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K O M O R Ó W
– Przez okna zobaczyłem 
już płomienie – mówił 
naszemu reporterowi 
Krzysztof Kuczmarski.
To jedna z dwóch osób, 
które uratowały się z pożaru 
domu jednorodzinnego 
w Komorowie. Trzy 
osoby zginęły...

T ragedię jaka rozegrała 
się w Komorowie przy 
ul. Marii Dąbrowskiej 
w nocy z 29 na 30 listo-

pada trudno opisać. Ogień stra-
wił cały dom. W pożarze zginęły 
trzy osoby, dwie kolejne zosta-
ły bez dachu nad głową. – Zgło-
szenie otrzymaliśmy około godz. 
3.10. Na miejscu płonął drewnia-
ny budynek jednorodzinny. Pożar 
był bardzo zaawansowany. Dwie 

Cz
yt

el
ni

k 
Le

sz
ek

CZYTAJ WIĘCEJ NA STR. 2

Śmiertelne ofiary płomieni
osoby zdołały uciec z płonące-
go domu przed naszym przyjaz-
dem. Trzy kolejne zginęły. Zwłoki 
jednej z nich znaleźliśmy w trak-
cie działań, w zgliszczach bu-
dynku – mówił nam kpt. Karol 
Kroć, rzecznik prasowy Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Pruszkowie.

Akcja gaśnicza trwała prawie do 
godz. 9. Później strażacy zajęli się 
porządkowaniem pogorzeliska. Na 

miejscu była obecna również poli-
cja, prokurator oraz biegły z zakre-
su pożarnictwa. Działania trwały 
do środowego popołudnia. 

Dziś na posesji pozostał jedynie 
spalony budynek, którego część ule-
gła zawaleniu. Jedno jest pewne – tu 
nie da się już mieszkać. Co będzie 
z osobami, którym udało się urato-
wać życie i uciec podczas pożaru? 
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– W miejscach publicznych jak np. szkoła, warto w takich przypadkach 
obligatoryjnie wezwać karetkę pogotowia. Jesteśmy od tego, by pomóc. 
Wojciech Diadia, szef pruszkowskiej bazy Falck Medycyna, o kontrowersyjnym wypadku ucznia czwartej klasy 
w Zespole Szkół w Otrębusach. 
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G R O D Z I S K  M A Z .
Długo wyczekiwane 
centrum handlowe 
w Grodzisku przy 
ul. Sienkiewicza zostało 
otwarte. Galeria Grodova 
przywitała 1 grudnia 
pierwszych klientów. 

G aleria Grodova to nie 
tylko miejsce na za-
kupy – powiedział 
nam Sławomir Za-

wadzki prezes Grupy Napollo, 
inwestora galerii.

Rozmawialiśmy też z pre-
zesem zarządu fi rmy Napollo 
Sławomirem Zawadzkim. Za-
pytaliśmy dlaczego zdecydo-
wali się inwestować właśnie 
w Grodzisku Mazowieckim. 
– Specjalizujemy się w obiektach 
convinience, które są zlokalizo-
wane blisko mieszkańców. To 
pozwala, by nasi klienci mogli 
wygodnie i szybko wybrać się na 
zakupy oraz zaoszczędzić czas – 
powiedział. – Takie miasteczka 
jak Grodzisk są jak najbardziej 
w kręgu zainteresowań naszej 
spółki. Grodzisk nie miał ta-
kiej galerii. Galeria Grodova 
to nie tylko miejsce na zakupy, 

znajdziemy tu punkty w których 
można spotkać się i porozma-
wiać, jest coś do zjedzenia, moż-
na napić się kawy czy herbaty, 
zjeść lody – dodał.

Okazuje się, że grupa Napollo 
planuje realizację podobnej in-
westycji w okolicach Warszawy. 
– Mamy podpisaną umowę i za-
czynamy prace zmierzające do 
tego, żeby taki obiekt powstał 
w okolicach Warszawy. Nie mo-
gę jeszcze niestety powiedzieć 
gdzie ma on powstać. To jeszcze 
tajemnica – zaznacza Zawadzki.

W Galerii Grodovej na dwóch 
kondygnacjach znajdziemy 20 
sklepów i punktów usługowych. 

Galeria Grodova otwarta

Jakie marki? To m.in. Stokrotka, 
Cosmedica, Rossmann, EMPIK, 
RTV EURO AGD, SMYK, Mar-
tes Sport, 50 Style, TXM, Diver-
se, Medicine Everyday Therapy, 
Quiosque, Ziaja dla Ciebie. Usłu-
gi w Galerii reprezentują m.in. 
salon fryzjersko – kosmetycz-
ny Lok&Roll, Optyk Tondryk, 
kantor, biuro podróży Itaka, 
Teletorium, salonik Kolporte-
ra i salon Play. Dostępna jest 
również oferta gastronomiczna.

Większość sklepów w galerii 
z okazji otwarcia przygotowała 
specjalną ofertę dla klientów, gry 
i konkursy. Promocje potrwają 
nawet do połowy grudnia. [AS]

Dom to już praktycznie ruina, zu-
pełnie zniszczony. Spłonął dach, 
ściany są przepalone, część kon-
strukcji się zawaliła, a to co zosta-
ło przesiąknęło wodą. W budynku 
nie da się już mieszkać. 

Nasz reporter Andrzej Golec 
dotarł do osoby, która mieszka-
ła w drewnianym budynku przy 
ulicy Marii Dąbrowskiej i pod-
czas wybuchu ognia tam prze-
bywała. Uratowała się. – Mama 
mnie obudziła po trzeciej rano, 
wyczuła swąd spalenizny. Wybie-
głem z mamą, ona krzyczała: idź 
do Staszka, zobacz co się dzie-
je. Do tego domu prowadzą dwa 
niezależne wejścia. Obiegłem bu-
dynek, ale przez okna u Staszka 
zobaczyłem już płomienie ognia 
– powiedział nam Krzysztof 
Kuczmarski. – Co z pana dobyt-
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G R O D Z I S K  M A Z .
Grodziska prokuratura 
ma wstępne wyniki sekcji 
zwłok Haliny T. Jak już 
informowaliśmy, 30-letnia 
kobieta zmarła po 
zaaplikowaniu wydzieliny 
kambo pochodzącej od 
amazońskiej żaby.

B iegli ustalili, że przy-
czyną zgonu Haliny 
T. był obrzęk mózgu 
i niewydolność krą-

żeniowo-oddechowa – mówi 
nam Dariusz Ślepokura, szef gro-
dziskiej prokuratury rejonowej. 
– Wyniki sekcji zwłok wykazały, 
że kobieta nie miała krwiaka, nie 
doznała urazów, które mogłyby 
doprowadzić do śmierci. Wyklu-
czyliśmy też możliwość zakrztu-
szenia się – dodaje.

To nie koniec. Prokurator 
obecny w trakcie sekcji zwłok 
zlecił wykonanie badań toksy-
kologicznych. – Wyniki pozna-
my za co najmniej kilka tygodni. 
Liczymy na to, że w połowie 

stycznia będzie już coś wiado-
mo – zaznacza prok. Ślepokura.

30-latka brała udział w warsz-
tatach medycyny naturalnej, 
które w jednej z grodziskich si-
łowni prowadził Konrad S. – Bę-
dziemy ponownie przesłuchiwać 
rodzinę zmarłej, by ustalić czy 
chorowała i na co ewentualnie 
się leczyła – podkreśla grodzi-
ski prokurator.

Po informacji o śmierci Ha-
liny T. do grodziskiej proku-
ratury zgłosiła się kobieta, 
która po udziale w warszta-
tach i zaaplikowaniu wydzieliny 

Sprawy terapii kambo cd.

kambo miała doznać paraliżu 
nogi. Prok. Ślepokura: – W tym 
przypadku kobieta była hospi-
talizowana. Otrzymaliśmy już 
dokumentację medyczną. Spra-
wę będziemy badać.

Do grodziskiej prokuratury 
nie wpłynęły kolejne zawiado-
mienia o osobach, które mogły 
doznać uszczerbku na zdrowiu 
po udziale w warsztatach medy-
cyny naturalnej. Konrad S. może 
odpowiadać za nieumyślne spo-
wodowanie śmierci, za co grozi 
kara od trzech miesięcy do pięciu 
lat pozbawienia wolności. [AS]

Trzy osoby zginęły w pożarze drewnianego 
domu w Komorowie
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kiem? – spytaliśmy. – Nie wiem, 
na razie nie chcą mnie tam wpu-
ścić – odpowiedział. 

Gmina pomaga
Jak dziś wygląda sytuacja osób 
którym udało się uciec z poża-
ru? Władze gminy podkreślają, 
że sprawa jest bardzo delikatna. 
– Mama tego pana jest już wieko-
wa. Nie wiemy w jakim jest stanie 
zdrowotnym. Obecnie przebywa 
pod opieką rodziny. W piątek bę-
dziemy chcieli się z nią spotkać. 
Takie rozeznanie pozwoli nam 
zaoferować odpowiednią pomoc. 
Jesteśmy również w kontakcie 
z jej synem – zapewnia Krzysz-
tof Grabka, wójt gminy Michało-
wice. – Poszkodowani otrzymali 
już od nas najpilniejszą pomoc. 
To co mogliśmy zrobić na szyb-
ko, już zrobiliśmy. Będziemy po-
magać dalej – dodaje. 

Michałowicki włodarz podkre-
śla, że gmina pomoże poszkodo-
wanym w znalezieniu mieszkania, 
przekaże pomoc fi nansową oraz 
inne potrzebne rodzinie rzeczy. 
– W poniedziałek będziemy roz-
mawiać z panem Krzysztofem. 
Wspólnie będziemy decydować 
o dalszych krokach. Z naszej strony 
jest pełna otwartość i chęć współ-
pracy – zaznacza wójt Grabka.

Kto zginął?
W budynku znajdowały się dwa 
mieszkania. W jednym przebywał 
Krzysztof Kuczmarski z matką. 
W drugim starszy mężczyzna, na 
którego sąsiedzi mówili pan Sta-
szek. Kim zatem są kolejne dwie 
ofi ary ognia? Dziś nikt nie jest 
jeszcze tego w stanie stwierdzić. 

Postępowanie prowadzi pro-
kuratura. – Dopiero w czwar-
tek otrzymaliśmy dokumenty tej 
sprawy. Będziemy prowadzić do-
chodzenie w kierunku art. 163 par. 
1 pkt 1 KK (Kto sprowadza zdarze-
nie, które zagraża życiu lub zdrowiu 
wielu osób lub mieniu w wielkich 
rozmiarach mające postać pożaru 
podlega karze pozbawienia wolno-
ści od roku do lat 10 – przyp. red.) 
– mówi Andrzej Zwoliński z Pro-
kuratury Rejonowej w Pruszkowie. 
– Zleciliśmy sekcję zwłok ofi ar po-
żaru. Ciała są zwęglone dlatego ko-
nieczne będzie przeprowadzenie 
badań DNA w celu ustalenia toż-
samości ofi ar – dodaje. 
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2,5mln zł – tyle na remont willi „Niespodzianka” chcą wydać władze Grodziska Mazo-
wieckiego. To perła na mapie Grodziska. Budynek powstał w 1903 r. jako dom letni-

skowy. Dziś stoi pusty. W 2014 r. gmina stała się jego właścicielem. Od tamtej pory planowany 
jest remont obiektu i jego adaptacja. 2,5P i ą t e k ,  2  W R Z E Ś N I A  2 0 1 6
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Reklama

Reklama„Niespodzianka” trochę poczeka
 Anna Sołtysiak 

G R O D Z I S K  M A Z .
Prace związane z remontem 
„Niespodzianki” miały 
ruszyć w tym roku. Tak 
się nie stanie. Grodziski 
magistrat nadal szuka 
wykonawcy, który zajmie  
się remontem, rozbudową  
i adaptacją willi.

Z abytkowa Willa Niespo-
dzianka to perła na ma-
pie Grodziska. Budynek 
powstał w 1903 r. jako 

dom letniskowy. Dziś stoi pusty. 
W 2014 r. gmina stała się jego wła-
ścicielem. Od tamtej pory plano-
wany jest remont obiektu i jego 
adaptacja. W październiku gro-
dziski magistrat rozpoczął po-
szukiwania firmy remontowej, 
ale... – W pierwszym przetargu 
otrzymaliśmy dziewięć ofert. Naj-
niższa opiewała na kwotę, która 
mieściła się w naszym budżecie. 
Niestety brakowało dokumentów. 

propozycję, teraz złoży dokumen-
tację bez braków – mówi Urszu-
la Chrzanowska. – Warto dodać, 
że różnice cenowe były duże. Być 
może oferenci dali zawyżone ce-
ny lub ta najkorzystniejsza była 
niedoszacowana. Zobaczymy ja-
ki będzie wynik drugiego postę-
powania. Jeśli ceny nadal będą za 
wysokie, to będziemy szukać roz-
wiązań – podkreśla.

Ze względu na unieważnienie 
przetargu konieczne było przesu-
nięcie terminu zakończenia in-
westycji. Pierwotnie zakładano, 
że willa będzie otwarta na prze-
łomie 2017 i 2018 roku. Dziś już 
wiadomo, że to nierealne. Robo-
ty budowlane mają zakończyć się  
30 marca 2018 r., a odbiory zapla-
nowano na 20 kwietnia 2018 roku.

Co więc z planowanym hucz-
nym otwarciem „Niespodzianki”? 
Przypomnijmy, że w noc sylwe-
strową burmistrz Grzegorz Be-
nedykciński miał udzielić w willi 
ślubu. – Coś wymyślimy – uspo-
kaja burmistrz. 

Pozostałe oferty były już znacznie 
wyższe. Przetarg musieliśmy więc 
unieważnić – mówi nam Urszu-
la Chrzanowska, naczelnik Wy-
działu Przygotowania Inwestycji 
i Funduszy Zewnętrznych z gro-
dziskiego urzędu.

Najniższa ofertę, opiewającą na 
1,9 mln zł, złożyła firma Renova. 
Druga na liście była propozycja 
złożona przez Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe Anpol. Firma 
za wykonanie zleconych robót 

żądała 3,4 mln zł. Tymczasem 
magistrat na remont willi chce 
wydać 2,5 mln zł. Przetarg więc 
unieważniono, ogłoszono kolejny.

Spytaliśmy, czy magistrat do-
konał zmian w projekcie, które 
mogłyby obniżyć koszty remon-
tu, czy może liczy, że w drugim 
postępowaniu wykonawcę uda się 
znaleźć. – W projekcie remontu 
„Niespodzianki” nie wprowadza-
liśmy zmian. Liczymy, że oferent, 
który złożył najkorzystniejszą 

Odbiory zabytkowego obiektu mają nastąpić w kwietniu 2018 r.
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Reklama

niż w grudniu 2015 r. A co zro-
bić, jeśli nie chcemy z wydatkami 
przesadzić? W przedświątecznym 
okresie wiele sklepów i marketów 
przygotowuje specjalne promo-
cje. Na okazje można więc polo-
wać porównując oferty i szukając 
tych najbardziej atrakcyjnych. 
I chodzi tu nie tylko o tradycyj-
ne punkty handlowe, ale także 
wirtualne sklepy internetowe czy 
serwisy aukcyjne. Wspomniane 
już badania wskazują, że zakupy 
on-line robimy coraz chętniej. Co 
trzecia złotówka z budżetu prze-
znaczonego na prezenty zosta-
nie wydana przez internet. Ten 
trend nie dziwi. Tego typu zaku-
py zazwyczaj są tańsze, zajmu-
ją mniej czasu, nie wymagają 
biegania od sklepu do sklepu, 
a upragniony prezent dla bliskich 
zostanie dostarczony wprost
pod nasze drzwi. 

Nic nie wskazuje, aby zmienił 
się inny nawyk Polaków. To zwy-
czaj robienia zakupów na ostatnią 
chwilę. Taki zamiar w tym roku 
deklaruje co trzeci z nas.

 Ewelina Latosek 

P O D  C H O I N K Ę
Jak wybrać trafi one prezenty 
i nie zrujnować domowego 
budżetu – to jedno 
z najtrudniejszych pytań, 
jakie stawiamy sobie przed 
nadchodzącymi świętami. 

N ie ma Bożego Naro-
dzenia bez wizyty 
Świętego Mikołaja. 
Wiedzą to szczegól-

nie najmłodsi. Piękne poda-
runki ułożone pod choinką to 
marzenie i małych i dużych. 
Kłopot w tym, że często poja-
wiają się wątpliwości co zapa-
kować w kolorowy papier, aby 
sprawić przyjemność naszym 
bliskim i nie wydać fortuny. 

Pomysł na rozwiązanie tego 
dylematu podpowiadają badania 
rynkowe o zakupowych i świą-
tecznych nawykach Polaków. 
Okazuje się, że od lat najpopu-
larniejszymi świątecznymi upo-
minkami są kosmetyki, perfumy 

Popularnymi świątecznymi upominkami są kosmetyki, perfumy i książki

i książki. Na liście bożonarodze-
niowego „top ten” znalazły się 
również słodycze, odzież spor-
towa i różnego rodzaju zabaw-
ki. Z podarków nietypowych 
modne są karnety do spa, vo-
uchery na lot w tunelu aero-
dynamicznym czy zaproszenie 
na kolację w ciemności. Przy 
tej okazji warto przypomnieć, 

że z nietypowymi prezentami 
trzeba uważać i najpierw do-
brze poznać oczekiwania oso-
by obdarowywanej. 

Z badań wynika także, że w tym 
roku na prezenty wydamy sta-
tystycznie więcej pieniędzy niż 
w zeszłym roku, średnio o 5 proc. 
To dobra informacja, bo ozna-
cza, że nasze portfele są grubsze 
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Na prezenty wydamy więcej

Dodatek Świąteczny
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Kościół  Bank

Henryka Sienkiewicza
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AGENCJA W PRUSZKOWIE  
UL. KRASZEWSKIEGO 5

(50 METRÓW OD STACJI WKD PRUSZKÓW)

PKO BANK POLSKI

Pragniemy serdecznie podziękować
za zaufanie i współpracę w minionym roku
wszystkim naszym klientom
i Przyjaciołom
oraz
życzyć pełnych miłości i spokoju
Świąt Bożego Narodzenia,
a w Nowym Roku zdrowia i sukcesów 

Zapraszamy do dalszej współpracy obecnych 
i nowych klientów
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P R U S Z K Ó W
Podczas sobotniej (26 listopada) se-
sji treningowej na pruszkowskim 
torze kolarskim przy ul. Andrzeja 
doszło do wypadku. Jeden z kolarzy 
najechał na kobietę, która przecho-
dziła przez arenę. – Przed godz. 12 
otrzymaliśmy zgłoszenie o wypadku 
na torze kolarskim w Pruszkowie. 

Jeden z zawodników trenował i jeź-
dził po torze. W tym czasie na jego 
drodze pojawiła się kobieta. Doszło 
do wypadku, uczestnicy zdarzenia 
zostali przewiezieni do szpitala  
– przedstawiała st. asp. Marzena 
Dąbrowska z Komendy Powiatowej 
Policji w Pruszkowie. Podczas jazdy 

Groźny wypadek 
na torze kolarskim

kolarze osiągają zawrotne prędko-
ści. Obecność osoby spoza sztabu 
trenerskiego w pobliżu toru jest nie-
dozwolona. – Nie wiemy, dlaczego 
kobieta znalazła się na torze. Bę-
dziemy prowadzili czynności wy-
jaśniające w tej sprawie – mówiła 
st. asp. Dąbrowska. [JM]  
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Rzecznik WKD potwierdza też informację  
o planowanym przeniesieniu przystanku  
w Regułach 

prowadzonych negocjacji jesteśmy 
zainteresowani uwzględnieniem 
przez wykonawcę w możliwie naj-
szerszym zakresie zaleceń sądu 
konkursowego, jak również uwag 
zgłoszonych przez uczestników 
dyskusji pokonkursowej, która 
odbyła się w kwietniu tego roku  
i z której sporządzono notatkę do 
wiadomości wykonawcy – zazna-
cza Kulesza. 

Rzecznik WKD potwierdza też 
informację o planowanym prze-
niesieniu przystanku w Regułach. 

– Zmiana usytuowania peronu 
na przystanku osobowym „Re-
guły” w kierunku Pruszkowa na 
lokalizację przed przejazdem jest 
związana m.in. z planami zago-
spodarowania terenu przylega-
jącego do linii kolejowej oraz ul. 
Regulskiej przez inwestora. Na 
innych przystankach nie jest pla-
nowana zmiana lokalizacji pero-
nów – wyjaśnia. 

A co z krzykliwymi żółtymi ba-
rierkami? Mają się one pojawić 
jeszcze w kilku punktach linii, 
w tym w Grodzisku Mazowiec-
kim (ulice Nadarzyńska i Okręż-
na), Owczarni (ul. Kazimierzowska), 

Podkowie Leśnej (ul. Zachodnia), 
Nowej Wsi (ul. Główna), Pruszko-
wie (ulice Sadowa i Dolna), Regu-
łach (ul. Regulska). Czy jest szansa, 
aby chociaż zmienić kolor barie-
rek? – W dokumentacji projekto-
wej opracowanej przez wykonawcę 
oraz zatwierdzonej do realizacji 
spośród zalecanych do stosowania 
barw żółtej lub szarej przyjęto bar-
wę żółtą. Ewentualne zmiany będą 
rozważane w ramach komplek-
sowej zmiany zagospodarowania 
peronów w oparciu o przygotowy-

waną nową koncepcję architekto-
niczną – mówi Kulesza. I dodaje: 
– Niezależnie od powyższego na-
leży jednak mieć na uwadze, że 
kontrastowa barwa stosowanych 
zabezpieczeń nie stanowi wyjątku 
przyjętego przez WKD, lecz znaj-
duje zastosowanie przez licznych 
zarządców dróg i terenów miast 
i osiedli pasma pruszkowsko-
-grodziskiego. Barwa ta powinna 
zapewniać ich dobrą widoczność 
zarówno w porze dziennej i nocnej 
dla wszystkich uczestników ruchu 
drogowego, w tym w szczególności 
pieszych o ograniczonej mobilno-
ści (dysfunkcje wzroku).

 Ewelina Latosek 

R E G I O N
Po ubiegłotygodniowej 
publikacji o „barierozie”  
i innych kontrowersyjnych 
zmianach na szlaku WKD 
udało nam się uzyskać 
wyjaśnienia przewoźnika. 

P rzypomnijmy. Tydzień 
temu na łamach „Gazety  
WPR” i portalu WPR24.pl 
opisywaliśmy protesty 

mieszkańców m.in. Otrębus, Pod-
kowy Leśnej i Milanówka przeciw 
realizacji koncepcji przystanków, 
którą WKD wyłoniła w konkur-
sie oraz niezadowolenie jakie 
wywołało pojawienie się krzy-
kliwych, żółtych barierek na kolej- 
nych stacjach, w tym w Regułach. 

W sprawie długiej listy za-
strzeżeń (zbyt małe wiaty, ich 
płaski dach, metalowe siedzi-
ska), jakie pasażerowie zgłosili do 
projektu przystanków przewoź-
nik zapewnia, że postara się je 
uwzględnić. – Pierwsze z przed-
stawionych uwag zostały przeka-
zane przez uczestników dyskusji 
pokonkursowej. Dalsze otrzyma-
liśmy w drodze korespondencji 
oraz spotkań roboczych. W ra-
mach prowadzonych negocjacji 
ze zwycięzcą jesteśmy zaintere-
sowani możliwie najszerszym ich 
uwzględnieniem, co jest istotne 
w perspektywie ewentualnego 
zawarcia umowy na wykonanie 
opracowań – tłumaczy Krzysztof 
Kulesza, rzecznik prasowy WKD. 

Na jakim etapie jest współpraca 
ze zwycięskim wykonawcą i czy 
projekt będzie zrealizowany? 

– Od kilku miesięcy prowa-
dzone są negocjacje ze zwycięz-
cą konkursu, których celem jest 
określenie ram współpracy oraz 
zakresu realizacji zadania projek-
towego. Są to elementy niezbędne 
do uzgodnienia przed zawarciem 
umowy z wykonawcą. W trakcie 

Lista zastrzeżeń ma szansę

w
kd

.c
om

.p
l

Sprawa planowanych zmian na szlaku kolejki WKD
Uczeń IV klasy upadł... 
 Seweryn Dębiński 

O T R Ę B U S Y
W Zespole Szkół  
w Otrębusach na korytarzu 
bawiły się dzieci z czwartej 
klasy. W pewnej chwili 
jedno z nich zostało 
popchnięte, upadło na 
podłogę i doznało obrażeń. 

O jciec ucznia uważa 
to za skandal, nato-
miast dyrektor pla-
cówki wyjaśnia, że 

dziecku nie stało się nic poważ-
nego, a wszystkie procedury zo-
stały dopełnione. 

Do zdarzenia doszło 29 li-
stopada. – Mój syn Tymoteusz 
został zmasakrowany przez 
swoich dwóch kolegów z IV klasy 
w Szkole Podstawowej w Otrę-
busach, lądując w warszawskim 
szpitalu ze złamanym nosem, 
śladami wstrząsu mózgu, po-
tłuczoną twarzą, poszarpanymi 
wargami – napisał na portalu 
społecznościowym Facebook 
Arkadiusz Janczak, ojciec po-
szkodowanego dziecka.

Zabawa...
Co się wydarzyło się tego dnia na 
szkolnym korytarzu? – Dwóch 
kolegów ze wspólnej IV klasy 
urządziło sobie na przerwie 
vis a vis pokoju nauczycielskie-
go „zabawę-napaść” w postaci 
wykręcania rąk do tyłu i ko-
pania po nogach! Bezdusznie 
PCHNĘLI go twarzą wprost 
na betonowa posadzkę!!! Syn 
stracił przytomność!!! Wszy-
scy zamarli do momentu, kie-
dy pojawiła się plama krwi pod 
twarzą mojego dziecka, który 
leżał nieprzytomny! Wpół przy-
tomny i zakrwawiony został za-
prowadzony o własnych siłach 
do szkolnej pielęgniarki. Pielę-
gniarka po „opatrzeniu” zmasa-
krowanej twarzy zadzwoniła do 
mnie – do ojca bym zabrał swo-
je dziecko do domu, gdyż lekko 

„poturbował” się na szkolnym 
korytarzu! (pisownia oryginal-
na – przyp. red.) – wyjaśnia oj-
ciec Tymoteusza.

Wyjaśnienia
Skontaktowaliśmy się z dyrek-
tor Zespołu Szkół w Otrębusach. 
Pani dyrektor odpowiedziała 
za pośrednictwem maila. We-
dług niej pomoc nastąpiła na-
tychmiast i została udzielona 
prawidłowo. – Chłopcy, nie 
przewidując następstw te-
go co robią, doprowadzili do 
upadku swojego kolegi. Uczeń 
uderzył buzią o posadzkę, ko-
ledzy wystraszyli się i natych-
miast zgłosili to pracownikowi 
szkoły stojącemu obok. Ten 
udzielił natychmiast pomocy 
(pomoc nauczyciela oddziału 
przedszkolnego) wraz z wy-
chowawcą świetlicy. Chłopcy 
przybyli po dyrektora znajdu-
jącego się nieco dalej na szkol-
nym korytarzu. Poszkodowany 
w trakcie wstępnego rozpozna-
nia miał rozciętą wargę – wy-
jaśnia Urszula Wojciechowska, 
dyrektor placówki.

Z przesłanej do nas wiado-
mości dowiadujemy się też, że 
uczeń samodzielnie wstał i pod 
opieką pielęgniarki szkolnej udał 
się do jej gabinetu. Według dy-
rektor o zdarzeniu niezwłocz-
nie został poinformowany ojciec 
dziecka, z którym ustalono dal-
szy tok postępowania. – Kieru-
jąc się sugestiami wychowawcy 
klasy zdecydował o wezwaniu 
pogotowia. Ratownicy me-
dyczni stwierdzili, że dziecko 

nawiązuje prawidłowy kontakt 
z otoczeniem, nie posiada ze-
wnętrznych objawów uszko-
dzeń oprócz opuchnięć okolic 
ust i nosa. Jednak ze względu 
na możliwe następstwa zde-
cydowali o zawiezieniu dziec-
ka do szpitala – poinformowała  
Urszula Wojciechowska.

Nikt nie pomógł?
Tymczasem ojciec dziecka 
twierdzi, że jego syn przez go-
dzinę leżał z bólem głowy, twa-
rzy i nudnościami. – NIKT nie 
wpadł na „pomysł” zatelefono-
wania bezpośrednio na pogo-
towie. NIKT, nawet nauczyciele 
i Pani Dyrektor, którzy rzekomo 
widzieli całe zajście, nie udzie-
lili mu POMOCY!!! – skomento-
wał na Facebooku.

Zwróciliśmy się do pogotowia 
ratunkowego, które na wezwa-
nie pana Arkadiusza przyjechało 
do szkoły w Otrębusach. W ja-
kim stanie zabrano chłopca? 
– Doznał urazu kości nasady 
nosa i wargi. Pacjent w sta-
nie stabilnym został przewie-
ziony do szpitala w Warszawie  
– powiedział Wojciech Diadia, 
szef pruszkowskiej bazy Falck 
Medycyna. – W miejscach pu-
blicznych jak np. szkoła, warto 
w takich przypadkach obliga-
toryjnie wezwać karetkę po-
gotowia. Jesteśmy od tego, by  
pomóc – podkreśla. 

O całej sprawie poinformo-
wany został też Arkadiusz Ko-
siński, burmistrz Brwinowa. – Ja 
jako burmistrz gminy sprawuję 
nadzór jako organ prowadzący 
szkołę, ale z wyłączeniem spraw 
związanych z nadzorem peda-
gogicznym. W tym przypadku 
czy procedury zadziałały dobrze 
i czy dyrektor postępował zgod-
nie z zasadami oceni kuratorium 
– mówi Kosiński. – Powiado-
mimy o wszystkim kuratorium 
oświaty i poprosimy o weryfika-
cję zdarzenia – dodaje.

Do sprawy wkrótce wrócimy.

Ar
ch

iw
um



Piątek, 2 GRUDNIA 2016

W I A D O M O Ś C I 07

Reklama

M I L A N Ó W E K
Milanówek otrzymał duże dofi nan-
sowanie na modernizację przed-
szkola przy ul. Warszawskiej 18A. 
Wniosek o przyznanie dotacji został 
wysłany w maju. Do Mazowieckiej 
Jednostki Wdrażania Programów 
Unijnych wpłynęło aż 232 takich do-
kumentów, z czego dofi nansowanie 

otrzymały tylko 64 projekty. – Mila-
nówek uplasował się na 36 pozycji 
z przyznaną kwotą dofi nansowania 
w wysokości 529 897,30 zł, stano-
wiącą 53,26 proc. całkowitej war-
tości projektu – napisano na stronie 
miasta-ogrodu. Projekt termomoder-
nizacji budynku przedszkola zakła-

Duże dofi nansowanie 
na termomodernizację 

da m.in. wykonanie prac polegają-
cych na dociepleniu ścian i stropo-
dachu, wymianie stolarki okiennej 
i drzwiowej, instalacji centralnego 
ogrzewania, montażu urządzeń wy-
korzystujących odnawialne źródła 
energii. Całkowita wartość inwe-
stycji to przeszło 990 tys. zł.  [SD]  

G R O D Z I S K  M A Z .
Właśnie zakończyła się 
przebudowa Stawów 
Walczewskiego. Tym 
samym grodziszczanie 
zyskali kolejne miejsce 
do wypoczynku. 

P rzebudowa grodzis-
kich Stawów Wal-
czewskiego to inwes-
tycja będąca „oczkiem 

w głowie” Grzegorza Benedyk-
cińskiego, burmistrza Grodzi-
ska. Miasto przygotowywało się 
do tego przedsięwzięcia od kil-
ku lat. I trudno się dziwić, bo 
grodziszczanie właśnie zyskali 
świetne miejsce do wypoczyn-
ku i rekreacji.

Prace zakończyły się na pięć 
miesięcy przed planowanym 
terminem. Jak Stawy Walczew-
skiego prezentują się w nowej 
odsłonie? Główny zbiornik 
pogłębiono, a obok wybu-
dowano drugi staw. Całość 
uzupełniły nowe nasadzenia. 

Wokół stawów pojawiło się aż 
170 drzew.

Jednak wszystkie uroki prze-
budowy będzie można poznać 
w przyszłym roku, gdy zrobi się 
ciepło. Stawy Walczewskiego sta-
ną się sportowo-rekreacyjnym 
punktem na mapie Grodzi-
ska. Docelowo będzie można tu 
uprawiać sporty wodne, pływać 
żaglówką, łódką czy rowerkiem 
wodnym. Wędkarze też znajdą 
tu swoją enklawę.

Co ciekawe, w bliskiej okoli-
cy ul. Warszawskiej ma powstać 
stok rekreacyjny (do korzysta-
nia latem i zimą), a na stawach 
dostępne będzie kąpielisko. Do-
pełnieniem będą takie elementy 
jak plac zabaw, siłownia plene-
rowa, plaża, mostek, fontanna 
oraz mała architektura.

Modernizacja Stawów po-
chłonęła niespełna 2 mln zł, 
z czego ponad 600 tys. zł sta-
nowiło dofi nansowanie z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska. [AS]

Stawy przed czasem
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R E G I O N
Funkcjonariusze 
Komendy Głównej 
Policji rozbili grupę 
przestępczą zajmującą 
się handlem wyrobami 
tytoniowymi. 
Magazyny znajdowały 
się w Grodzisku
i Jankach.

W trakcie dzia-
łań policyjnych 
nieopodal Gro-
dziska funkcjo-

nariusze zatrzymali do kon-
troli drogowej dostawcze ive-
co. Okazało się, że pojazdem 
przewożone są papierosy bez 
polskich znaków akcyzowych.

Podążając tym tropem 
policjanci dotarli do maga-
zynu nielegalnego tytoniu 
w samym Grodzisku Mazo-
wieckim. Zabezpieczono tam 
blisko 65 tys. paczek papie-
rosów i zatrzymano pięciu 
mężczyzn. To nie koniec. 
Funkcjonariusze KSP dotarli 
do pewnej fi rmy w Jankach, 
gdzie znajdował się kolejny 
magazyn. Ujawniono 137 kar-
tonów wypełnionych nielegal-
nym tytoniem, każdy o wadze 
200 kg. Sumując znajdowało
się tam 27 ton krajanki tyto-
niowej. Na miejscu zatrzyma-
no dwie osoby.

Jak oszacowali policjanci 
straty skarbu państwa w wy-
niku niezapłaconych podatków 
wyniosły ponad 22 mln zł.  [SD]

Wpadli 
z tytoniem

Reklama

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

Podczas naszych odwiedzin do 
świetlicy zawitała wicedyrektor 
zespołu szkół Anna Zalewska 
i przekazała tablet. To nagroda 
od organizatora MegaMisji

– mówi Olga Łosiak-Krypiak, kie-
rownik świetlic klas I-III. W za-
jęciach na stałe uczestniczy 100 
uczniów.   

Są już pierwsze sukcesy. W ra-
mach programu edukacyjnego 
MegaMisja stworzonego przez 
Fundację Orange świetlica brwi-
nowskiej podstawówki otrzyma-
ła nagrodę w postaci pomocy 
plastycznych (kredki, pastele). 
To nie koniec...

Podczas naszych odwiedzin do 
świetlicy zawitała wicedyrektor 
zespołu szkół Anna Zalewska 

i przekazała tablet. To kolejna, 
jakże istotna nagroda od orga-
nizatora MegaMisji. Od razu wi-
dać było błysk w oczach dzieci.

Ale działalność świetlicy klas 
I-III w brwinowskiej szkole przy 
Żwirowej to nie tylko udział 
w programie MegaMisja. – Zaj-
mujemy się wieloma sprawami. 
Wspieraniem rozwoju poprzez 
zajęcia sportowe, ruchowe, ale 

też związane z rozwojem in-
telektualnym. Nasza świetli-
ca od kilku lat zwraca również 
szczególną uwagę dzieci w stro-
nę kultury i sztuki. Odbywają się 
przedstawienia, Festiwal Pio-
senki Świetlicowej. Dzieciaki 
naprawdę rewelacyjnie w nich 
wypadają, zaangażowani też 
są rodzice – przedstawia Olga 
Łosiak-Krypiak. 

Nasza wizyta była również oka-
zją, aby dzieciakom opowiedzieć 
trochę o naszym fachu, o redakcji 
Gazety WPR i portalu WPR24.pl. 

– Z czym wam się kojarzy dzien-
nikarz ? – spytaliśmy. – Pisze 
o różnych sprawach, o tym czy 
ktoś jest bezdomny – padła odpo-
wiedź. Wrażliwość społeczna, co 
cieszy, ma się więc dobrze także 
u najmłodszego pokolenia. – A kto 
z was chciałby zostać dziennika-
rzem? – drążyliśmy. Byli chętni, 
choć wielu brało też pod uwagę 
inną opcję: zawód piłkarza.

 AnDrzeJ GoleC 

B R W I N Ó W
To spotkanie przyniosło 
korzyść nam i zapewne 
dzieciom. My poznaliśmy 
jak mogą być kreatywne, 
one dowiedziały się trochę 
o dziennikarskim fachu.

W piątkowe (25 listo-
pada) przedpołud-
nie odwiedziliś-
my świetlicę szko-

ły podstawowej wchodzącej 
w skład Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących w Brwinowie. 
Placówka uczestniczy w pro-
gramie MegaMisja. Z powodze-
niem – dodajmy.

Gdy przybyliśmy do brwinow-
skiej podstawówki przy ulicy Żwi-
rowej już od progu słuchać było 
dziecięcy gwar. Świetlica wypeł-
niona była podekscytowanymi 
uczniami klas I-III czekający-
mi na kolejne zajęcia w ramach 
projektu MegaMisja. Jego cel? 
Bezpieczne ale i kreatywne ko-
rzystanie z internetu, z nowych 
technologii. A to w obecnych cza-
sach jest niezbędne.

W ramach projektu (uczestni-
czy w nim 350 świetlic) dzieci pod 
czujnym okiem opiekuna zajęć 
wykonują różne zadania, m.in. 
przygotowano dla nich fi lmy in-
struktażowe pozwalające poznać 
poszczególne obszary cyfrowych 
kompetencji, sfabularyzowane 
scenariusze zadań edukacyjnych, 
które pomogą przeprowadzić cie-
kawe zajęcia.

Powyższe zdania brzmią bar-
dzo poważnie, jak więc świetlico-
we zajęcia w ramach MegaMisji 
traktują uczniowie z brwinow-
skiej podstawówki przy Żwiro-
wej? Entuzjastycznie. – Nie jest 
to łatwy program dla dzieci, ale 
podchodzą do niego kreatywnie. 
To grupa mądrych dzieciaków 

Kreatywne dzieci z misją
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Wizyta w świetlicy podstawówki przy ul. Żwirowej
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Wyremontowanym odcinkiem ullicy 
Przejazdowej w Pruszkowie kierow-
cy jeżdżą od tygodnia. To ostatni 
fragment „małej obwodnicy” Prusz-
kowa. Prowadzi ona ulicami Żbikow-
ską – Przejazdową – Solidarności  
– Przyszłości. Trasa ułatwia kierow- 
com poruszanie się pomiędzy auto- 

stradą A2 a drogą wojewódzką nr 719.  
Co ważne: „mała obwodnica” omija 
centrum miasta. 30 listopada odby-
ło się symboliczne otwarcie drogi,  
w uroczystości uczestniczyli wojewoda  
mazowiecki Zdzisław Sipiera, staro-
sta pruszkowski Maksym Gołoś oraz 
prezydent Pruszkowa Jan Starzyński. 

Symbolicznie 
otworzyli Przejazdową

– W ramach prac oprócz przebudo-
wy nawierzchni drogi i budowy ronda 
wykonane zostały: ciąg pieszo-rowe-
rowy, zatoki autobusowe, kilkanaście 
miejsc parkingowych, oświetlenie 
drogi. Przebudowano też sieć elek- 
troenergetyczną oraz kanalizację  
telekomunikacyjną.  [AS]  

podłodze. Rano wypędzali z bara-
ku i stało sie pod murem. Po tych 
10 dniach pojechaliśmy do Ebensee. 
Dotarliśmy wieczorem, a rano już  
szliśmy do pracy w kamieniołomach.

Jak wyglądał wówczas  
„normalny” dzień?
– Pracowało się 12 godzin. Dzien-
ny przydział pożywienia był na-
stępujący: kawałek chleba, trochę 
margaryny i miska zupy. Wiecz-
ny głód i zimno. Ubiór to pasiaki, 
buty drewniaki, płaszczyk i myca, 
czyli czapka. Do kamieniołomu 
szło się trzy kilometry. Podsta-
wialiśmy lory z betonem, pchali-
śmy wózki z gruzem, kruszyliśmy 
skały. Gdy ktoś padł w drodze 
powrotnej to musieliśmy go za-
nieść do obozu i nieważne jak  
było zimno, czy padał śnieg.

Rozegrało się tam wiele  
dramatów...
– Dużo osób zmarło. Dwóch braci 
Brzeskich nie wróciło. Pamiętam 
jak dziś kiedy pozdrawiałem ich 
na placu apelowym. Na własne 
oczy widziałem jak umierał ojciec 
z synem. Leżeli razem. Syn, czyli 

Jurek prosił mnie, żebym powia-
domił jego mamę i siostrę jeśli 
uda mi się wrócić. Tak też zrobi-
łem, ale dopiero kilka lat po moim 
powrocie. To niełatwe. Był płacz... 

Wyzwolenie?
– W maju 1945 roku wkroczyli  
Amerykanie. Niemcy byli tacy „po-
mysłowi”, że chwilę przed wy-
zwoleniem zamienili się z nami 
barakami. Myśleli, że będzie bom-
bardowanie, ale nie było. Radość 
po odbiciu nas była ogromna. Jed-
ną nogą byliśmy już na wolności. 
Amerykanie rozłożyli namio-
ty, „podreperowali” nas i nastał 
czas powrotu do kraju.

Trudno było wrócić 
do normalnego życia?
– Nie było czasu na rozterki. Je-
sienią wróciłem do domu, a na 
wiosnę  musiałem iść do wojska. 
Wtedy wszyscy przysięgaliśmy 
Stalinowi. Ale tragedii nie było. 
Spędziłem tam 29 miesięcy. 

Jak trafił Pan do Pruszkowa?
– To już w latach 50-tych, jak po-
znałem swoją żonę. Pracowała 

R O Z M O W A
STANISŁAW KOSTRZEWA  
(91 lat) urodził się 
w Warszawie, ale od 
kilkudziesięciu lat mieszka  
w Pruszkowie. Pan 
Kostrzewa przeżył niemiecki 
obóz koncentracyjny  
w Ebensee. Pomimo wieku 
jest bardzo aktywny,  
od przeszło 20 lat  
jeździ polonezem.

Gdzie się Pan wychował?
– Jestem rodowitym warsza-
wiakiem z Pragi. Tam spędziłem 
najmłodsze lata, choć nie było 
ich wiele. W czasie okupacji nie-
mieckiej byłem listonoszem, gdy 
miałem 16 lat trafiłem do niemiec-
kiego obozu Ebensee. 

Pamięta Pan wydarzenia 
z tamtego dnia?
– Tego nie da się zapomnieć.  
26 sierpnia jeździła tzw. szcze-
kawka, czyli Niemcy osobowym 
samochodem. Ogłaszali przez 
megafon kto ma się zgłosić na 
róg Ząbkowskiej i Markowskiej. 
Nie było wyjścia, każda rodzina 
musiała przyjsć. Później zabrali 
nas na dworzec, wsadzili do wa-
gonów towarowych i powiedzie-
li, że jedziemy na roboty. 

Ale jechaliście do obozu...
– Najpierw było Matthausem, czyli 
obóz przejściowy. Taka 10-dniowa 
kwarantanna. Zabrali nam ubra-
nia, później po kolei do myjni, strzy-
żenie, następnie do spisu według 
alfabetu. Dostaliśmy blaszki z wy-
bitym numerem. Zawiązywało się 
je drutem wokół ręki i to był nasz 
dowód osobisty. A na noc do ba-
raku. Siedziało się po czterech na 
jednym łóżku lub jak śledzie na 

Mimo wieku świetnie  
daję sobie radę

w Warszawie w PZGS-ie na Staw-
kach. Przenieśli ją do Pruszko-
wa i dali tu mieszkanie. Ściągnęła 
mnie do siebie. Trzy lata miesz-
kaliśmy na Stalowej, później 40 lat  
na Chopina. 

Czyli tak naprawdę życie  
zaczęło się układać gdy  
poznał Pan partnerkę.
– Można to tak ująć. Imałem się 
różnych robót. Jeździłem na wy-
wrotce, „ciąłem” most Śląsko-Dą-
browski, pracowałem w FSO, 
byłem spawaczem przez trzy la-
ta. Robiłem też w pruszkowskich 
„Mechanikach”. Jak już zatrud-
niłem się w Polmozbycie praco-
wałem tam do 1986 r. Jeździłem 
lorą i woziłem polonezy, maluchy.  
To była dobra praca. 

Jak się Panu żyje przez tyle  
lat w Pruszkowie? Nie ma  
tęsknoty za Warszawą?
– Nie mam co narzekać. Może 
i lepiej się stało, że mieszkam tu 
niż w Warszawie. Wie Pan, kie-
dyś na Pradze sporo się piło. 
W Pruszkowie spotykałem mniej 
kolegów, więc i okazji do wypitki 
było mniej (śmiech). 

Wielu pańskich sasiadów  
podkreśla, że od 20 lat jeździ 
Pan polonezem. 
– To już z pewnością będzie po-
nad 20 lat kiedy go posiadam. 
Odkupiłem go od mojego syna. 
Właśnie zbieram się żeby w sa-
mochodzie wymienić uszczelkę 
w drzwiach. Polonezem jeżdżę 
co jakiś czas na działkę. Jak wi-
dać mimo wieku świetnie sobie 
daję radę w życiu.

Rozmawiał:
SEWERYN DĘBIŃSKI
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Odpowie za uwodzenie małoletniej
B R W I N Ó W

W mediach 
społecznościowych  
(i nie tylko) zawrzało. 
Zbigniew Stonoga wraz 
z brwinowską policją 
zatrzymał 46-latka, który 
umówił się na spotkanie 
seksualne z 14-latką

B iznesmen Zbigniew 
Stonoga nadal tropi 
pedofilów. Na swoim 
facebookowym pro-

filu opublikował filmiki, poka-
zujące zatrzymanie 46-letniego 
mężczyzny z Otwocka, który 
umówił się na seksualne spotka-
nie z 14-latką na terenie gminy 
Brwinów. – Jesteśmy w pod- 
warszawskiej miejscowości koło 
Brwinowa. Z udziałem i dzięki 

brwinowskiej policji zatrzymali-
śmy kolejnego pedofila. Miałem 
mieć urlop, ale kiedy dowiedzia-
łem się kto jest tym człowiekiem, 
czterdziestoletnim człowiekiem, 
który umówił się z 14-latką na 
seks to postanowiłem rzucić 
swój urlop i przyjechać tutaj – 
mówi Zbigniew Stonoga w jed-
nym z materiałów. – Pierwszy raz 
łapiemy człowieka, który ratuje 
ludzkie życie, a dziś przyjechał je 
zabrać, bo to jest ratownik me-
dyczny. Przyjechał w uniformie 
prosto z karetki – podkreślał. 

Informacje Stonogi potwier-
dziła policja. – W nocy z 24 na  
25 listopada przyjęliśmy zgłosze-
nie od prywatnej osoby, która 
poinformowała nas, że na cza-
cie internetowym mężczyzna 
wszedł w kontakt z 14-letnią 

dziewczynką. Złożył jej propo-
zycje seksualne – mówi nam 
st. asp. Marzena Dąbrowska 
z Komendy Powiatowej Policji 
w Pruszkowie. Do zatrzymania 
doszło ok. godz. 0:50 na terenie 
gminy Brwinów. 46-letni męż-
czyzna będzie odpowiadał za 
uwodzenie małoletniej poniżej 
15 lat z wykorzystaniem syste-
mu teleinformatycznego lub sie-
ci telekomunikacyjnej (art 200a,  
par 2 KK) – dodała. 

Stonoga w swoim materiale 
poinformował też o zdarzeniu, 
do którego miało dojść dzień 
wcześniej, tym razem na tere-
nie Raszyna. – Wczorajsza (24 li-
stopada – przyp. red.) sytuacja 
z Raszyna, kiedy 14-latka zosta-
ła zaproszona do domu, dostała 
rosół, była na gigancie z jakiegoś 

ośrodka. Policjanci zastali ją za-
kutą w kajdanki przez pedofila, 
który niestety zdążył zrobić to, 
co pedofile robią – dodał. 

W tym przypadku policja nie 
potwierdziła jednak do końca 
wersji podawanej przez Stono-
gę. – W przypadku Raszyna po-
szkodowaną jest dziewczynka, 
która ukończyła już 15 lat. Nie 
doszło tam do żadnych czyn-
ności seksualnych – podkreśla 
st. asp. Dąbrowska. W Raszy-
nie został zatrzymany 52-latek. 
Będzie odpowiadał za pozba-
wienie wolności 15-latki (art 189 
par 1 KK). Ale nie tylko. – 52-la-
tek miał przy sobie metaamfe-
taminę. Za posiadanie środków 
odurzających też zostanie po-
ciągnięty do odpowiedzialno-
ści – zaznacza policjantka. [AS]

reklama

R E G I O N
Miniony weekend stał pod 
znakiem... dwóch napadów 
na sklepy – w Piastowie  
i Pruszkowie. Policja  
nie wyklucza, że obie 
sprawy są powiązane.

Sobota, 26 listopada. Roz- 
bój w sklepie osiedlo- 
wym na ulicy Reja w Pias- 
towie. Złodziej wcho-

dząc do sklepu użył gazu, potem 
ukradł pieniądze. – Po godzinie  
8 doszło do napadu na sklep osie-
dlowy w Piastowie. Mężczyzna 
zastraszył 69-letnią ekspedient-
kę, po czym uciekł. Na miejscu 
prowadzone są czynności wyja-
śniające – mówiła nam „na gorą-
co” st. asp. Marzena Dąbrowska 
z Komendy Powiatowej Policji  
w Pruszkowie. – Z dotychczaso-
wych ustaleń wynika, że praw-
dopodobnie mężczyzna ukradł 
pieniądze. Policja poszuku-
je sprawcy rozboju – dodawała.

Niedziela, 27 listopada.  
– W Pruszkowie na ul. Chopi-
na doszło do kolejnego napadu 
na sklep spożywczy – napisał 
czytelnik w mailu nadesłanym 
na kontakt@wpr24.pl. Co po-
wiedziała policja? – O godz. 

19.50 otrzymaliśmy informacje 
o zdarzeniu w jednym z prusz-
kowskich sklepów. Mężczyzna 
„potraktował” gazem sprzedaw-
czynię i dokonał zaboru gotów-
ki. Dla dobra śledztwa nie mogę 
podać kwoty jaką ukradł. Po-
szkodowanej nic się nie sta-
ło. Nie wymagała hospitalizacji 
– powiedziała st. asp. Marze-
na Dąbrowska.

Policja nie wyklucza związku 
między napadami w Piastowie 
i Pruszkowie. St. asp. Dąbrow-
ska: – Sposób działania napast-

ników w obu przypadkach jest 
bardzo podobny. To w jaki spo-
sób będą rozpatrywane sprawy, 
razem lub osobno, zależy od de-
cyzji prokuratury. 

Gdy oddawaliśmy numer do 
druku sprawca (sprawcy?) rozbo-
jów był nadal poszukiwany. [JM]

Napady na sklepy 
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Do napadów  
na sklepy doszło  
w Piastowie  
i Pruszkowie. 
Sprawca był  
ten sam?
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Większość ludzi
widzi produkty
IKEA.

Ty widzisz wiele
fascynujących
stanowisk, dzięki
którym one
powstają.

Dowiedz się więcej i dołącz do nas na IKEA.pl/praca

Dobrze się składa, że się spotkaliśmy. Patrzysz na świat inaczej niż większość ludzi.
Wierzymy, że wartości, jakimi się kierujesz są ważniejsze niż twoje dotychczasowe 
doświadczenie. Oferujemy stanowisko pełne wyzwań, odpowiedzialnych zadań i inspiracji 
do ciągłego rozwoju. W IKEA każdy dzień jest inny. 
Spójrz z nami  na świat z innej perspektywy.



Piątek, 2 GRUDNIA 2016

W I A D O M O Ś C I

P R U S Z K Ó W
Co to był za mecz, jak Legii z Borus-
sią Dortmund. W spotkaniu 19. ko-
lejki I ligi Znicz Pruszków przegrał 
z Wigrami Suwałki 4:5. Wynik spo-
tkania w 12 minucie otworzył Patryk 
Kubicki. Po jego golu odpowiedzie-
li goście. Dwie bramki zdobył Ką-
dzior i piłkarze Wigier schodzili na 

przerwę z prowadzeniem. Po wzno-
wieniu gry szybko wyrównał Kita.  
W 59. minucie Zapolnik dał zespoło-
wi z Suwałk ponowne prowadzenie. 
Końcówka meczu była zacięta. Do-
brym zmiennikiem okazał się Palu-
chowski. Napastnik Znicza pokonał 
Zocha i było 4:4. Szalę zwycięstwa 

Grad goli w meczu 
Znicza z Wigrami

na korzyść zespołu Wigier przechylił 
Wichtowski. Znicz Pruszków – Wi-
gry Suwałki 4:5 (2:3). Skład Znicza: 
Znicz: Misztal – Jaroch (82' Stryjew-
ski), Janiszewski, Mysiak, Rackiewicz 
– Jagiełło, Bartoszewicz, Machalski 
(46' Kopciński), Banaszewski (65' Pa-
luchowski), Kubicki – Kita.  [JM]  
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Grodzisk Mazowiecki,  2 grudnia 2016 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko, 
sporządzonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
części wsi Chlebnia – po południowej stronie ul. Logistycznej w gminie Grodzisk 
Mazowiecki – obszar I
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 359/2016 Rady 
Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chlebnia 
– po południowej stronie ul. Logistycznej w gminie Grodzisk Mazowiecki, zmienioną 
Uchwałą Nr 416/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 września 
2016 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania 
na środowisko, sporządzonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części wsi Chlebnia – po południowej stronie ul. Logistycznej  
w gminie Grodzisk Mazowiecki – obszar I.

Wyłożenie odbędzie się w dniach od  12 grudnia 2016 r. do 9 stycznia 2017 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 19 grudnia 2016 r. 
o godzinie 18.00 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 stycznia 2017 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

                                                      Grodzisk Mazowiecki, 2 grudnia 2016 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części wsi Chlebnia – po południowej stronie ul. Logistycznej  
w gminie Grodzisk Mazowiecki – obszar I

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 359/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 23 maja 
2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części wsi Chlebnia – po południowej stronie ul. Logistycznej w gminie 
Grodzisk Mazowiecki, zmienioną Uchwałą Nr 416/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku 
Mazowieckim z dnia 28 września 2016 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego 
wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi 
Chlebnia – po południowej stronie ul. Logistycznej w gminie Grodzisk Mazowiecki  
– obszar I 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 puntu stanowiącego północno-zachodni narożnik działki 
ew. nr 61/6, północnymi granicami działek ew. nr 61/6, 61/7, 71 oraz 72/9, do punktu 
stanowiącego północno-wschodni narożnik działki ew. nr 72/9.
Od wschodu – po wschodniej granicy działki ew. nr 72/9 do punktu stanowiącego 
południowo-wschodni narożnik działki ew. nr 72/9.
Od południa – południowymi granicami działek ew. nr 72/9, 71, 70/3 oraz 69/2, do 
punktu stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki ew. nr 69/2.
Od zachodu – zachodnimi granicami działek ew. nr 69/2, 69/1 oraz 61/6 do punktu 
stanowiącego północno-zachodni narożnik działki ew. nr 61/6.

Wyłożenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzoną 
do w/w planu odbędzie się w dniach od 12 grudnia 2016 r. do 9 stycznia 2017 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 
19 grudnia 2016 r. o godzinie 18.00 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 stycznia 2017 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. 
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej 
skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.  
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U.  
z 2014 r. poz. 1114 z późn. zm.): opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektu planu jest 
Burmistrz Grodziska Mazowieckiego.

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

                                                      Grodzisk Mazowiecki, 2 grudnia 2016 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części wsi Odrano Wola w rejonie ul. Lazurowej w Gminie Grodzisk 
Mazowiecki

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 177/2015 
Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Odrano Wola  
w rejonie ul. Lazurowej w Gminie Grodzisk Mazowiecki zawiadamiam o wyłożeniu do 
publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 
wsi Odrano Wola w rejonie ul. Lazurowej w Gminie Grodzisk Mazowiecki
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 213 z obrębu 25  
po północnej granicy obrębu Odrano Wola do północno-wschodniego narożnika działki ew. nr 314 
z obrębu 25.
Od wschodu – zaczynając od północno-wschodniego narożnika działki ew. nr 314 z obrębu 25 po 
wschodniej granicy obrębu Odrano Wola do południowo-wschodniego narożnika działki ew. nr 298 
z obrębu 25.
Od południa – zaczynając od południowo-wschodniego narożnika działki ew. nr 298 z obrębu  
25 po południowej granicy działki ew. nr 298 z obrębu 25, przez działkę ew. nr 269/1 z obrębu 25,  
po południowej granicy działki ew. nr 525 z obrębu 25, przez działkę ew. nr 213 z obrębu 25 do 
punktu na zachodniej granicy działki ew. nr 213 z obrębu 25 stanowiącego przedłużenie południowej 
gracy działki 252 z obrębu 25.
Od zachodu – zaczynając od punktu na zachodniej granicy działki ew. nr 213 z obrębu  
25 stanowiącego przedłużenie południowej gracy działki 252 z obrębu 25 po zachodniej granicy 
działki ew. nr 213 z obrębu 25 do północno-zachodniego narożnika działki ew. nr 213 z obrębu 25.

Wyłożenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzoną do w/w planu 
odbędzie się w dniach od 12 grudnia 2016 r. do 9 stycznia 2017 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 19 grudnia 
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 stycznia 2017 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. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi 
wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne  
(t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 z późn. zm.): opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektu planu jest Burmistrz 
Grodziska Mazowieckiego.

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

Ogłoszenia

olimpijski w Monachium. Nigdy 
wcześniej nie zagrał w kadrze. 
Dwa spotkania przesiedział na 
ławce rezerwowych, jego debiut 
z orzełkiem na piersi przypadł 
na 1 września. Polska mierzyła 
się z NRD i wygrała 2:1, a Szym-
czak wszedł na plac gry w 82. 
minucie. Kolejne trzy mecze na-
pastnik Gwardii przesiedział na 
ławce. Na murawie pojawił się 
dopiero w finale, w 77. minu-
cie zmieniając zdobywcę dwóch 

bramek Kazimierza Deynę. Bia-
ło-czerwoni pokonali Węgrów 
2:1 i cieszyli się z olimpijskie-
go złota.

Niski, 166 cm, niezwykle zwrot- 
ny i skuteczny napastnik w 1974 
roku wyjechał z Polski. Trzy lata 
grał we francuskim FC Boulogne. 
Chętnie wracał do Pruszko-
wa i spotykał się z przyjaciółmi 
z młodych lat. – Rysiek był nie-
zwykle skromny i pracowity. Po 
transferze do Gwardii nasze dro-
gi się rozeszły, ale załatwiał nam 
bilety na mecze stołecznej dru-
żyny – mówi Wiesław Pośpiech, 
kolega Szymczaka. – Był specjali-
stą od kiwki, piłka się go słucha-
ła. Zawsze był liderem, swoimi 
umiejętnościami zapracował na 
sukces. Pozostaje jedynym olim-
pijczykiem wychowanym w Zni-
czu – dodaje.

Ryszard Szymczak urodził 
i wychował się w Pruszkowie. 
Znajduje się wśród absolwen-
tów Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących i Sportowych przy  
ul. Gomulińskiego, która w latach 
50. była placówką techniczną.  
7 grudnia minie 20 lat od śmierci 
Szymczaka. Odszedł wieku zale-
dwie 52 lat. W Pruszkowie i nie 
tylko o nim pamiętają.

 Jakub Małkiński 

P O S TA Ć
Zapisał się na kartach 
historii jako mistrz 
olimpijski z Monachium  
z 1972 roku. Wychował 
się w Pruszkowie, skąd 
wypłynął na szerokie 
wody. Mowa o znakomitym 
piłkarzu Ryszardzie 
Szymczaku.

Mieszkał przy ul. Naro-
dowej w Pruszkowie 
i od najmłodszych 
lat przejawiał dryg 

do piłki. Na podwórku praktycz-
nie wszystkich „wkręcał w zie-
mię”, futbolówka trzymała się 
jego nogi, a koledzy podziwia-
li rodzący się talent. Ryszard 
Szymczak szybko wpadł w oko 
trenerowi Znicza Stanisławo-
wi Masznerowi. Podnosił swo-
je umiejętności w juniorach. 
W 1962 r. uwagę na napastnika 
zwróciła Gwardia Warszawa,  
w której zadebiutował na pozio-
mie seniorskim. 

W 1972 roku został królem 
strzelców ówczesnej I ligi. Zdo-
był 16 bramek, które okazały się 
dla niego przepustką na turniej 

Złoty chłopak z Pruszkowa
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Małżeństwa 
na medal

B R W I N Ó W
Burmistrz Brwinowa 
wręczył medale za 
ponad 50 lat pożycia 
małżeńskiego. Otrzymało 
je aż dziesięć par!

Medal za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie 

nadawany jest przez pre-
zydenta RP. Uroczystość 
wręczenia takich medali  
w Brwinowie odbyła się 25 
listopada. Burmistrz Arka- 
diusz Kosiński złożył dłu-
goletnim parom życzenia. 
Małżeństwo o najdłuższym 
stażu – 68 lat – „wypraco-
wali” Józefa i Michał Nowo-
cieniowie. Helena i Karol 
Sokołowscy też mogą się 
pochwalić – są razem od 
60 lat. Ponad 50 lat razem 
świętowali również: Irena  
i Zbigniew Marczakiewiczo-
wie, Janina i Bolesław Mar-
gasowie, Anna i Zdzisław  
Iwanowscy, Katarzyna i Zbi-
gniew Matuszewscy, Ro-
mana i Jan Szymczakowie, 
Krystyna i Józef Burzcowie, 
Lilia i Ryszard Galkowie, Ma-
ria i Zbigniew Ziemscy. [SD]

Zarząd Powiatu Grodziskiego
informuje, 

iż w dniach od 02.12.2016 r. do 23.12.2016 r. w siedzibie 
Starostwa Powiatu Grodziskiego w Grodzisku Maz.  
przy ul. Kościuszki 30 i przy ul. Żyrardowskiej 48 bud. A  
na tablicach ogłoszeń został wywieszony wykaz 
nieruchomości Powiatu Grodziskiego przeznaczonych  
do oddania w najem. Wykaz został także zamieszczony  
na stronie internetowej www.powiat-grodziski.pl

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) zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie 
administracyjne na wniosek Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w sprawie 
wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej 
budowy drogi powiatowej nr 3143W ulicy Sienkiewicza na odcinku 
pomiędzy ulicami Staszica i ulicą Stalową w Pruszkowie.
Inwestycja obejmuje następujące działki: 
Linie rozgraniczające teren inwestycji –zajęcie pod pas drogowy:  
−	 działki nr ew.: 22/29 (działka powstała z podziału działki nr ew. 

22/15), 22/19, 22/7 - obręb 18 w Pruszkowie,
−	 działki nr ew.: 457/1 (działka powstała z podziału działki 

nr ew. 457), 482/29  (działka powstała z podziału działki 
nr ew. 482/4), 482/30 (działka powstała z podziału działki  
nr ew. 482/4), 482/31 (działka powstała z podziału działki 
nr ew. 482/4), 482/32 (działka powstała z podziału działki 
nr ew. 482/4), 482/27 (działka powstała z podziału działki  
nr ew. 482/3), 404/1, 3/1, 2/1 - obręb 19 w Pruszkowie.

Linie rozgraniczające teren inwestycji – ograniczone korzystanie:
−	 działka nr ew. 218/62 – obręb 16 w Pruszkowie, 
−	 działki nr ew.: 159/1, 22/19, 22/30 (działka powstała z podziału 

działki nr ew. 22/15) – obręb 18 w Pruszkowie; 
−	 działki nr ew.: 482/33 (działka powstała z podziału działki nr ew. 

482/4), 482/28 (działka powstała z podziału działki nr ew. 482/3)  
– obręb 19 w Pruszkowie; 

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 111 (I piętro), tel.: 22 738-15-90. 
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nazwanymi, tj. ochrona świad-
czona jest dokładnie od tego, co 
jest wyszczególnione i od niczego 
więcej. Innym rodzajem ubezpie-
czenia majątku są ubezpieczenia 
od tzw. wszystkich ryzyk. Ozna-
cza to, że ochrona obejmuje każ-
de zdarzenie, oprócz tych, które 
są wymienione w wyłączeniach. 
Zwykle w takim systemie ubez-
pieczana jest elektronika, gdzie 
dla przykładu: polisa pokryje 
koszty naprawy lub zakupu no-
wego laptopa po upadku na pod-
łogę, czy zalaniu klawiatury kawą.

Na jakie sumy ubezpieczymy 
majątek, jakiego odszkodowa-
nia oczekujemy? 
Czy odszkodowanie z polisy 
pozwoli na całkowitą odbudo-
wę majątku firmy, gdyby doszło 
do zupełnego jego zniszczenia 
(np. w pożarze)? Jaka jest war-
tość majątku? Ile kosztowałoby 
powtórny zakup takich samych 
narzędzi? Ile trzeba mieć środ-
ków, aby jeszcze raz kupić ma-
szyny? Odpowiedzi na te pytania 
pozwolą nam na wyznaczenie 
właściwych sum ubezpieczenia 
dla poszczególnych składników 
mienia. Należy mieć świadomość 
różnicy pomiędzy wartością księ-
gową majątku (za ile kupiliśmy 
kiedyś?) a odtworzeniową (za ile 
kupimy teraz?).

Przyjrzyjmy się pozostałym 
elementom składowym nasze-
go ubezpieczenia.

Wandalizm – umyślne uszko-
dzenie mienia, również podczas 
usiłowania kradzieży.

Oszklenia – uszkodzenie lub 
zbicie szyb, części szklanych, 
witryn, a także reklam, kaseto-
nów itp.

Ubezpieczenie środków w trans- 
porcie – ubezpieczenie majątku 
od zniszczenia lub utraty w środ-
kach transportu. Takie zabezpie-
czenie potrzebne jest wówczas, 
kiedy przewozimy nasz majątek,  
np. towar od dostawców lub 
do odbiorców.

Assistance – różnego rodzaju 
pomoc w nagłych przypadkach 
– pomoc specjalisty, pomoc me-
dyczna, lokal zastępczy, pokry-
cie kosztów stałych działalności 
lub zwiększonych kosztów po 
wystąpieniu zdarzenia loso-
wego.

Wyłączenia w ubezpieczeniu
Bezwzględnie należy sprawdzić 
w ogólnych warunkach, w jakich 
sytuacjach nasza polisa nie bę-
dzie chronić naszej firmy.

Zabezpieczenia 
Fakt posiadania ochrony ubezpie-
czeniowej nie zwalnia od troski 
o własne mienie. Sami powinni-
śmy dbać o dobre zabezpieczenia 
przeciwpożarowe i antywłama-
niowe firmy. Każda własność po-
winna być utrzymana w dobrym 
stanie technicznym. Nie warto 
zaniedbywać okresowych kon-
serwacji oraz przeglądów, na 
przykład: instalacji kominowej, 
gazowej, elektrycznej, wodnej 
czy alarmowej.

Ubezpieczenia Następstw Nie-
szczęśliwych Wypadków oraz 
Kosztów Leczenia
To ubezpieczenie dedykowane 
jest pracownikom i właścicie-
lom przedsiębiorstwa a chro-
ni od skutków nieszczęśliwych 
wypadków. Zakresy są bardzo 
różne – od wypłaty odszko-
dowania w przypadku śmier-
ci, poprzez odszkodowania za 
trwały uszczerbek na zdrowiu, 
czy poważne zachorowania, 
świadczenia za pobyt w szpi-
talu, do ochrony rodziny ubez-
pieczonego.

Odpowiedzialność cywilna
Prowadzenie przedsiębiorstwa 
wiąże się z odpowiedzialnością. 
Przedsiębiorcy odpowiadają za 
wyrządzone szkody na zasadzie 
ryzyka. Oznacza to, że jedynym 
obowiązkiem poszkodowanego 
jest wykazanie, jakiej szkody do-
znał. Nie musi udowadniać winy 
sprawcy. To po stronie przed-
siębiorcy leży obowiązek wy-
kazania, że zaszły przesłanki 
zwalniające go z odpowiedzial-
ności za szkodę.

Szkody związane z prowadze-
niem działalności. Przedsiębior-
ca ponosi odpowiedzialność za 
każdą szkodę związaną z ruchem 
przedsiębiorstwa. Od odpo-
wiedzialności może się uwol-
nić jedynie w przypadku, gdy 
szkoda nastąpiła wskutek si-
ły wyższej albo wyłącznie z wi-
ny poszkodowanego lub osoby 
trzeciej, za którą nie ponosi 

 Dariusz Kiliszek 

Zarządzasz małą lub 
dużą firmą? Prowadzisz 
działalność gospodarczą? 
Niezależnie od tego, czy 
to jest przedsiębiorstwo 
produkcyjne, handlowe 
czy usługowe – oprócz 
wysiłków prowadzących 
do rozwoju Twojej firmy 
– powinieneś zapewnić 
jej ochronę, ponieważ nie 
jesteś w stanie przewidzieć 
nieoczekiwanych  
zdarzeń losowych.

K onstrukcja ubezpie-
czeń firmy podobna 
jest do ubezpiecze-
nia domu, tylko tro-

chę bardziej rozbudowana.
Na początku potrzebne jest 

określenie jaką działalność 
ubezpieczamy – inne jest ryzy-
ko wystąpienia szkód dla stacji 
benzynowej, inne dla producenta 
samochodów, inne dla firmy bu-
dowlanej, a jeszcze inne dla biu-
ra księgowego.

Jak w każdym ubezpieczeniu, 
odpowiadamy sobie na pytania: 
Co, od czego i na jakie sumy 
ubezpieczamy?

Co dokładnie chcemy ubezpie-
czyć? 
Polisy dzielą nasz majątek na 
elementy składowe – zwykle na: 
nieruchomości (budynki i lokale), 
majątek ruchomy (maszyny, urzą-
dzenia, wyposażenie), urządzenia 
elektroniczne, środki obrotowe, 
wartości pieniężne, nakłady in-
westycyjne, mienie pracowników.

Od jakich zdarzeń, chcemy ubez-
pieczyć swój majątek? 
W pierwszym rzędzie od zda-
rzeń losowych – trzeba spraw-
dzić jakie zdarzenia są zawarte 
w proponowanym zakresie – po-
żar, zalanie, dym i sadza, wybuch, 
grad, huragan, uderzenie pio-
runa, przepięcia, upadek drzew 
i masztów, uderzenie pojazdu 
czy statku powietrznego i inne. 
Osobnym zagrożeniem jest kra-
dzież z włamaniem. Czy może po-
trzebujemy ubezpieczyć się od 
rabunku czy kradzieży zwykłej? 
Wszystkie powyższe przyczyny 
szkód nazywamy tzw. ryzykami 

odpowiedzialności. W tej kate-
gorii mieszczą się m.in. odpo-
wiedzialność za wprowadzony 
produkt do obrotu czy szkody 
w środowisku naturalnym zwią-
zane z działalnością przedsię-
biorstwa.

Odpowiedzialność związana 
z posiadaniem nieruchomości. 
Za szkodę wyrządzoną przez za-
walenie się budowli lub oderwa-
nie się jej części odpowiedzialny 
jest posiadacz budowli.

Odpowiedzialność za pracow-
ników. Na przedsiębiorcy spo-
czywa też odpowiedzialność za 
szkody wyrządzone przez oso-
by przez niego zatrudniane, bez 
względu na formę umowy wią-
żącą strony.

Odpowiedzialność wobec pra-
cowników. W przypadku sporów 
sądy stają po stronie pracow-
ników i orzekają wysokie od-
szkodowania, głównie wskazując 
na naruszenie przez przedsię-
biorcę przepisów BHP. Efekt 
jest taki, że musi on pokrywać 
wszelkie koszty związane ze 
szkodą, które nie zostały zre-
kompensowane z publicznego 
systemu świadczeń zdrowot-
nych czy rentowych.

Ubezpieczenia odpowiedzial-
ności cywilnej pokrywają zwy-
kle szkody w mieniu i na osobie, 
a bardzo rzadko czyste straty  
finansowe.

Szkoda w mieniu – straty po-
wstałe wskutek uszkodzenia rze-
czy poszkodowanego.

Szkoda na osobie – stra-
ty powstałe wskutek śmierci, 
uszkodzenia ciała lub rozstroju 
zdrowia poszkodowanego.

Czysta strata finansowa – ok- 
reślony w pieniądzu uszczer- 

UBEZPIECZAMY FIRMĘ
bek majątkowy poniesiony przez 
osobę poszkodowaną, który nie 
wynika ze szkody w mieniu lub 
szkody na osobie. Dla przykładu: 
doradca podatkowy źle doradzi, 
poszkodowany poniesie szkodę 
w postaci czystej straty finan-
sowej – nie ma straty w mieniu 
i na osobie.

W odpowiedzialności cywil-
nej wyróżniamy źródła odpo-
wiedzialności: odpowiedzialność 
deliktową – za szkodę wyrzą-
dzoną czynem niedozwolo-
nym, oraz odpowiedzialność 
kontraktową – z tytułu nie-
wykonania lub nienależytego 
wykonania zobowiązania, naj-
częściej umowy.

Innym rodzajem ubezpieczeń 
odpowiedzialności cywilnej są 
ubezpieczenia zawodowe, zwią-
zane z osoba fizyczną wykonują-
cą określony zawód, np. lekarz, 
architekt, rzeczoznawca.

Podsumowując – jeśli wystą-
piła szkoda wynikająca z odpo-
wiedzialności cywilnej i jeśli tę 
konkretną odpowiedzialność 
przedsiębiorca ubezpieczył, to 
towarzystwo albo wypłaca od-
szkodowanie jeśli jest odpo-
wiedzialność przedsiębiorcy 
za szkodę, albo bierze udział 
w obronie przedsiębiorcy przed 
nieuzasadnionymi roszczenia-
mi poszkodowanego.

Oczywiście możemy nie ubez-
pieczyć się i szkody pokryć z wła-
snych środków. 

Jednakże sugeruję, aby każdy 
przedsiębiorca posiadał tę ochro-
nę, ponieważ wysokość szkody 
- w odróżnieniu od szkody ma-
jątkowej - jest nieokreślona, nie 
przewidywalna i może być bar-
dzo wysoka.

Autor prowadzi Agencję Ubezpieczeń IDEM w Pruszkowie przy ul. Prusa 35a/20  
i Dobrej 21, tel. 695-591-227.
Agencja IDEM zapewniając najwyższy standard obsługi i ochrony, została wyróż-
niona przez Ergo Hestię za wyjątkowe podejście do Klientów. To dla nich powo-
łany został Punkt Standard przy ul. Prusa, otwarty w marcu 2016 r, będący 21-szą 
placówką tego typu w Polsce. Agencja otrzymała Znak Jakości 2016 Ergo Hestii jako  
jedna z 44 w kraju.
Agencja IDEM współpracuje z kilkunastoma Towarzystwami Ubezpieczeń.

KUPON RABATOWY 
Okaziciel niniejszego KUPONU, uprawniony jest do jego wymiany na zniżkę do 25% na 
na zakup nowego ubezpieczenia firmy w Ergo Hestii. Ważne do wyczerpania puli zniżek.

Ubezpieczenia pojazdów
Firma mała czy duża, zwykle do 
działalności użytkuje pojazdy. 
Ubezpieczenia komunikacyj-
ne zostały opisane w jednym 
z poprzednich artykułów, na-
tomiast warto zauważyć, że 
w przypadku większej ilości 
pojazdów, możemy stworzyć 
tzw. flotę pojazdów. W zależ-
ności od towarzystwa flotę mo-
że stanowić minimum  5 czy 20 
pojazdów. Ubezpieczenie floty 
oferowane jest na znacznie ko-
rzystniejszych warunkach niż 
pojedyncze pojazdy. Taka umo-
wa ramowa obowiązuje przez 
cały rok, a stawki na konkret-
ne rodzaje pojazdów są z góry 
ustalone i niezmienne.

Ubezpieczenia specjalistyczne
Do tej kategorii zaliczamy ubez-
pieczenia dedykowane kon-
kretnym branżom. Przykładem 
są ubezpieczenia inżynierskie, 
gdzie ubezpieczamy ryzyka bu-
dowlano-montażowe, sprzęt i ma-
szyny budowlane czy maszyny 
i urządzenia od uszkodzeń. In-
nym rodzajem – ubezpieczenia 
transportowe – czyli odpowie-
dzialność cywilna przewoźnika 
czy spedytora oraz transport lą-
dowy, morski, czy lotniczy. Kolej-
ne – to ubezpieczenia finansowe, 
a więc gwarancje ubezpieczenio-
we, kredyt kupiecki.

Ubezpieczenie firmy nie 
zagwarantuje nam, że szkoda 
nigdy nam się nie przydarzy. 
Natomiast złagodzi 
skutki takich zdarzeń, 
jeśli wystąpią i pozwoli 
na dalsze funkcjonowanie 
przedsiębiorstwa.

Artykuł sponsorowany
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Nawet w 24 godziny!

POŻYCZKA

Twoje pieniądze

668 681 896 *
*koszt połączenia zgodny 

z taryfą operatora 

www.warszawa.proficredit.pl

szybko i uczciwie
do 25 000 zł

 797 705 105
-  

wystarczy
dowód osobisty

-  
gotówka
w jeden dzień

Pożyczka
 ekspresowa

P o ż y c z k i   e k s p r e s o w e

Nawet
do 6000zł

Sprawdź nas!
Koszt połączenia wg taryfy operatora.

797 705 110

Agencja Pracy Tymczasowej Adecco Poland  
Sp. Z o.o. poszukuje Kandydatów na 
stanowiska produkcyjne, magazynowe, 
biurowe, operatorów wózków widłowych 
oraz na stanowiska specjalistyczne. Jeśli 
jesteś zainteresowany zgłoś się do nas! 
Nasze biuro znajduje się w Pruszkowie 
przy ul. Ołówkowej 1D lok. 95, infor-
macje uzyskasz również pod numerem  
tel. 22 738 88 20. Zapraszamy!

www.adecco.pl

 Poszukujemy osób  
do pracy od zaraz.

517 965 792

 ► Panią do pracy w gastronomii Pruszków 
601 255 655 

 ► PRACA W OCHRONIE DLA RENCISTY 
W Pruszkowie 600 009 700 

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

 ► Zatrudnimy pracowników 
do sprzątania klatek 
schodowych we wspólnotach 
mieszkaniowych. Lokalizacja: 
Pruszków – tel. kontaktowy: 
501020939  

Nieruchomości – sprzedam
 ► Dom jednorodzinny w Pruszkowie, 

pow 122, działka 725 - tel. 518 276 329 

Mieszkania Pruszków, 60-100 mkw., 
ceny już od 5 500 zł/mkw., 
tel. 22 729 03 13 

 ► Sprzedam bez pośredników działkę 
budowlaną okolo 2000 m2 z domem 
w Milanówku, ze wszystkimi 
mediami. Dojazd drogą asfaltową. 
Do stacji PKP i Centrum 7 minut pieszo. 
Telefon: 508 397 685 

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

Sprzedam mieszkanie 57 m2 
os. Staszica 215000 tyś. 
694127292 

Nieruchomości – do wynajęcia
 ► Do wynajęcia garaż podziemny 

ogrzewany ul. Dobra. Cena 200 zł. 
600 200 702 

 ► Mieszkanie. Media i meble. Blisko stacji 
PKP Pruszków. 693 437 724 

 ► Warsztat/magazyn 80m2+plac, 800zł, 
Nadarzyn - 506 906 002 

 ► Wydzierżawię pod usługi plac 1000m2, 
Nadarzyn, 696 023 878 

Nieruchomości – inne

 ► Zamienię mieszkanie 
kwaterunkowe 39 m2, 
dwa pokoje z kuchnią na 
większe lub o podobnym metrażu, 
może być zadłużone lub do remontu. 
Mieszkanie znajduje się 
w centrum Pruszkowa 
z małym czynszem. 
Tel. 664-647-613 lub 662-291-133 

Auto-moto – kupię
 ► CAŁE USZKODZONE 504899717 

 ► SKUP AUT ZA GOTÓWKĘ, SZYBKI DOJAZD 
I WYCENA 533-525-533 

Auto-moto – sprzedam
 ► Toyota Corolla 1.4 2004 r., benzyna, 124 

000 km, 502 832 676 

Kupię
 ► KUPIĘ RÓŻNE RZECZY W ATRAKCYJNEJ 

CENIE 788 882 780 

Usługi
 ► Anteny nowocześnie solidnie montaż 

serwis 603 375 875 

 ► Czyszczenie skórzanej tapicerki 
samochodowej, 505 076 331 

 ► Drzewa, krzewy - ścinanie, 
pielęgnacja. Karczowanie działek. 
Utylizacja gałęzi. Małoinwazyjne 
usuwanie pni, karp 
(metodą frezowania). 
Tel. 661-880-661 

 ► Domofony, videodomofony 
603 375 875 

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

 ► MALOWANIE od 8 zł/mkw, szybko 
i solidnie, 788 882 780 

 ► Malowanie, remonty, glazura 
518 970 605 

 ► Hydraulik, 535 872 455 

Dam pracę

 ► Agencja Pracy Tymczasowej Adecco 
Poland Sp. Z o.o. poszukuje osób do 
pracy przy wyszukiwaniu dokumentów 
w Kopytowie. Zapewniamy dojazd ze 
stacji PKP w Pruszkowie oraz atrakcyjne 
wynagrodzenie. Praca od zaraz czeka 
właśnie na Ciebie! Zgłoś się do naszego 
biura, które znajduje się przy 
ul. Ołówkowej 1D lok. 95 w Pruszkowie, 
bądź skontaktuj się z nami 
telefonicznie 22 738 88 20. 

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

 ► Biuro rachunkowe zatrudni emerytkę 
na 1/2 etatu 602-370-417 

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

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

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

 ► 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 

Niepubliczne  
Przedszkole Montessori

ul. Bolesława Prusa 16, 
05-800 Pruszków

Tel. 22 728 50 50, 608 783 589

ZaPrasZaMy do PrZedsZkola 
Montessori w PrusZkowie

Posiadamy 15-letnie 
doświadczenie, oryginalne 
pomoce rozwojowe, kameralną 
grupę oraz wykwalifikowaną 
kadrę. Naszym atutem jest 
także duży ogród, własna 
kuchnia oraz parking. Od wielu 
lat patronuje nam Polskie 
Stowarzyszenie Montessori.

www.przedszkole-montessori.com

Grodzisk Mazowiecki,  2 grudnia 2016 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko, 
sporządzonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
części wsi Odrano Wola w rejonie ul. Lazurowej w Gminie Grodzisk Mazowiecki

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 177/2015 Rady 
Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Odrano 
Wola w rejonie ul. Lazurowej w Gminie Grodzisk Mazowiecki zawiadamiam o wyłożeniu 
do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzonej do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Odrano Wola  
w rejonie ul. Lazurowej w Gminie Grodzisk Mazowiecki.

Wyłożenie odbędzie się w dniach od  12 grudnia 2016 r. do 9 stycznia 2017 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 19 grudnia 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 stycznia 2017 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

ODKRYJ PIĘKNO
KLASYCZNEJ

BIŻUTERII

Zapraszamy do Salonu Style.
Pruszków, ul. Kraszewskiego 41

Spraw radość swoim bliskim. 
Podaruj im wyjątkowy prezent.

Dyrektor Gminnego Ośrodka 
Sportu w Nadarzynie działający 
z upoważnienia Wójta Gminy 

Nadarzyn zawiadamia, 
że na urzędowych tablicach 
ogłoszeń oraz na stronach 
internetowych urzędu został 
zamieszczony wykaz pomieszczeń 
przeznaczonych do oddania  
w najem

p. o. Dyrektor Szkoły 
Podstawowej im. św. Stanisława 
Kostki w Kostowcu działający 
z upoważnienia Wójta Gminy 

Nadarzyn zawiadamia,  
że na szkolnych i urzędowych  
tablicach ogłoszeń oraz na stronach 
internetowych urzędu został  
zamieszczony wykaz pomieszczeń  
przeznaczonych do oddania w najem.

Wójt Gminy Nadarzyn 
zawiadamia, 

że na urzędowych tablicach 
ogłoszeń oraz na stronach 
internetowych urzędu został 
zamieszczony wykaz  nieru-
chomości, stanowiących  drogi  
wewnętrzne,  przeznaczonych  
do wydzierżawienia w trybie 
bezprzetargowym. 


