 50 i odcinka autostrady A2. 
Wskazany wariant nie przebie-
ga przez teren gminy Jaktorów”. 

Minister Naimski nie jest je-
dynym decydentem, któremu 
mieszkańcy terenów zagroż-
nych budową linii 400 kV ma-
ją za złe nagłą zmianę frontu. 
Przypominają obietnice wybor-
cze posła Jacka Sasina, który na 

swoich bannerach umieścił de-
klarację „Gwarantuję Państwu, że 
po naszym zwycięstwie w gmi-
nie Jaktorów nie powstanie liniea 
400 kV” (na zdjęciu). Żal kierowa-
ny jest także pod adresem premier 
Beaty Szydło, która na przedwy-
borczym spotkaniu w Grodzisku 
Mazowieckim okazywała zrozu-
mienie, a w czasie kilkutysięcz-
nego wrześniowego protestu 
w Warszawie nie znalazła czasu 
na spotkanie z demonstrującymi. 

Z ostatniego komunikatu in-
westora wynika zaś, że „rozpo-
częto realizację prac związanych 
z uszczegółowieniem trasy linii. 
W gminach, które wyraziły zgo-
dę na spotkania z przedstawi-
cielami wykonawcy odbywają 
się rozmowy dotyczące wyzna-
czenia szczegółowego przebiegu 
linii, uwzględniającego w mak-
symalny sposób uwarunkowa-
nia mające miejsce na terenie
każdej z gmin. [EL]

jako sygnał, że sprawa jest 
już przesądzona.  

Przypomnijmy, że jeszcze kil-
ka miesięcy temu ten sam mi-
nister informował w ofi cjalnym 
piśmie: „W wyniku przeprowa-
dzonych analiz, opartych na li-
ście przyjętych przez członków 
Grupy Roboczej kryteriów oraz 
przypisanych im wag, wskaza-
ny został wariant korytarza opty-
malny dla realizacji inwestycji, 
wykorzystujący istniejące kanały 
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– Będziemy walczyć dalej, napiszemy 
skargę do ministra sprawiedliwości 
– powiedział  pan Artur, którego 
córkę szczepiła Małgorzata R. 

rozpoczęta wstępna procedura 
kanoniczna według wytycznych 
Episkopatu co do postępowania 
w przypadku nadużyć w stosun-
ku do osób małoletnich. Warto 
powiedzieć, że ksiądz nie uczył 
w szkole – mówi nam ks. Prze-
mysław Śliwiński, rzecznik pra-
sowy Archidiecezji Warszawskiej.

Czy ksiądz Robert R. przy-
znaje się do zarzutów? – Pod-
czas tej procedury kanonicznej, 
która ma za zadanie ustalenie 
faktów i zgromadzenie doku-
mentacji, ksiądz nie przyznał 
się do zarzutów, za które grozi 
odpowiedzialność karna. Uznał 
to za zniesławienie i zapowie-
dział wytoczenie procesu o znie-
sławienie. Zadeklarował pełną 
współpracę z organami ścigania. 
Proszę pamiętać, że to postępo-
wanie kościelne jest niezależne 
od czynności, jakie podejmuje 
policja i prokuratura – odpo-
wiada ks. Śliwiński.

Jak twierdzi rzecznik Archidie-
cezji Warszawskiej, nie ma jesz-
cze dowodu na to, że ks. Robert R. 
mógł kogoś skrzywdzić na tle 
seksualnym. – Jeśli chodzi o sa-
mą ocenę faktów, to mamy na ra-
zie do czynienia z sytuacją słowo 
przeciwko słowu. Rozstrzygające 
będą prawdopodobnie ustalenia 
organów ścigania. Nie wie-
my też nic o poszkodowanych 
– podkreślał ks. Śliwiński. – Jeś-
li są, w tej lub innych sprawach, 
bardzo prosimy o kontakt z die-
cezjalnym delegatem do spraw 
ochrony dzieci i młodzieży, księ-
dzem specjalnie delegowanym do 
wyjaśniania takich dramatycz-
nych spraw – dodaje.

Tymczasem Zbigniew Sto-
noga opublikował kolejne ma-
teriały na Facebooku. Chodzi 
o wywiad z nastolatkiem, który 
twierdzi, że w rozmowie z nim 
ksiądz Robert R. przyznaje się 
do publikowania ogłoszeń sek-
sualnych w internecie. [SD]

C Y T A T02

Burmistrz Miasta Milanówka
informuje, że w dniach od 29.09.2016 r. do 20.10.2016 r. 
w siedzibie Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 
45 i przy ul. Spacerowej 4 na tablicach ogłoszeń został wy-
wieszony wykaz nieruchomości położonej przy ul. Wielki 
Kąt przeznaczonej do sprzedaży. Wykaz został także za-
mieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.
milanowek.pl/gospodarka_nieruchomościami).
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58– tyle dni potrwa wymiana nakładki na al. Wojska Polskiego w Pruszkowie. Chodzi o odcinek pomiędzy ulicami Powstań-
ców a Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej. Drogowcy w pierwszej kolejności wymieniają krawężniki, co wiąże się z utrudnienia-

mi. Jezdnia w kierunku Grodziska Mazowieckiego zwężona jest do jednego pasa ruchu. Następnie drogowcy przeniosą się na nitkę 
w kierunku Warszawy. To jednak nie koniec. W trakcie frezowania i wymiany nakładki ruch będzie odbywał się po jednej jezdni, 
a następnie zostanie przeniesiony na drugą – wyremontowaną. W tym czasie na wspomnianym odcinku nieprzejezdne będą wszyst-
kie skrzyżowania z al. Wojska Polskiego. Prace zakończą się 30 listopada. 58P i ą t e k ,  2  W R Z E Ś N I A  2 0 1 6P i ą t e k ,  7  PA Ź D Z I E R N I K A  2 0 1 6

W I A D O M O Ś C I

R A S Z Y N
Śmierć siedmioletniego 
chłopca wstrząsnęła 
nie tylko mieszkańcami 
Raszyna. Okoliczności 
zdarzenia wyjaśnia 
pruszkowska 
prokuratura. 

D ramat rozegrał 
się 1 paździer-
nika w jednym 
z raszyńskich do-

mów. – Otrzymaliśmy zgło-
szenie o zdarzeniu z sied-
mioletnim obywatelem Indii. 
Chłopiec miał wspinać się na 
szafę, z której spadł. Mebel 
przewrócił się na siedmio-
latka. W wyniku odniesio-
nych obrażeń dziecko zmarło 
– powiedziała nam st. asp. 
Marzena Dąbrowska z Ko-
mendy Powiatowej Policji 
w Pruszkowie.

Dokumentacja sporzą-
dzona przez funkcjonariu-
szy trafi ła do prokuratury. 
– 3 października prokurator 
wszczął śledztwo w sprawie 
nieumyślnego spowodowa-
nia śmierci siedmioletniego 
chłopca. Zlecono też sekcję 
zwłok, której wyniki po-
znamy w ciągu najbliższych 
dni – mówi Andrzej Zwo-
liński, zastępca prokurato-
ra rejonowego w Pruszkowie. 
– Z materiałów wynika, że 
w chwili zdarzenia dziecko 
znajdowało się pod opieką 
rodziny. Siedmiolatek wcho-
dził na szafę, która pod wpły-
wem siły przewróciła się 
na niego. Zgon nastąpił na 
miejscu – dodał. [JM]

Śmierć 
siedmiolatka

P I A S T Ó W
Wygląda na to, że 
w przyszłym roku 
ruszy modernizacja 
Sułkowskiego
w Piastowie. 

– W przygotowaniu jest do-
kumentacja projektowa na 
odcinek ul. J. Sułkowskiego 
od ul. S. Żółkiewskiego do 
ul. Żbikowskiej. Planowana 
realizacja etapu I to 2017 rok. 
W przyszłym roku planowane 
jest opracowanie dokumen-
tacji projektowej na odcinek 
od ul. Żbikowskiej do ul. Bo-
haterów Wolności. Realizacja 
ma nastąpić w 2018 r. – poda-
je Grzegorz Jasiński z Urzę-
du Miasta. I dodaje: – Należy 
uzyskać stosowne zezwolenia, 
wypłacić odszkodowania wy-
nikające z wykupu pasa dro-
gi. Przed przystąpieniem do 
prac drogowych niezbęd-
na jest też budowa wodocią-
gów w ulicach prostopadłych 
do ul. J. Sułkowskiego. [JM]

Co z ulicą
Sułkowskiego?

Stwierdzenie 
„tunel – bubel” zaczyna 

się sprawdzać...
Warto dodać, że to nie pierwszy 
raz kiedy tunel w ciągu ul. Bał-
tyckiej znalazł się pod wodą. We 
wrześniu strażacy również mu-
sieli interweniować i wypompo-
wywać wodę. – Wtedy przyczyną 
zalania był brak prądu. Pompa 
przestała działać i nie odpro-
wadzała wody – zaznacza bryg. 
Krzysztof Tryniszewski z gro-
dziskiej straży pożarnej. 

Przeprawa pod torami kolejo-
wymi powstała ponad rok temu 
i już od samego początku budzi 
negatywne emocje. Nie ma się co 
dziwić, bo oprócz zalań głównym 
zastrzeżeniem jest zbyt mała wy-
sokość tunelu. Burzę medialną 
wywołał fakt, że problem z prze-
jazdem przez tę przeprawę mają 
karetki pogotowia ratunkowego. 
Ratownicy wjeżdżając do tunelu 
muszą zwolnić a i tak zahacza-
ją anteną o jego sufi t. Z resztą 
nie tyko oni. Choć przed tune-
lem wiszą ograniczniki wysoko-
ści do 2,5 m to kierowcy do tej 
pory je ignorowali. Efekt? Na-
prawione rankiem oznakowa-
nie, wieczorem było ponownie 
zerwane. Rozwiązaniem proble-
mu miał być montaż kamer przy 
tunelu, ale i z nimi jest problem. 
PKP miało podłączyć kamery do 
swoich instalacji, ale nie kwapiło 

się z szybkim wykonaniem prac. 
Kamery przesyłają więc obraz 
drogą radiową. Kłopot w tym, że 
sygnał z dwóch kamer (łącznie 
są cztery) zrywa się gdy na to-
rach pojawia się pociąg. 

Grodziskie władze dotąd bro-
niły PKP Polskich Linii Kolejo-
wych, tłumacząc, że tunel został 
wykonany poprawnie. Teraz za-
pewniają, że więcej zalań już nie 
będzie. – Mamy umowę z kole-
jarzami na utrzymanie tunelu. 
Tę zasadę stosuje się wszędzie 
tam gdzie przeprawy idą nad 
lub pod torami kolejowymi. Nie 

planujemy natomiast przejęcia 
przeprawy na własność – za-
znacza Grzegorz Benedykciński, 
burmistrz Grodziska Mazowiec-
kiego. – Tunel powstał w wyni-
ku naszych starań. Do zalań 
dochodzi najczęściej gdy zawo-
dzą urządzenia: jest jakieś zwar-
cie na instalacji zasilającej pompy 
lub jest nagła przerwa w dosta-
wie energii elektrycznej. Tak było 
i tym razem. Pompy nie praco-
wały i w tunelu pojawiła się woda. 
Gwarantuję, że problemów z za-
lewaniem tunelu już nie będzie 
– podkreśla grodziski włodarz. 
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Opinia biegłego po sekcji zwłok
G R O D Z I S K  M A Z .

W czerwcu tego roku 
na ul. Żyrardowskiej 
w Grodzisku doszło do 
tragicznego wypadku, 
w którym zginął młody 
motocyklista. Prokuratura 
posiada już wyniki 
z sekcji zwłok.

T en późny wieczór za-
padł w pamięci wielu 
mieszkańcom Gro-
dziska... Przypomnij-

my. 4 czerwca po godzinie 22 na 
skrzyżowaniu ul. Żyrardowskiej 
i Malinowej zderzyły się dwa po-
jazdy – motocykl i osobowa toyo-
ta. Policja ustaliła, że motocyklista 
poruszał się ul. Żyrardowską w 
kierunku Jaktorowa. Natomiast 
kierowca toyoty podróżował wraz 
z pasażerką w przeciwną stronę 
(centrum Grodziska). – Kierujący 
samochodem osobowym zamie-
rzał skręcić w lewo w ul. Malinową. 
Niestety w tym momencie doszło 
do zderzenia pojazdów – mówi-
ła nam „na gorąco” asp. Monika 
Orlik z Komendy Powiatowej Po-
licji w Grodzisku Mazowieckim.

Niestety, mimo długiej re-
animacji 30-letni motocyklista 

poniósł śmierć na miejscu. Mi-
nęło kilka miesięcy od tego zda-
rzenia. Postanowiliśmy skontak-
tować się z grodziską prokura-
turą rejonową, by sprawdzić 
na jakim etapie jest prowadzo-
na sprawa. – Opinia biegłego 
z zakresu medycyny sądowej 
wpłynęła w ubiegłym tygodniu. 
To co jest istotne, to sekcja zwłok 
potwierdza fakt, że motocykli-
sta był trzeźwy, czyli nie był pod 
wpływem alkoholu. Jednak nie 
uzyskaliśmy jeszcze opinii co 
do tego czy ewentualnie znaj-
dował się pod wpływem środ-
ków odurzających – wyjaśnia 
Aneta Orzechowska, zastępca 
prokuratora rejonowego w Gro-
dzisku Mazowieckim.

AGENCJA W PRUSZKOWIE  
UL. KRASZEWSKIEGO 5

(50 METRÓW OD STACJI WKD PRUSZKÓW)
 

SZYBKO I KOMFORTOWO DOKONASZ: 
Wpłat i wypłat z konta. Realizacji przelewów. Zmian na koncie.

ZREALIZUJESZ:  
przekazy Western Union

OPŁACISZ RACHUNKI:  
na m.in.czynsz w Sp- ni Pruszkowskiej – 0 PLN, 

Gaz, prąd, telefon itp. – 2,50 PLN

ZAŁOŻYSZ: KONTO, LOKATĘ

WYLICZYSZ ZDOLNOŚĆ KREDYTOWĄ
UZYSKASZ: POŻYCZKĘ, KARTĘ KREDYTOWĄ,  

KREDYT HIPOTECZNY 

Czynne: Poniedziałek – Piątek 10:00 – 18:00, 
Sobota 10:00 – 13:00 

PKO BANK POLSKI

Reklama

F o t o m i g a w k a

Na brwinowskim transformatorze tuż przy zbiegu ulic Pszczeliń-
skiej i Wilsona widać mural. Na północnej ścianie zdobi go twarz 
Wacława Kowalskiego. Mural robi wrażenie.  [SD]  
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DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Reklama

Jeszcze w tym tygodniu miał 
zostać powołany kolejny biegły, 
który przeprowadzi rekonstruk-
cję wypadku. – Po zapoznaniu się 
z opinią po sekcji zwłok proku-
rator referent będzie powoływał 
biegłego z zakresu rekonstruk-
cji wypadków drogowych. Biegły 
oceni m.in. kwestie powstałych ob-
rażeń. Po uzyskaniu tej opinii zo-
stanie podjęta decyzja co do kwestii 
przedstawienia zarzutów bądź też 
umorzenia postępowania w sprawie 
– podkreśla Aneta Orzechowska.

Utworzenie takiej opinii mo-
że potrwać około jednego mie-
siąca. Prawdopodobnie wtedy 
też dowiemy się kto najbardziej 
przyczynił się do tego tragicz-
nego zderzenia. [SD]



P i ą t e k ,  7  PA Ź D Z I E R N I K A  2 0 1 6

W I A D O M O Ś C I

ISSN 2451-0890, PR: 18306

Wydawca: Grupa Wpr Media Sp. z o.o.
Redaktor naczelny: Maciej Skoczylas

Drukarnia: Polskapresse Sp. z o.o., 
Oddział Poligrafi a, drukarnia 
w Warszawie

Redakcja: 
Pruszków, ul. Niecała 10/2
tel/fax. 22 758 77 88
e–mail: redakcja@wpr24.pl

Reklama: tel./fax 22 758 77 88
biuro@wprmedia.pl

Ogłoszenia: tel./fax 22 758 77 88; 
Pruszków, ul. Niecała 10/2

Zespół redakcyjny: 
Bogdan Skoczylas, Maciej Skoczylas, 
Milena Skoczylas, Andrzej Golec, 
Anna Sołtysiak, Seweryn Dębiński, 
Ewelina Latosek, Anna Juszczak-Borysiuk, 
Jakub Małkiński

Nr konta bankowego – mBank
91 1140 2004 0000 3602 7552 0917

Partnerskie biura ogłoszeń: 
IN–FORM, www.biuroogloszen.net, 
SMS>+48 695 818 067 
(info wyłącznie 9–15 > tel. 22 755 69 28)
TOM–OFFICE tel. 22 728 97 90
Pruszków ul. Kraszewskiego 27/16

Studio grafi czne: Marcin Ziółkowski
Graphics & Design Studio, 
www.gdstudio.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo 
do skracania i adiustacji tekstów 
oraz nadawania tytułów listom. 
Tekstów i materiałów 
niezamówionych nie zwracamy. 

Anonimów nie drukujemy. 
Redakcja nie odpowiada za treść 
reklam i ogłoszeń. 

E–wydanie dostępne na 
www.wpr24.pl

media

04
M I L A N Ó W E K

W bibliotece w Milanówku odby-
ło się spotkanie dzieci i młodzieży 
z burmistrz Wiesławą Kwiatkowską 
i przedstawicielami instytucji kultu-
ralnych. Młodzi mieszkańcy mogli 
mówić o swoich potrzebach, wizji 
Milanówka.  – Co młodzi z Milanów-
ka robią w wolnym czasie? Jadą do 

Grodziska – stwierdził z przekąsem 
jeden z nastoletnich uczestników. Ze 
strony władz miasta deklarowano, 
że pomysły młodych mieszkańców 
są mile widziane. Pierwsze padły już 
w sobotę – m.in. budowa lodowiska, 
miejskie hot spoty i stworzenie syste-
mu roweru miejskiego. W najbliższym 

Z dziećmi i młodzieżą 
o Milanówku

czasie rozpisany zostanie też konkurs, 
w którym nagrodą będzie dofi nanso-
wanie na realizację wybranego pro-
jektu zgłoszonego przez młodzież. 
Do kontaktu i współpracy młodych 
zachęcały również przedstawicielki 
Miejskiej Biblioteki Publicznej i Mi-
lanowskiego Centrum Kultury.  [EL]  

pada deszcz nie ma mowy o star-
cie. Mokry balon nie poleci. Gdy 
mocno wieje też raczej rezygnu-
je się z lotu. Przy dużym wietrze 
praktycznie nie ma mowy o bez-
piecznym lądowaniu.

Zdarzały się awaryjne
lądowania?
– Tak i to nie raz. Zaliczyłem 
wodowanie, nagłe lądowanie 
w polu kukurydzy. Swoją drogą 
strasznie ciężko z takiego po-
la wynieść balon, bo kukurydzę 
sieje się gęsto. Pamiętam, że wy-
nosząc wtedy kosz i wszystkie 
elementy mocno się napraco-
waliśmy. Kiedyś wystartowali-
śmy z Teresina, z polanki koło 
leśniczówki. Pogoda była pięk-
na. Jednak jak wznieśliśmy się 
do góry to zobaczyliśmy za so-
bą ścianę deszczu, która w końcu 
nas dogoniła. Padało tak mocno, 
że można powiedzieć, iż spadli-
śmy a nie wylądowaliśmy. 

Nocne loty też się wykonuje?
– Tak, ale wtedy trzeba wylądować 
w wyznaczonym i bardzo dobrze 
oświetlonym miejscu. Ewentual-
nie zabiera się tyle gazu, żeby lą-
dowanie było tuż przed świtem. 
Chodzi o kwestie bezpieczeń-
stwa. W nocy nie widać linii wy-
sokiego czy średniego napięcia. 

Jaką najwyższą wysokość 
osiągnąłeś lecąc balonem?
– Zazwyczaj wznosimy się na 
kilkaset metrów. Najwyżej wle-

ciałem na 3 tys. metrów. Na 
„pokładzie” miałem spado-
chroniarzy, którzy wyskaki-
wali z kosza. Pamiętam, że 
bardzo zmarzłem, bo zało-
żyłem tylko koszulkę i krót-
kie spodenki. (śmiech)

Trochę o liczbach. 
Ile materiału trzeba zużyć, 
by uszyć balon? 
– Ja mam kilka czasz, bo tak fa-
chowo się nazywa ta część ba-
lonu. Największa to 1200 m kw. 
materiału. Czyli odpowiednik 
całkiem sporej działki. Taka cza-
sza ma 3400 m sześc. pojemności. 

Dziura w materiale to kłopot?
– Zwłaszcza przy naprawie. Na-
wet mała dziurka wymaga pra-
cy trzech osób – krawcowej 
oraz pomocników, którzy roz-
łożą i złożą materiał oraz pomo-
gą wsunąć go na maszynę. 

Latasz od wielu lat. Masz swo-
je ulubione miejsce, które uwa-
żasz za najpiękniejsze?
– Bardzo lubię latać na Mazu-
rach. Widok z góry jest świet-
ny. Latałem w wielu miejscach 
w Polsce, na Litwie, w Estonii. 
Każde miejsce jest inne, urzeka 
różnymi walorami, każde ma 
swój urok. Moim marzeniem jest, 
aby balonem polecieć nad Wiel-
kim Kanionem w USA.

Rozmawiała: 
ANNA SOŁTYSIAK

W Y W I A D
SŁAWOMIR CHUDZIK to 
mieszkaniec Pruszkowa, 
którego czasem 
możemy zobaczyć na niebie. 
Wszystko przez jego pasję, 
czyli... latanie balonem.

Jak zaczęła się przygoda 
z lataniem?
– Kiedyś nie miałem takiego za-
jęcia, któremu poświęcałbym się 
po pracy. Jedni grają w piłkę, in-
ni rozwiązują krzyżówki. Pew-
nego razu wujek zabrał mnie na 
zawody balonowe. Po kilku wi-
zytach na takich imprezach zła-
pałem bakcyla. I tak zaczęła się 
przygoda. Latanie pozwala mi się 
oderwać od codzienności. 

Przygoda, która z czasem 
zamieniła się w biznes...
– To nie był mój pomysł. Założe-
nie fi rmy wymusił na mnie ry-
nek. Często współpracowałem 
z fi rmami, które na swoich im-
prezach integracyjnych chciały 
mieć właśnie przeloty balonem 
lub zwyczajnie chciały umieścić 
na czaszy balonu reklamę. Za ta-
kie usługi potrzebowali faktur. 
I tak powstała fi rma. Dziś lata-
my jako agencja lotniczo-rekla-
mowa balonevent.pl.

Balon wielu osobom wydaje się 
niestabilny. Tymczasem lot jest 
niezwykle spokojny. 
– Tak, ale to dlatego, że lata się 
w określonych warunkach. Gdy 
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reorganizacja działania fi rmy. 
Zgodnie z zapowiedzią i infor-
macjami podawanymi w spra-
wozdaniach spółki, placówki, 
które nie przynoszą odpowied-
nich przychodów będą ogra-
niczane powierzchniowo lub 
zamykane – powiedziała nam 
Monika Moskwa, rzecznik pra-
sowy Alma Market SA.

Co będzie z dotychczaso-
wymi pracownikami placów-
ki handlowej w Pruszkowie? 
– W związku z zamknięciem 
placówek w Pruszkowie i Pia-
secznie Alma Market SA umoż-

liwiła załodze zmianę miejsca 
pracy na pozostałe sklepy sieci 
w Warszawie. Część osób zde-
cydowała się skorzystać z no-
wych propozycji firmy Alma 
Market SA – podkreśla Moni-
ka Moskwa.

O tym, że Alma ma kłopoty 
wiadomo było od dawna. Sieć 
ma ogromne problemy fi nan-

sowe. Warto dodać, że do kra-
kowskiego sądu wpłynął wniosek 
o upadłość tej fi rmy. Złożył go 
dostawca owoców oraz warzyw. 
Nie oznacza to jednak, że cała 
sieć marketów przestanie istnieć.

Po Almie tylko wspomnienie

 SEWERyn DĘBiŃski 

P R U S Z K Ó W
W ubiegłym tygodniu 
na portalu WPR24.pl 
informowaliśmy, że 
pruszkowska Alma 
prawdopodobnie została 
zamknięta na stałe. Dziś 
potwierdzają to właściciele 
spółki. Wyjaśniają 
dlaczego do tego doszło.

Z amknięcie marketu 
Alma wywołało spo-
re poruszenie wśród 
mieszkańców Prusz-

kowa. 28 września zablokowano 
automatyczne drzwi wejściowe 
do placówki i wywieszono kart-
kę z napisem: „sklep nieczynny”. 
Drogą mailową zwróciło się do 
nas wielu czytelników, w tym 
rozgoryczonych pracowników 
Almy. – Zrobili pracowników 
w ciula, nie chcą dawać wy-
powiedzeń tylko przenoszą na 
Skorosze na trzy miesiące bo 
mogą. A co dalej? To sami nie 
wiedzą... – pisała Sabina.

Przedstawiciele sieci od-
powiedzieli na nasze pytania 
i przede wszystkim potwierdzi-
li, że sklep został zamknięty na 
zawsze. Dlaczego? – 15 września 
tego roku spółka Alma Market 
SA złożyła wniosek o otwarcie 
postępowania sanacyjnego. Jest 
to forma postępowania restruk-
turyzacyjnego i jego celem jest 

Market w Pruszkowie został zamknięty na stałe

28 września zablokowano 
automatyczne drzwi wejściowe 
do placówki i wywieszono kartkę 
z napisem: „sklep nieczynny”
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Reklama w radiu 
Bogoria 94,5 FM

>>>>>>>>>>
Dział Promocji i Reklamy
tel.: 603 589 233, 605 838 751

 MOC HITOW

JESTESMY Z WAMI OD 18 LAT

Latanie pozwala mi się 
oderwać od codzienności
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przygotowany przez Przedszkole 
Tuptuś z Brwinowa. Pociechy nie 
będą się nudzić, a rodzice przez 
ten czas porozmawiają z wystaw-
cami. Goście, którzy nieco zgłod-
nieją, mogą liczyć na kawiarnię 
targową. W tej edycji Targów 
Nieruchomości i Wnętrz posiłki 
przygotuje Pizza 24h Pruszków.

Dlaczego warto skorzystać 
z targowej oferty? Niech o tym 
świadczą opinie tych, którzy od-
wiedzili nas w trakcie poprzed-
nich edycji. – Ja polecam, na tych 
targach w sumie znaleźlismy na-
sze mieszkanie, sprawdziliśmy 
też wstępnie zdolność kredytową 
– napisał na targowym profi lu na 
Facebooku pan Marcin. – Targi 
spisują się świetnie. Byłam już 

na poprzednich edycjach i wy-
bieram się tym razem – mówi 
pani Aleksandra.  

Na naszych gości czekać będą 
nie tylko stoiska i atrakcyjne pro-
pozycje deweloperów, ale także 
bezpłatna tablica ogłoszeń doty-
czących m.in. wynajmu, sprzeda-
ży lub kupna nieruchomości oraz 
konkurs z nagrodami.

Na tych, którzy zastanawiają się 
jak za kilka lat będzie wygląda-
ło miasto, odpowiedzi dostarczy 
wystawa „Pruszków przyszłości”. 

Organizator targów: Grupa 
Wpr Media Sp. z o.o. Współorga-
nizator: Miasto Pruszków. Partner 
Strategiczny: Yuniversal Podla-
ski Partnerzy: Restauracja Tori-
no, Przedszkole Tuptuś. Sponsor: 
ReSupport. Patroni: Homer Pro-
fi t, apartamenty.pl, KRN.pl, Radio 
Bogoria, szybko.pl, TEL-KAB, Pop 
Radio, nieruchomości.biz, GTV, 
Radio Sochaczew, obiektyw.info, 
tabelaofert.pl.

Do zobaczenia w Hali Znicz!

T A R G I
Prawie 60 stoisk z ofertą 
renomowanych deweloperów, 
bezpłatne porady kredytowe, 
atrakcyjne nagrody i kącik 
malucha – to wszystko 
czeka 8 i 9 października 
w pruszkowskiej Hali Znicz 
podczas jubileuszowej edycji 
WPR Targów Nieruchomości 
i Wnętrz. Zapraszamy!

T argi Nieruchomości to 
już w Pruszkowie tra-
dycja. W trakcie po-
przednich dziewięciu 

edycji pomogliśmy wielu osobom 
znaleźć wymarzone mieszkanie 
i dom, a naszą imprezę odwiedzi-
ło ponad 20 tys. gości.

Jubileuszowa, 10. edycja bę-
dzie wyjątkowa. 8 i 9 września 
goście będą mogli zapoznać się 
m.in. z ofertami lokalnych dewe-
loperów. Inwestycje prezentowa-
ne na targach są realizowane na 
terenie powiatów pruszkowskie-
go, grodziskiego, warszawskie-
go zachodniego oraz wybranych 
dzielnic Warszawy. Wśród blisko 
60 wystawców oprócz dewelo-
perów znaleźli się: doradcy kre-
dytowi, fi rmy z branży wystroju 
i wykończenia wnętrz, banki, sto-
iska gmin. Na Targach prezento-
wane będą zarówno inwestycje 
rynku pierwotnego, jak i wtór-
nego. Większość wystawców 

10. edycja WPR Targów 
Nieruchomości i Wnętrz!
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przygotowała promocyjne oferty, 
obowiązujące wyłącznie podczas 
trwania imprezy. Goście, których 
interesują porady kredytowe 
i ubezpieczeniowe, powinni na 
targowej mapie odnaleźć stoisko 
OAF Phinance S.A. Jak urządzić 
i wykorzystać przestrzeń pod-
powiedzą architekci z En Plan. 

Nie zabraknie targowych pre-
mier. Zaprezentowane zostaną 
takie inwestycje jak Apartamenty 
Skarpa w Pruszkowie, Akacjowy 
Zakątek (także w Pruszkowie), 
Triton Country w Nadarzynie 
czy Osiedle Na Laski w Grodzi-
sku Mazowieckim. 

Na gości, którzy na targi do 
Hali Znicz przyjdą z dziećmi, 
czekać będzie kącik malucha 

SPRZEDAM DZIAŁKĘ 
BUDOWLANĄ  

KOMORÓW GMINA MICHAŁOWICE  
ul. STARA DROGA Z M.P.Z.P 1688 M. KW.  

TEL. 694 545 840

Reklama

WPR Targi 
Nieruchomości i Wnętrz

8-9 października 
w godz. 10.00 – 16.00

Hala Znicz, 
ul. Bohaterów Warszawy 4, 

05-800 Pruszków
Wstęp wolny, 

www.targi.pruszkow.pl

  Porady kredytowe i ubezpieczeniowe 
 – OAF Phinance S.A. 
  Porady architekta – En Plan 
  Kącik Malucha 
 – Przedszkole Tuptuś z Brwinowa
  Kawiarnia targowa – Pizza 24h Pruszków
  Ogłoszenia drobne – Gazeta WPR 
  Bepłatna tablica ogłoszeń 
  Wystawa „Pruszków przyszłości”
  Konkurs targowy 

Ważne punkty 
na targowej mapie:
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W Y S T A W C Y
Yuniversal Podlaski na Targach Nie-
ruchomości i wnętrz zaprezentuje 
swoją inwestycję NOVO Pruszków. 
To propozycja kierowana do mło-
dych i dynamicznych osób. Lokale  
w NOVO zostały zaprojektowane tak, 
by własne „M” było miejscem wielo-
funkcyjnym. W budynku na ośmiu 

kondygnacjach zaprojektowano  
64 lokale. Metraże mieszkań są różno-
rodne (od 31 do 72 m kw.) dzięki temu 
każdy znajdzie tu „cztery kąty” przy-
stosowane do własnych wymagań. 
– Tu spotkacie się ze znajomymi, ba-
wicie się, ale również uczycie i pracuje-
cie. My to rozumiemy, dlatego NOVO 

Poznaj NOVO inwestycję 
Yuniversal Podlaski

zaprojektowaliśmy tak, abyście mo-
gli właśnie tu rozpoczynać i kończyć 
swój naprawdę dobry dzień – pod-
kreśla deweloper. W trakcie dwóch 
targowych dni będziecie mogli bliżej 
poznać ofertę NOVO. Yuniversal Pod-
laski jest partnerem strategicznym 
Targów Nieruchomości i Wnętrz. [AS]  

Reklama

Formenteraseria FO 915 od Teka  
Polska, 5. miejsce – nagroda nie-
spodzianka od sklepu Decathlon, 
6. miejsce – zabieg mikroder-
mabrazji od Majestic Derm, na-
grody za miejsca 7 i 8 to kamery 
typu GoPro firmy Kruger&Matz 
od Salonu Travelplanet w Prusz-
kowie. Nagrody za pozostałe dwa 
miejsca to: słuchawki Flow Kru-
ger&Matz od LP Elektronik  oraz 
zestaw niespodzianka od zes- 
połu Mazowsze.

 Anna Sołtysiak 

K O N K U R S
Organizator Targów 
Nieruchomości i Wnętrz  
z okazji 10. jubileuszowej 
edycji imprezy zaprasza 
wszystkich do udziału  
w konkursie z ciekawymi 
nagrodami.

Co trzeba zrobić by  
wygrać? W dniach 8-9 
października należy 
przyjść na Targi Nie-

ruchomości i Wnętrz i wybrać 
najciekawsze stoisko impre-
zy oraz na specjalnym kuponie 
napisać uzasadnienie. Kupon 
konkursowy znajduje się obok. 
Można go znaleźć również na 
stronie www. targi.pruszkow.
pl lub pobrać na stoisku Orga-
nizatora w takcie imprezy. Ogło-
szenie wyników zaplanowano 
na 21 października – na stronie 
WPR24.pl oraz w Gazecie WPR.

Do rozdania mamy 10 wy-
jątkowych nagród. Zdobywca 
1. miejsca otrzyma voucher na 

3-tygodniową kuracje oczysz-
czającą w Centrum Dietetycz-
nym oraz kupon zniżkowy na 
sesję fotograficzną ufundowany 
przez NaturHouse. Nagroda za 2. 
miejsce to dwa semestry nauki 
języka francuskiego w Chouette 
Szkoła Języka Francuskiego. Fir-
ma Tel-Kab ufundowała nagrodę 
dla zdobywcy 3. miejsca – tablet 
Lenovo Tab 2 A7. Zagrody za ko-
lejne miejsca to odpowiednio: 
4. miejsce – bateria kuchenna 

10 nagród na 10. edycję Targów
Przyjdź i wygraj jedną z nich

W poprzedniej edycji wycieczkę do Grecji wygrała 
pani Iwona

i Wnętrz
Al. Armii Krajowej 36

05-800 Pruszków
tel. 790 840 790
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Bogata oferta rozrywkowa 
 Anna Sołtysiak 

R O Z R Y W K A
„Sypialnie Warszawy” 
– tak zwykło się mówić 
na miasta i gminy wokół 
stolicy. Tymczasem oferta 
rozrywkowa i handlowa 
bywa znacznie ciekawsza 
niż ta w Warszawie. 

M iejscowości w na-
szym regionie sta-
le się rozbudowu-
ją. W ekspresowym 

tempie pojawiają się nowe osie-
dla mieszkaniowe. Na pierwszy 
rzut oka wydaje się, że tworzą 
się w ten sposób tylko miejsca 
do spania. Wiele osób uważa, że 
okoliczne miasta i gminy nie są 
w stanie zaoferować ciekawych 
zajęć rozrywkowych czy miejsc 
gdzie można spędzić czas ze zna-
jomymi. I tu się bardzo mylą. 

Wachlarz restauracji
W większych miastach jak Prusz-
ków czy Grodzisk Mazowiec-
ki oferta gastronomiczna jest 
dość szeroka. Warto tu dodać, 
że nowych restauracji i kawiarni 
wciąż przybywa. Co znajdziemy 
w ofercie? Prym wiodą restau-
racje serwujące kuchnię włoską. 
Ale znajdziemy tu również kuch-
nię chińską, polską a nawet in-
dyjską. Oczywiście nie brakuje 
tu miejsc,w których serwowa-
ne jest wyśmienite sushi. Mi-
łośnicy hamburgerów znajdą 

ośrodkach organizowane są 
przedstawienia teatralne, kaba-
retowe i wiele innych. W Raszy-
nie ( Janki) znajduje się kinowy 
multipleks. W Grodzisku i Pia-
stowie prężnie działają lokalne ki-
na z atrakcyjnymi cenami biletów. 

Na łonie natury
W okolicy jest także miejsce do 
wypoczynku na łonie natury. Oso-
by uprawiające sport na świeżym 
powietrzu docenią malownicze 
alejki parkowe idealne do bie-
gania, nordic walkingu czy jazdy 
na rowerze. Nie brakuje siłowni 
plenerowych. Ci którzy szuka-
ją wyciszenia również docenią 
okoliczne parki i skwery. Zwłasz-
cza Park Potulickich w Pruszko-
wie, Park Skarbków w Grodzisku 
Mazowieckim, piękne Lasy Mło-
chowskie czy Rezerwat Przyrody 
Stawy Raszyńskie.

tu restauracje serwujące pysz-
ne kanapki z dużą porcją mięsa 
i wcale nie chodzi tu o sieć fast 
foodów. A jeśli szukacie słodko-
ści i dobrej kawy, to również się 
nie zawiedziecie. Po co jeździć na 
obiad do stolicy, skoro smacz-
ne dania serwują w restauracji 
tuż za rogiem?

Oferta rozrywkowa
Mieszkańcy okolicznych miej-
scowości nie narzekają również 
na ofertę rozrywkową. W ośrod-
kach kulturalnych oferowane są 
rozmaite zajęcia dla dzieci, mło-
dzieży i seniorów. Od wiosny do 
jesieni organizowane są liczne 
imprezy plenerowe: od sąsiedz-
kich spotkań, przez imprezy gril-
lowe, po koncerty. Nie brakuje 
również imprez sportowych. 
Miłośnicy teatru też nie muszą 
jeździć do stolicy. W lokalnych 

Dogodny dojazd do stolicy
K O M U N I K A C J A

Samochodem, autobusem 
czy pociągiem? Wachlarz 
możliwości dojazdu do 
Warszawy jest w naszym 
regionie niezwykle szeroki. 
Komunikacja ze stolicą 
jest wręcz doskonała. 

P odwarszawskie miej-
scowości są doskona-
le skomunikowane 
z Warszawą. Kierowcy 

docenią wybudowane w ostat-
nich latach obwodnice i trasy 
szybkiego ruchu. Dzięki te-
mu do stolicy można dotrzeć 
w ekspresowym tempie. Obecnie 

Podróżni muszą przygotować się 
na utrudnienia, ale po zakończeniu 
remontu kolej będzie niezawodna. 

W naszym regionie działa 
również Warszawska Kolej Do-
jazdowa. Przewoźnik dysponuje 
nowoczesnym taborem pocią-
gów. WKD szykuje się również 
do zwiększenia częstotliwości 
kursów. Warto tu dodać, że WKD 
uchodzi za najbardziej punktual-
nego przewoźnika w całej Polsce. 

To jednak nie koniec. Z Ra-
szyna, Nadarzyna, Michałowic 
i Piastowa do Warszawy można 
dojechać autobusami obsługi-
wanymi przez warszawski Za-
rząd Transportu Miejskiego. [AS]

dojazd na Bemowo, Służew czy 
Mokotów nie stanowi kłopotu. 
W korkach utkniemy dopiero na 
warszawskich ulicach. 

Dojazd do stolicy samocho-
dem jest wygodny, ale... podob-
nie jest z komunikacją. Mieszkańcy 
Pruszkowa i okolic mogą skorzy-
stać z oferty Kolei Mazowieckich 
i Szybkiej Kolei Miejskiej, gdzie 
koszt biletu miesięcznego czę-
sto będzie znacznie mniejszy niż 
zatankowanie auta i wykupienie 
karnetu na parking. Niebawem na 
kolei ruszy remont linii podmiej-
skiej od Grodziska do Warszawy. 
W ramach tej inwestycji zostanie 
wybudowana stacja w Parzniewie. 

Przyznanie i wysokość kredytu zależy od zdolności kredytowej klienta. Taryfa opłat i prowizji jest dostępna w oddziałach i placówkach partnerskich Banku i na bph.pl.  
Bank BPH SA, ul. płk. Jana Pałubickiego 2, 80-175 Gdańsk.

Przenieś je do nas i ciesz się lekkostrawnym oprocentowaniem.

WYMIKSUJ SIĘ  
Z WIELU KREDYTÓW

Zapraszamy do oddziału Banku BPH:  
Pruszków, ul. Kościelna 17 

22 739 25 80 (koszt połączenia wg taryfy operatora)

KREDYT KONSOLIDACYJNY

W
PR

24
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BiUletYn PRzYgotoWYWanY i ReDagoWanY PRzez GminĘ BRWinóW. ReDakCJa WPR nie Ponosi oDPoWieDzialnośCi za Jego tReść. 

Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Brwinów ul. Grodziska 12, Tel. 22 738 26 15
www.brwinow.pl

Brwinowska 
Karta Mieszkańca

Bilety na gminne autobusy za darmo 
lub za złotówkę oraz inne rabaty 

i zniżki to tylko niektóre założenia karty.
Został ogłoszony konkurs na jej 

projekt gra� czny.

B rwinowska Karta Mieszkańca 
ma podkreślać „lokalny pa-
triotyzm”. Posiadacze karty 
będą mogli korzystać z ulg 

i rabatów, oferowanych przez gminę 
Brwinów oraz przedsiębiorców, którzy 
zdecydują się przyłączyć do programu. 
Kartę Mieszkańca będą mogły otrzy-
mać osoby, które w zeznaniu podat-
kowym PIT deklarują, że ich miejscem 
zamieszkania jest gmina Brwinów, oraz 
członkowie ich rodzin. Szczegółowe 
warunki określi regulamin Brwinow-
skiej Karty Mieszkańca.

Mieszkańcy mogą pomóc we wpro-
wadzaniu karty, uczestnicząc w przy-
gotowaniu oraz wyborze jej projektu. 
Został ogłoszony konkurs na projekt 
grafi czny, w którym mogą wziąć udział 
pełnoletni mieszkańcy gminy Brwi-
nów oraz fi rmy mające siedzibę na 
jej terenie. Wygląd karty powinien 

oddawać charakter gminy – tak jak 
widzą ją mieszkańcy – być czytelny 
w odbiorze i wywoływać pozytywne 
skojarzenia. Przy ocenie prac będzie 
brana pod uwagę również estetyka 
i kompozycja projektu.

Po dokonaniu wstępnej selekcji przez 
komisję konkursową w I etapie osta-
teczną decyzję o wyborze projektu po-
dejmą mieszkańcy. Prace będą oceniane 
anonimowo. Należy je składać w zam-
kniętej kopercie wraz z wypełnio-
nym formularzem w Urzędzie Gminy 
Brwinów przy ul. Grodziskiej 12 (Biu-
ro Obsługi Interesanta – pok. 007) 
do 21 października 2016 r.

Zachęcamy do udziału w konkursie 
– to doskonała okazja do zaprezento-
wania swoich zdolności artystycznych. 
Konkurs nie narzuca wybranej tech-
niki, dając pole do wyrażenia własnej 
inwencji twórczej. (PR)

Brwinów wysoko 
w rankingu „Wspólnoty”

W ogólnopolskim rankingu 
dwutygodnika „Wspólnota” 
Brwinów znalazł się 
w czołówce gmin rozwijających 
się, angażujących najwięcej 
sił i środków w poprawę 
jakości życia mieszkańców.

R ankingi  czasopisma 
„Wspólnota” to opraco-
wane przez prof. Pawła 
Swianiewicza z Uniwersy-

tetu Warszawskiego zestawienia 
samorządów tworzone na podsta-
wie danych z GUS oraz obiektyw-
nych wskaźników zawartych m.in. 
w sprawozdaniach budżetowych.

W klasyfi kacji „Liderzy inwestycji” 
– ranking wydatków inwestycyjnych 
samorządów 2013-2015, Brwinów 
zajął wysokie 28. miejsce wśród 528 
gmin miejsko-wiejskich z całej Pol-
ski. Wśród samorządów Mazow-
sza znalazł się na piątym miejscu. 
Przy obliczaniu wskaźników tym 
razem redakcja wzięła pod uwagę 
wszystkie inwestycje samorządo-
we. W przypadku Brwinowa średnie 
wydatki inwestycyjne w przelicze-
niu na jednego mieszkańca w latach 
2013-2015 wynosiły 1241,30zł.

W ostatnich latach w gminie 
Brwinów widać bardzo duże tem-
po inwestycji wodno-kanalizacyj-
nych oraz drogowych. W 2014 r.
zosta ło  oddane przedszkole 
w Brwinowie, w 2015 r. – gimnazjum 

Burmistrz Arkadiusz Kosiński zaprasza na spotkanie 
z mieszkańcami, które odbędzie się w niedzielę 16 paź-
dziernika 2016 r. o godz. 16.00 w sali OSP w Brwinowie.

Budowa hali pasywnej przy ZS nr 1

w Otrębusach. Trwa budowa ha-
li pasywnej przy ZS nr 1. Przyby-
wa mieszkańców, wiec inwestycje 
oświatowe są planowane też na ko-
lejne lata – w Otrębusach, Parznie-
wie oraz Żółwinie. (PR)

Ogłoszenie
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                                                      Grodzisk Mazowiecki, 7 października 2016 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 
terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka A5

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(t. jedn. Dz. U z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr 543/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku 
Mazowieckim z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka A5 zawiadamiam  
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 
terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka A5
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzoną do ww. planu.

Sporządzony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje  obszar, którego granice 
przebiegają:
Od północy – zaczynając od północno-zachodniego narożnika działki ew. nr 33/3 z obrębu 28, po północnych 
granicach działek ew. nr 33/3, 33/4 i 34/1 z obrębu 28, do północno-wschodniego narożnika działki ew. nr 34/1  
z obrębu 28.
Od wschodu – zaczynając od północno-wschodniego narożnika działki ew. nr 34/1 z obrębu 28, po wschodnich 
granicach działek ew. nr 34/1, 34/2, 34/3, 41/3, 41/4, 65, 66, 67, 69 z obrębu 28, do południowo-wschodniego 
narożnika działki ew. nr 69 z obrębu 28.
Od południa – zaczynając od południowo-wschodniego narożnika działki ew. nr 69 z obrębu 28, po południowych 
granicach działek ew. nr 69, 68 z obrębu 28, dalej po wschodniej granicy działki ew. nr 46/1 z obrębu 28, następnie po 
południowo-wschodnich granicach działek ew. nr 46/1 i 45, do południowego narożnika działki ew. nr 45 z obrębu 28.
Od zachodu – zaczynając od południowego narożnika działki ew. nr 45 z obrębu 28, po zachodnich granicach 
działek ew. nr 45, 46/1, 41/1, 37/5, 37/1, 33/5 i 33/3 z obrębu 28, do północno-zachodniego narożnika działki ew. 
nr 33/3 z obrębu 28.

Wyłożenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzoną do w/w planu odbędzie się 
w dniach od  17 października 2016 r. do  9 listopada 2016 r. 
Dokumentacja sprawy będzie wyłożona w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim pokój nr 9,  
ul. T. Kościuszki 32A w godzinach od 10.00 do 16.00. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie  planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 7 listopada  2016 r.  
o godzinie 17.00 w Grodzisku Mazowieckim w siedzibie Urzędu Miejskiego pokój nr 101. 
Projekt planu oraz prognoza udostępnione będą również na stronie internetowej gminy bip.grodzisk.pl  
– Planowanie przestrzenne – Rok 2016.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może 
wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu należy składać do Burmistrza Grodziska Mazowieckiego, z podaniem 
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia  24 listopada 2016 r.

Uwagi mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim lub 
pocztą na adres: 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Kościuszki 32A, ustnie do protokołu w Wydziale Planowania 
Przestrzennego pok. nr 9 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: urzad@grodzisk.pl.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektu planu jest Burmistrz Grodziska 
Mazowieckiego.

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

Ogłoszenie

P R U S Z K Ó W
Po dwóch kwartach rywalizacji 
z SMS PZKosz Łomianki, koszykar-
ki Lidera Pruszków były w dobrych 
nastrojach. Miały pięć punktów 
przewagi i mogły liczyć na wsparcie 
żywiołowych kibiców, którzy dawa-
li z siebie wszystko. Jednak zespół 
z Łomianek nie zamierzał składać 

broni. Już w trzeciej kwarcie meczu 
przyjezdne odrobiły trzy punkty  
i przed decydującą odsłoną wynik 
był nadal sprawą otwartą. SMS im-
ponował skutecznością z dystansu. 
Ekipa z Łomianek trafiła aż siedem 
rzutów „za trzy” przy dwóch go-
spodyń. W czwartej kwarcie trwała 

Porażka Liderek 
na starcie rozgrywek

walka niemal do samego końca. 
SMS wykorzystał błędy Liderek. 
Przyjezdne cieszyły się ze zwycię-
stwa 51:49. Najwięcej punktów dla 
Liderek rzuciła Alicja Minczewska 
– 14. PTS Lider Pruszków – SMS 
PZKosz Łomianki 49:51 (13:13, 
15:10, 9:12, 12:16).  [JM]  

Kubicki trenerem Znicza 
P R U S Z K Ó W

Dariusz Kubicki ma 
wyciągnąć zespół Znicza 
Pruszków z dna ligowej 
tabeli. Poprowadził  
już treningi  
żółto-czerwonych.

P ruszkowska druży-
na od początku se-
zonu zawodzi. Znicz 
w 11. kolejkach wy-

walczył zaledwie 6 punktów  
i jest „czerwoną latarnią” I li-
gi. Wydawało się, że wyjazdo-
we zwycięstwo z Wisłą Puławy 
będzie przełomem i zespół za-
cznie piąć się w górę tabeli. Tak 
się jednak nie stało.

Włodarze pruszkowskiej 
drużyny uznali, że nadszedł 
czas na zmiany. Za złą posta-
wę piłkarzy Znicza zapłaci-
li Ariel Jakubowski i Andrzej 
Prawda, którzy dotychczas 
wspólnie prowadzili żółto-
-czerwonych. Za sterami 
zespołu z ul. Bohaterów War-
szawy zasiadł Dariusz Kubicki. 
Popularny „Kuba” ma bogate 
CV. Dotychczas prowadził Le-
gię Warszawa, Polonię War-
szawa, Górnika Łęczna, Lechię 

Gdańsk, Wisłę Płock, Dolca-
na Ząbki, Podbeskidzie Biel-
sko-Biała, Sibir Nowosybirsk, 
Olimpię Grudziądz oraz Pod-
beskidzie Bielsko-Biała. Moż-
na powiedzieć, że 53-letni 
trener zna pruszkowski zespół 
jak „własną kieszeń”. Kubicki 
prowadził żółto-czerwonych 
w sezonie 2008/09.

Warto dodać, że zawodnikiem 
Znicza Pruszków jest syn nowe-
go trenera – Patryk Kubicki.

W klubie nadal będzie pra-
cował Andrzej Prawda. Z kolei 
Ariel Jakubowski pożegnał się 
z Pruszkowem. [JM]
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OBWIESZCZENIE O LICYTACJI
Na podstawie art. 105 a § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. 

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2016r. Poz. 599) 
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszkowie podaje do publicznej  

wiadomości, że
 dnia 26.10.2016 r. o godz. 12.00 

pod adresem ul. Staszica 1 pokój 313, 05 – 800 Pruszków odbędzie się  
I LICYTACJA PUBLICZNA 

ruchomości zajętej w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym  
z majątku Pana Mirosława Cieślikowskiego, zam. ul. Sękocińska 20B,  

Wolica, 05-830 Nadarzyn 

Przedmiot licytacji: Samochód ciężarowy IVECO 65C15 Turbo Daily E3 
6.5t z zamontowanym hydraulicznym dźwigiem samochodowym – HDS,  
rok produkcji 2004, lakier: biały, nr VIN: ZCFC65A0045485689
Wartość oszacowania: 16 200 zł   
Cena wywołania: 12 150 zł  
Zajętą ruchomość można oglądać w dniu 24.10.2016r. w godzinach 10.00 - 11.00  
pod adresem ul. Sękocińska 20B, Wolica, , 05-830 Nadarzyn. 
Warunkiem udziału w licytacji jest wniesienie do organu egzekucyjnego 
wadium w wysokości 1/10 war tości oszacowania (1 620,00 zł). Wadium 
należy wpłacić do organu egzekucyjnego na rachunek nr 20 1010 1010 0162 
6113 9120 0000 do dnia 25.10.2015 r. (w tytule przelewu oprócz danych 
przystępującego proszę podać hasło LICYTACJA Iveco Turbo Daily) lub 
gotówką w pokoju 313 w dniu licytacji od godziny 10:00 do godziny 11:45.
Nabywca jest zobowiązany uiścić cenę wywołania niezwłocznie po udzielaniu 
mu przybicia. Wniesione wadium zostanie zaliczone na poczet ceny. Nabywca 
otrzyma postanowienie o nabyciu oraz fakturę bez VAT.

Jeżeli I licytacja nie dojdzie do skutku, to:
II licytacja publiczna odbędzie się pod tym samym adresem 

w dniu 16.11.2016 r. o godz. 12.00. 
Cena wywołania II licytacji będzie wynosić ½ wartości szacunkowej. Naczelnik 
Urzędu Skarbowego w Pruszkowie zastrzega sobie prawo odstąpienia od 
licytacji bez podania przyczyn.
Informacje w sprawie licytacji można uzyskać pod nr tel. (022) 738 08 14,  
lub w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie, ul. Staszica 1 pok. 214.

Ogłoszenie

OBWIESZCZENIE
StaroSty PruSzkowSkiego 

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację  
inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  
w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031,  
z późn. zm.) zawiadamiam, że dnia 05.10.2016 r. została 
wydana decyzja nr  14/2016 o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej dotyczącej rozbudowy drogi gminnej  
ul. Zdrojowej w zakresie: budowy jezdni, zjazdów, ciągu 
pieszego, kanału technologicznego, rowów przydrożnych 
i pobocza oraz przebudowy drogi gminnej na działkach nr ew.: 
156/4 (156/5, 156/6), 72/4, 72/7, 169/4, 160 (160/1, 160/2), 
159/1 (159/2, 159/3), 70/1 (70/2, 70/3), 71 (71/1, 71/2), 169/3 
(169/5, 169/6), 74/1 (74/2, 74/3), 76/1 (76/2, 76/3), 78/3 (78/4, 
78/5), 79/7 (79/8, 79/9) w Wypędach (obr. 20), gm. Raszyn.

[Oznaczenia: w nawiasach – numery działek po podziale, tłustym 
drukiem – numery działek przeznaczone pod przejęcie dla 
inwestycji].
 
Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się 
z decyzją w godzinach pracy urzędu: poniedziałek 
8:00-18:00, wtorek ÷ piątek 8:00-16:00, w Wydziale 
Architektury Starostwa Powiatowego w Pruszkowie,  
ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, pokój nr 104 (I piętro), 
tel.: 22 738-15-62. 

Ogłoszenie
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W I A D O M O Ś C I 11
P A R Z N I E W

Ul. Św. Jerzego w Parzniewie prowa-
dzi na tereny przemysłowe. Półkilo-
metrowy odcinek drogi zyskał m.in. 
nową nawierzchnię. Na obszarze 
Parzniewa mieszczą się hale logistycz-
ne i produkcyjne. – Firmy inwestujące 
w tym rejonie zatrudniają po kilka-
set osób, a w związku z planowaną 

przez PKP PLK budową przystanku 
kolejowego w Parzniewie zwiększy 
się również ruch pieszych i rowerzy-
stów – napisano na stronie brwinow.
pl. Ul. Św. Jerzego znajduje się pomię-
dzy centrum dystrybucyjnym Jeroni-
mo Martins a siedzibą firmy Formika. 
Jaki był zakres prac? Wybudowano 

Budowa ul. Św. Jerzego 
już zakończona

jezdnię o szerokości siedmiu metrów, 
ciąg pieszo-rowerowy, przebudowa-
no rowy i przepusty. Wykonawcą ro-
bót drogowych była firma Fal-Bruk 
– za pracę zainkasowała niemal  
1,1 mln zł. Gmina Brwinów podkreśla, 
że pół miliona złotych na ten cel po-
chodzi od firmy Formika. [SD]  

Obwieszczenie 
starOsty PruszkOwskiegO 
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 realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2031, z późn. zm.) zawiadamiam, że zostało 
wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Wójta Gminy 
Raszyn w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej dotyczącej rozbudowy drogi publicznej gminnej – ulicy 
Partyzantów w Nowych Grocholicach, gmina Raszyn wraz z rozbiórką 
fragmentów ogrodzenia po obu stronach działki nr ew. 235 na szerokości 
nowego odcinka pasa drogowego ulicy Partyzantów wraz z bramą  
od strony skrzyżowania z ulica Trakt Grocholicki i wybudowania nowych 
fragmentów ogrodzenia wzdłuż nowych granic pasa drogowego ulicy 
Partyzantów wraz z bramami przy zjazdach i przebudową części pasa 
drogowego ulicy Trakt Grocholicki, polegającą na utworzeniu połączenia  
z rozbudowywaną częścią ulicy Partyzantów w postaci skrzyżowania 
zwykłego wraz z przejściem dla pieszych przez ulicę Trakt Grocholicki oraz 
usunięcia kolidujących drzew i krzewów.  

Inwestycja obejmuje następujące działki: 

Linie rozgraniczające teren inwestycji – stałe zajęcie: 
działka nr ew. 235/2 (działka powstała z podziału działki nr ew. 235) – obręb 
10 – wieś Nowe Grocholice w gminie Raszyn. 

Linie rozgraniczające teren inwestycji – zajęcie na czas budowy:

działki nr ew.: 43/41, 76, 236/10, 236/11 – obręb 10 – wieś Nowe Grocholice  
w gminie Raszyn.  

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy  
w godzinach pracy urzędu: poniedziałek 8:00-18:00, wtorek ÷ piątek 8:00-16:00, 
w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego w Pruszkowie; ul. Drzymały 30,  
05-800 Pruszków, pokój nr 104 (I piętro), tel.: 22 738-14-32. 

Obwieszczenie 
starOsty PruszkOwskiegO

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację  
inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031, z późn. 
zm.) zawiadamiam, że dnia 29.09.2016 r. została wydana decyzja 
nr 13/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej 
budowy drogi gminnej ul. bez nazwy w Pruszkowie w tym jezdni, 
chodników, zatok parkingowych składających się z 35 miejsc 
postojowych, opasek brzegowych przy jezdni, placu do zawracania 
pojazdów, barier typu U-12a oraz  budowy zjazdu publicznego  
i budowy skrzyżowania typu T ul. bez nazwy i ul. Wołowskiego/Marii 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zakresie budowy kanalizacji 
deszczowej odwodnienia ulicznego, budowy oświetlenia ulicznego 
oraz wycinki drzew i  rozbiórki przewidzianych do wyłączenia 
odcinków sieci kanalizacji deszczowej w obszarze skrzyżowania na 
działkach nr ew.: 138/1, 135/5, 185/4, 185/5 (185/6, 185/7), 192/3 
obr. 22 w Pruszkowie.

[Oznaczenia: w nawiasach – numery działek po podziale, tłustym 
drukiem – numery działek przeznaczone pod przejęcie dla inwestycji].
 
Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z decyzją  
w godzinach pracy urzędu: poniedziałek 8:00-18:00, wtorek ÷ piątek 
8:00-16:00, w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego  
w Pruszkowie, ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, pokój nr 104  
(I piętro), tel.: 22 738-15-62. 

ReklamaOgłoszenie Ogłoszenie



Ogłoszenia Zamów: 22 758 77 88
reklama@wprmedia.pl                

Pruszków
ul. Niecała 10/2
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 797 705 105
  

  

Wynagrodzenie
podstawowe

1000 zł + premia

Praca
 doradca klienta

P o ż y c z k i   e k s p r e s o w e

!
Koszt połączenia wg taryfy operatora.

517 090 224
rekrutacja.eden@edenfinance.pl

Mile widziani Emeryci

Grodzisk Mazowiecki, 7 października  2016 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania 
na środowisko, sporządzonej do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta 
Grodzisk Mazowiecki Jednostka A5

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 2, w związku z art. 46 pkt. 1 oraz 
art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(t. jedn. Dz.  U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), w związku  
z uchwałą Nr 543/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim 
z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 
terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka A5 zawiadamiam 
o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania 
na środowisko, sporządzonej do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta 
Grodzisk Mazowiecki Jednostka A5.

Wyłożenie odbędzie się w dniach od  17 października 2016 r. do  
9 listopada 2016 r. 
Dokumentacja sprawy będzie wyłożona w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim pokój nr 9, ul. T. Kościuszki 
32A w godzinach od 10.00 do 16.00. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami odbędzie się  
w dniu 7 listopada 2016 r. o godzinie 17.00 w Grodzisku 
Mazowieckim w siedzibie Urzędu Miejskiego pokój nr 101. 
Prognoza oraz projekt planu udostępnione będą również na stronie 
internetowej gminy bip.grodzisk.pl – Planowanie przestrzenne – 
Rok 2016.

Uwagi i wnioski w ramach strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko – stosownie do przepisu art. 39 ust. 1 pkt 3 oraz art. 
54 ust. 3 cytowanej ustawy należy wnosić w  nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 24 listopada 2016 r.

Uwaga powinna zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy. 
Zgodnie z art. 41 cytowanej ustawy uwagi wniesione po terminie 
pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Kancelarii 
Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim lub pocztą na adres:  
05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Kościuszki 32A, ustnie do protokołu  
w Wydziale Planowania Przestrzennego pok. nr 9 lub za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej na adres: urzad@grodzisk.pl.

Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 5 ustawy organem 
właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do 
prognozy jest Burmistrz Grodziska Mazowieckiego.

Burmistrz  Grodziska Mazowieckiego

CENY NETTO OGŁOSZEŃ ZA SŁOWO:
2 zł ....... ogłoszenie zwykłe
3 zł ....... ogłoszenie pogrubione
4 zł ....... ogłoszenie w ramce

 ► Firma sprzątająca zatrudni do sprzątania 
na terenie obiektu Tesco Piastów 
al. Tysiąclecia 7, wynagrodzenie płatne 
terminowo. Kontakt pan Roman 789127639 

 ► Kierowca kat. C na lawetę Pruszków 
i okolice, 504 471 365 

 ► POSZUKUJEMY NA STANOWISKO 
KELNERKI ORAZ KIEROWCY 
CV PROSIMY NA pizzeria.biesiadowo.
pruszkow@gmail.com, 728 730 720

 ► Pracowników do magazynów 
w Pruszkowie i Sokołowie k. Janek. Stawka 
9,50-10,50 zł netto. Tel.: 667-676-007 

Sklep „BONNA” w Piastowie 
zatrudni sprzedawcę telefon 
797-295-499 

Zatrudnię osoby do 
sprzątania hali produkcji 
spożywczej w Parzniewie 
k. Pruszkowa. Praca w systemie 
zmianowym. Wynagrodzenie 
wynosi 10zł. brutto/godz. 
Kontakt tel. w godz. 8-16.
 pod numerem 510-014-906. 

 ► Zatrudnię panią 
z doświadczeniem do sklepu 
mięsnego w Pruszkowie, 
praca dwuzmianowa 502 380 130 

 ► Zatrudnię tokarza oraz 
ślusarza narzędziowego 
– praca przy formach
wtryskowych. Milanówek. 
Tel. 22 755 84 35 lub 605859696 

Nieruchomości – sprzedam
 ► Bliźniak Parzniew 535 478 338 

Nieruchomości – do wynajęcia
 ► Wynajmę lokal na 

usługi vis-a-vis sądu w Pruszkowie, 
517 496 172 

Auto-moto – kupię
 ► SKUP AUT ZA GOTÓWKĘ, SZYBKI DOJAZD 

I WYCENA 533-525-533 

Kupię
 ► KUPIĘ RÓŻNE RZECZY W ATRAKCYJNEJ 

CENIE 788 882 780 

Usługi
 ► Anteny nowocześnie solidnie montaż 

serwis 603 375 875 

 ► Brukarstwo meritumbruk@o2.pl 
696 437 501 

 ► Drzewa, krzewy, pielęgnacja, 
modelowanie, wycinka, 
zakładanie trawników, ochrona 
roślin (w tym róż); 
512 380 109, 22 758 16 65; 
agro-bio-ogrodnik@wp.pl 

 ► Domofony, videodomofony 
603 375 875 

 ► Hydraulik, 535 872 455

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

 ► Protezy zębowe 450 zł, 
508 357 334 

Dam pracę

 ► Agencja Ochrony zatrudni do 
pracy na obiektach przemysłowych  
na terenie Pruszkowa, Piastowa, 
Sokołowa i  Konotopy. 
Telefony 728-430-774 / 728-880-442. 

 ► DO MONTAŻU OKIEN I DRZWI 
PRUSZKÓW I OKOLICE 
TEL 602-120-835 

 ► Przyjmę prace na frezarce CNC 
560x1035x510 (z); ploter frezujący 
1500x2500x500 (z); formy wtryskowe- 
-detale. Tel. 22 755 84 35 lub 605 85 96 96 

 ► Sprzątanie 518 572 772 

 ► Studnie tel. 601 231 836 

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

 ► Usługi księgowe, doradztwo 
podatkowe – Biuro rachunkowe 
WERO-MONA, 728 963 965, 
wero-mona@wp.pl

 ► WYMIANA OPON, 795 569 659

 ►  Zakładanie żaluzji, rolet, moskitier. 
Duży wybór asortymentu. 
Przystępne ceny.  502 723 055

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

Endermologia na ciało i na twarz, Liposukcja Ultradżwiękowa
REZULTATY

 ujędrniania skóry  redukcja tkanki tłuszczowej i celulitu 
 modelowanie sylwetki wspomaganie leczenia blizn regeneracja 

skóry  spłycanie zmarszczek redukcja obrzeków pod oczami  
 lifting skóry twarzy okolic oczu i szyi  redukcja podbródka  

 podniesienie pośladków. 
Zapraszamy, wszystkie zatbiegi wykonujemy bezinwazyjnie!
 STUDIO FIGURA, Droga Hrabska 9, 05-090 Falenty Nowe,  

tel. 504 018 180, figuraflenty@gmail.com. Odwiedź nas na FB 

AKCJA JESIEŃ  
NAJWIĘKSZY WYBÓR CEBUL  

KWIATOWYCH ORAZ  
AKCESORIÓW DO PRODUKCJI  

WINA I PRZETWORÓW
SKLEP OGRODNICZY  
W PRUSZKOWIE, ul. Pogodna 7

www.hurtownia-ogrodnicza.pl

517 965 792

Sąd Rejonowy w Pruszkowie 
na posiedzeniu  w dniu 03.10.2016r. po rozpoznaniu spra-
wy w przedmiocie zażaleń na postanowienie Prokuratora 
Prokuratury Rejonowej w Piasecznie o umorzeniu docho-
dzenia z dnia 30.09.2015r. w sprawie 1 Ds. 102/14/III  
nie uwzględnił zażaleń na punkty 1, 3 i 5 postanowienia 
prokuratora i w tym zakresie postanowienie Sądu jest  
niezaskarżalne.”

Wójt Gminy Nadarzyn  
zawiadamia, 

że na urzędowych tablicach 
ogłoszeń oraz na stronach in-
ternetowych urzędu został za-
mieszczony wykaz nieruchomo-
ści przeznaczonych do oddania 
w dzierżawę oraz pomieszczeń 
przeznaczonych do oddania  
w najem.

Pruszkowska Spółdzielnia  
Mieszkaniowa

 działająca na rynku mieszkaniowym od 60 lat, zajmuje się dzia-
łalnością techniczno-eksploatacyjną oraz inwestycyjną

zatrudni na stanowisku

INSPEKTOR NADZORU  
BUDOWLANEGO

 
Wymagania:
  uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robót 

budowlanych bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno- 
-budowlanej

  znajomość obsługi komputera, w tym: MS Office, Excel,  
Norma Pro,

  dobry stan zdrowia- możliwość pracy na wysokości,
  aktywność, łatwość komunikowania się, odporność na stres,
  umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:
  umowę o pracę,
  przyjazną atmosferę pracy,
  możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego,
  atrakcyjne wynagrodzenie.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres firmy:
ul. Bolesława Prusa 86, 05-800 Pruszków lub mailem:  

psm@pruszkow.com.pl.

W aplikacji prosimy zawrzeć sformułowanie: „Wyrażam zgodę na prze-
twarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobo-
wych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami)”
 
Bardzo dziękujemy za wszystkie przesłane aplikacje, jednocześnie in-
formujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.


