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R E G I O N
Choć skutkujący 
wstrzymaniem ruchu 
pociągów remont 
podmiejskiej linii kolejowej 
ma rozpocząć się za rok, 
to już trwają gorączkowe 
przygotowania.  
Dotyczą one przede 
wszystkim organizacji 
komunikacji zastępczej. 

M odernizacja szla-
ku nr 447 między 
Grodziskiem Ma-
zowieckim a stacją 

Warszawa Włochy od wielu miesię-
cy spędza sen z powiek podróżnym 
z naszego regionu. Szczególnie, że 
wiąże się ona z całkowitym wstrzy-
maniem ruchu na remontowa-
nym odcinku. Zamiast pociągów 
na trasę mają wyjechać autobusy. 
Jak deklaruje spółka PKP Polskie 
Linie Kolejowe, która odpowiada 
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czytaj więcej na str. 2

Kontrowersje wokół remontu 
linii kolejowej nr 447

za przeprowadzenie prac, to roz-
wiązanie ma swój plus, bo re-
mont przebiegnie szybciej. Mowa 
o 12-15 miesiącach utrudnień.

Zamknięcie szlaku poparła więk-
szość samorządów, przez teren 
których przebiega linia nr 447. Ale 
nie wszystkie. – Ubolewam nad 
tym i nie ukrywam zdziwienia. 
To lekkomyślne ze strony moich 
kolegów, bo uwierzenie na słowo 
kolejarzom, że przerwa w ruchu 
potrwa najwyżej 15 miesięcy to tylko 

wróżenie z fusów. Mamy jeszcze 
świeże doświadczenie z remontu 
linii nr 1 i widzieliśmy, jak wyglą-
da prowadzenie takiej inwestycji 
przez PKP PLK – mówi Grzegorz 
Szuplewski, burmistrz Piastowa. 

Zwolennikiem całkowitego 
wstrzymania ruchu pociągów 
nie były też Koleje Mazowieckie, 
największy przewoźnik w na-
szym regionie. 

„Za jakie grzechy,  
dobry Boże?”  
w Kinie Letnim

Duża dawka poczucia humoru 
i błyskotliwych żartów porwie 
widzów w niedzielny wieczór. 
14 sierpnia na ekranie zagości 
brawurowa francuska komedia.  2



– Nie przyjmujemy do wiadomości, że remont linii kolejowej o długości 20 kilometrów ma 
trwać tak długo. To są standardy? W XIX wieku robiono to szybciej, a na pewno w XX w. To 
przejaw lekceważenia pasażerów. Czy kolej jest po to, aby sama dla siebie coś organizować, 
czy po to, aby wozić ludzi? Grzegorz Szuplewski, burmistrz Piastowa o modernizacji linii kolejowej nr 447
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P R U S Z K Ó W
Długi weekend za pasem 
a Wy musicie zostać 
w domu? W Pruszkowskim 
Kinie Letnim poprawimy 
Wam humory! Wszystko 
za sprawą francuskiej 
komedii „Za jakie 
grzechy, dobry Boże?”. 

P aństwo Verneuil to 
konserwatywni ka-
tolicy. Claude i Marie 
mają cztery dorosłe 

córki. Żyjący na co dzień w ary-
stokratycznym luksusie rodzice 
marzą tylko o jednym. Żeby wy-
dać swoje pociechy za mąż, za 
dobrych i odpowiednio sytuowa-
nych mężczyzn. Oczywiście ka-
tolików. Jest tylko jeden kłopot...

Trzy córki nie są aż tak kon-
serwatywne. Isabelle, Odile oraz 
Segolene wychodzą za mąż. Ich 
wybrankami są kolejno Arab, 
Żyd i Chińczyk. Nadzieja na ka-
tolicki ożenek spoczywa więc na 

Twórcy fi lmu podjęli się trud-
nego tematu uprzedzeń na tle 
rasowym i religijnym. Warto tu 
jednak dodać, że wyszli z tego 
obronną ręką. Stereotypy zo-
stają tu obalone w przezabaw-
ny, komiczny sposób. Nikt bez 
względu na wiarę czy kolor skó-
ry nie został tu oszczędzony. Za-
bawne dialogi, kąśliwe docinki, 
ironiczne uwagi i cięte riposty 
–  to wszystko sprawia, że widz 
śmieje się do łez.

Na pokaz zapraszamy już 
w najbliższą niedzielę na pl. Jana 
Pawła II. Na widzów będą czekać 
leżaki i krzesełka. Seans star-
tuje o godz. 20.30.

Na fi lmowe wieczory w let-
niej atmosferze zapraszają 
Prezydent Pruszkowa Jan Sta-
rzyński oraz Grupa Wpr Me-
dia. W tym roku sponsorem 
głównym jest Odyssey – nowy 
salon marki Nissan w Prusz-
kowie. Partnerami projek-
tu są: Auto Service Zalewscy, 

„Za jakie grzechy, dobry 
Boże?” w Kinie Letnim
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Decathlon Okęcie, Uczelnia 
Techniczno-Handlowa im. 
Heleny Chodkowskiej, Play 
Salon Pruszków, E. Leclerc, 
Factory, LongBridge, MTZ 
Clinical Research. [AS]

Na pokaz zapraszamy już w najbliższą 
niedzielę na pl. Jana Pawła II. Na widzów 
będą czekać leżaki i krzesełka. 
Seans startuje o godz. 20.30.
barkach Verneuil. Ta przypro-
wadza do domu narzeczonego, 
który faktycznie jest katolikiem. 
Jest tylko jedno ale... mężczy-
zna jest czarnoskóry. Co z te-
go wyniknie?

Repertuar Pruszkowskiego 
Kina Letniego:
 14 sierpnia – Za jakie grzechy, dobry Boże?
 21 sierpnia – Zanim zasnę
 28 sierpnia – Agentka
 11 września – Makbet – pokaz specjalny w ramach ARTE-

faktów – Pruszkowskiego Festiwalu Archeologicznego

organizujemy dodatkowe auto-
busy komunikacji zastępczej.

Ostrożność zachowuje też 
ZTM. – Na pewno najważniejszym 

miejsca sytuacja, aby kluczo-
we dla proponowanego ukła-
du komunikacyjnego ulice były 
w tym samym czasie wyłączone 

Za organizację komunikacji za-
stępczej odpowiedzialni bę-
dą przewoźnicy, czyli Koleje 
Mazowieckie i Zarząd Trans-
portu Miejskiego, któremu pod-
lega SKM. Obie spółki nie kryją 
swoich obaw. –  Koleje Mazo-
wieckie nie były zwolennikiem 
koncepcji całkowitego zamknię-
cia szlaku. Jednak w kontekście 
podjętej decyzji komunikacja 
transportowa została opraco-
wana w sposób uwzględniają-
cy konieczność przewiezienia 
występujących obecnie poto-
ków pasażerskich. Natomiast 
należy zaznaczyć, że zastąpienie 
pociągów autobusami wiąże się 
z pogorszeniem czasu dojazdu 
oraz warunków podróżowania. 
Mamy również obawy związane 
z ograniczoną przepustowością 
dróg, po których poprowadzo-
ne zostaną trasy autobusów ko-
munikacji zastępczej. Istotnym 
zagrożeniem są też możliwe do 
uruchomienia inwestycje drogo-
we i około drogowe, ingerujące 
w istniejącą obecnie organizację 
ruchu drogowego – mówi Kata-
rzyna Łukasik z biura prasowego 
KM. I dodaje: – Pomimo iż prace 
modernizacyjne prowadzone są 
przez PKP PLK, większość skarg 
związanych z utrudnieniami dla 
pasażerów wpłynie do Kolei 
Mazowieckich. Dla zapewnie-
nia komunikacji za odwołane 
pociągi podjęliśmy współpra-
cę z Warszawską Koleją Dojaz-
dową, Zarządem Transportu 
Miejskiego w Warszawie, a także 

komunikacji zastępczej jest dla 
nas i przewoźników sprawą prio-
rytetową. Dzięki bardzo dużemu 
wsparciu przewoźników od same-
go początku pracy nad wariantem 
modernizacyjnym, czyli rzetel-
nym i szczegółowym analizom 
możliwości uruchomienia w ta-
kiej skali komunikacji zastępczej, 
jak również dzięki deklaracjom 
wsparcia na dalszych etapach, 
mogliśmy podjąć decyzję o cał-
kowitym zamknięciu linii – wyja-
śnia Karol Jakubowski z PKP PLK. 

Co to oznacza w praktyce? – Po-
ciągi KM ze Skierniewic, Ży-
rardowa, nie będą na ten czas 
odwołane, a pojadą po układzie 
torów dalekobieżnych z po-
minięciem zatrzymań w Mila-
nówku, Brwinowie, Pruszkowie, 
Piastowie, na przystankach War-
szawa Ursus Niedźwiadek, War-
szawa Ursus i Warszawa Włochy. 
Natomiast dla podróżnych z tych 
stacji będzie funkcjonowała 
zastępcza komunikacją auto-
busowa. Nie uda się utrzymać 
kursowania wszystkich pocią-
gów z i do Grodziska. W zamian 
rozważana jest koncepcja zatrzy-
mania części pociągów daleko-
bieżnych w Grodzisku Mazo-
wieckim – wyjaśnia Łukasik. 

A kiedy poznamy szczegó-
ły dotyczące tras autobusów? 
– Przygotowania koncepcyjne do 
organizacji komunikacji zastęp-
czej już trwają. Są przyjęte zało-
żenia m.in. odnośnie układu linii, 
tras, częstotliwości, które będą 
niebawem przedmiotem szczegó-
łowych ustaleń z poszczególnymi 
gminami – zapewnia Wiktor Paul. 

Kontrowersje wokół remontu 
linii kolejowej nr 447

Kulisy przygotowań do nadchodzącej modernizacji
szlaku Grodzisk Mazowiecki - Warszawa Włochy

DOKOŃczenie ze str. 1

Zastąpienie pociągów autobusami 
wiąże się z pogorszeniem czasu dojazdu 
oraz warunków podróżowania. Mamy 
również obawy związane z ograniczoną 
przepustowością dróg – mówi Katarzyna 
Łukasik z Kolei Mazowieckich. 
elementem, który wymaga bar-
dzo szerokiego i szczegółowego 
uzgodnienia będzie koordynacja 
inwestycji i „ochrona” tras komu-
nikacji zastępczej w poszczegól-
nych miastach. Nie może mieć 

z ruchu na potrzeby realizacji in-
nych przedsięwzięć – zaznacza 
Wiktor Paul z biura prasowego 
Zarządu Transportu Miejskiego. 

Więcej optymizmu płynie 
z PLK. – Organizacja dobrej 
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Zastępca wójta na podwójnym gazie?
N A D A R Z Y N 

Na początku sierpnia 
w Ruścu policja zatrzymała 
kierowcę podejrzewając, 
że może być pod wpływem 
alkoholu. Jak informuje 
portal nadarzyn.tv, 
za kierownicą miał 
siedzieć Tomasz 
Muchalski, wicewójt 
gminy Nadarzyn.

D o zdarzenia doszło 
3 sierpnia po godzi-
nie 18. Policjanci 
otrzymali wówczas 

zgłoszenie od jednego z kie-
rowców, że na ul. Osiedlowej 
w Ruścu na środku drogi stoi sa-
mochód osobowy marki Chry-
sler, a za jego kierownicą siedzi 
nietrzeźwa osoba. – Trafi ło do 
nas zawiadomienie, że kierowca 
samochodu osobowego może być 

pomocą alkomatu, do czego 
miał prawo. Jednak na wyni-
ki z krwi nie trzeba było długo 
czekać… Pojawiły się w miniony 
czwartek, 11 sierpnia. – Okazało 
się, że kierujący miał ponad trzy 
promile. W takiej sytuacji jeżeli 
jest ponad pół promila, ozna-
cza to przestępstwo. Zebrany 

materiał dowodowy pozwolił na 
wydanie postanowienia o po-
stawieniu zarzutów – zazna-
cza Słomińska.

Niestety, policjanci nabrali wo-
dy w usta i nie informują o jakie 
dokładnie zarzuty chodzi. Nie po-
twierdzają też, że wydarzenie to 
dotyczy Tomasza Muchalskiego. 
Jak zaznaczają, informują tylko 
o zaistniałej sytuacji, ponieważ 
nie mogą ujawnić tożsamości 
osoby zatrzymanej na badania. 
– Nie mogę udzielić odpowie-
dzi co do tego, kim jest ta osoba 
– podkreśla Słomińska.

Podjęliśmy wielokrotne próby 
skontaktowania się wicewójtem 
Nadarzyna jednak zakończyły 
się one fi askiem. Jego służbo-
wy telefon komórkowy milczał. 
W urzędzie gminy usłyszeliśmy, 
że Tomasz Muchalski przebywa 
na urlopie. [SD]

pod wpływem alkoholu. Mężczy-
zna został zatrzymany i zabrany 
na badanie krwi, po czym go wy-
puszczono – tłumaczy sierż. szt. 
Marta Słomińska z Komendy Po-
wiatowej Policji w Pruszkowie.

Jak informują policjanci kie-
rowca odmówił przeprowa-
dzenia badania trzeźwości za 
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OGŁoszeNie

OGŁOSZENIE
„Burmistrz Miasta Piastowa informuje, że w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Piastowie przy ul. 11 Listopada 8, 
na tablicy ogłoszeń na I piętrze, w okresie od  05.08.2016 r. 
– 26.08.2016 r. został wywieszony wykaz nieruchomości 
przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz w okresie 
od 08.08.2016 r. – 29.08.2016 r. zostały wywieszone 
wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia i oddania  
w użytkowanie wieczyste.”

C Y T A T02
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18km – taką długość ma tor Warszawskiej Kolei Dojazdowej między stacjami War-
szawa Śródmieście i Komorów. Pracami objęty jest nieco krótszy, 16-kilometrowy 

odcinek. Fragmenty szlaku między stacjami Warszawa Raków i Warszawa Reduta Ordona 
oraz most nad Utratą zmodernizowane zostały w poprzednich latach. 18P i ą t e k ,  1 2  S I E R P N I A  2 0 1 6
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tel.: 603 589 233, 605 838 751
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JESTESMY Z WAMI OD 18 LAT
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optymalnym i najmniej szko-
dliwym społecznie jest wariant 
wzdłuż autostrady A2 i drogi kra-
jowej nr 50. 

Ten niespodziewany zwrot 
wywołał burzę wśród miesz-
kańców Jaktorowa, Żabiej Woli 
i Grodziska Mazowieckiego. Nic 
dziwnego, bo wydawało się, że 
obawy o powstanie 70-metro-
wych słupów w bezpośrednim 

sąsiedztwie terenów zabudo-
wanych zostało zażegnane. – Po 
skandalicznej i niezrozumiałej 
decyzji zarządu Polskich Sieci 
Elektroenergetycznych o zmia-
nie ofi cjalnie uzgodnionego spo-
łecznie przebiegu linii 400 kV 
Kozienice-Ołtarzew stowarzy-
szenia, komitety oraz miesz-
kańcy Zachodniego Mazowsza 
(gminy Tarczyn, Jaktorowa, 

Mobilizacja przeciw linii 400 kV
 Ewelina Latosek 

R E G I O N
Od ogłoszenia decyzji 
o powrocie do przebiegu 
linii wysokiego napięcia 
zgodnego z wojewódzkim 
planem zagospodarowania 
przestrzennego wrze w kilku 
gminach naszego regionu. 

O nagłej wolcie Polskich 
Sieci Elektroener-
getycznych infor-
mowaliśmy przed 

tygodniem. Inwestor ogłosił wów-
czas zamiar budowy linii 400 kV 
na trasie zapisanej w dokumen-
tach planistycznych wojewódz-
twa mazowieckiego. Przekreślił 
tym samym wynik wielomiesięcz-
nych rozmów ze stroną społeczną 
i samorządami. Dziwi to tym bar-
dziej, że w toku wspomnianych 
negocjacji powstał dokument ja-
sno wskazujący, że najbardziej 

Ostra reakcja mieszkańców i samorządów
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Radziejowic, Żabiej Woli, Gro-
dziska) podejmują ostre działania 
protestacyjne – informuje To-
masz Drelichowski ze Stowarzy-
szenia Otwarta Brama z Żabiej 
Woli. W piątek, 12 sierpnia, za-
powiadana jest masowa blokada 
trasy katowickiej w miejscowo-
ści Oddział. Początek o godz. 15.

Mobilizują się nie tylko miesz-
kańcy. Burmistrzowie i wójtowie 
gmin Grodzisk Mazowiecki, Jak-
torów, Żabia Wola, Brwinów, 
Tarczyn, Głowaczów, Jasieniec, 
Promna i Stromiec podpisali 
wspólne oświadczenie, w któ-
rym wyrazili swoje zaskocze-
nie decyzją PSE i zapowiedzieli 
solidarne działania przeciw lo-
kalizacji linii na ich terenie. – Jed-
noczmy się, aby ta linia powstała 
tam, gdzie powinna i minimalnie 
wpływała na życie ludzi. Chce-
my poznać powód tego nagłego 
zwrotu – mówi Grzegorz Bene-
dykciński, burmistrz Grodziska. 

Zarzut za manko w kasie
P O D K O W A  L E Ś N A

Prokuratura rejonowa 
w Grodzisku Mazowieckim 
postawiła zarzut 
przywłaszczenia mienia 
byłej skarbnik urzędu 
miasta w Podkowie Leśnej. 

C hodzi o ponad 160 
tys. zł, które zniknęły 
z miejskiej kasy. Nie-
prawidłowości wy-

kazał audyt przeprowadzony 
na wniosek burmistrza Artura 
Tusińskiego. Kontrola wykaza-
ła brak 116 tys. zł w okienku ka-
sowym i 50 tys. zł z tytułu opłat 
cmentarnych. Mechanizm wy-
prowadzania tych pieniędzy był 
prosty. Z oświadczenia kasjerki 
wynika, że skarbnik miasta od 
2013 r. „pożyczała” gotówkę z kasy 
obiecując ją oddać z otrzymane-
go kredytu. Aby działanie to nie 
wyszło na jaw, w kasie utrzymy-
wany był formalnie wysoki stan 
gotówki, przekraczający nawet 
160 tys. zł, choć zgodnie z prze-
pisami normą powinno być 
12 tys. zł na bieżące wydatki. 

Jakie są ustalenia prokuratu-
ry? – Sprawa prowadzona jest 
od czerwca. Występują w niej 

odrębnego postępowania skie-
rowane zostaną wątki poboczne 
i mimo przekazania aktu oskar-
żenia do sądu, ta sprawa będzie 
jeszcze badana. Chodzi o przy-
właszczenie pieniędzy, które 
mieszkańcy wpłacali za usługi 

dwie osoby, kasjerka i skarb-
niczka urzędu miasta w Podko-
wie Leśnej, które podejrzewane są 
o przywłaszczenie mienia. Zarzuty 
w tej sprawie przedstawiono byłej 
skarbnik. Postępowanie powinno 
zakończyć się do końca sierpnia 
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Zarzuty przedstawiono byłej skarbnik. 
Postępowanie powinno zakończyć się 
do końca sierpnia skierowaniem aktu 
oskarżenia do sądu
skierowaniem aktu oskarżenia do 
sądu – mówi Dariusz Ślepokura, 
prokurator rejonowy w Grodzi-
sku Mazowieckim. 

Zarzut usłyszała tylko jedna 
z podejrzewanych osób, ale to 
jeszcze może się zmienić. – Do 

związane z cmentarzem. Ten wą-
tek opłat cmentarnych będzie ob-
jęty odrębnym postępowaniem 
– wyjaśnia prokurator Ślepokura. 

Za przywłaszczenie miejskich 
pieniędzy grozi kara do 5 lat po-
zbawienia wolności. [EL]

MIEJSCE
NA TWOJĄ
REKLAMĘ

Wójt Gminy Nadarzyn  
zawiadamia,

że na urzędowych tablicach ogłoszeń oraz na stronach 
internetowych urzędu został zamieszczony wykaz 
pomieszczeń przeznaczonych do oddania w najem 
(pomieszczenie baru o pow. 57,61 m2 mieszczące się  
w siedzibie Urzędu Gminy Nadarzyn oraz sale lekcyjne 
i pomieszczenie szkolne mieszczące się w budynku 
Gimnazjum im. Św. Jana Pawła II w Nadarzynie).

OGŁoszeNie

GABINET PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ
Dr n. med. JAN OSYTEK

Adiunkt, specjalista II st. protetyki stomatologicznej

KOMORÓW, UL. BURSZTYNOWA 13               TEL.  506 194 417, 506 194 415

 pełen zakres uzupełnień protetycznych  bezpłatna konsulta-
cja  przygotowanie do protezowania  GWARANCJA/CERTFIKAT

 Pełen zakres usług 
 Bezpłatna konsultacja

 Natychmiastowa naprawa protez
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9 sierpnia po godz. 21.00 grodziska 
straż miejska otrzymała informa-
cję o agresywnym mężczyźnie, któ-
ry straszył przechodniów maczetą. 
Jak się okazał był poszukiwany li-
stem gończym. Do sytuacji doszło 
w rejonie Stawów Goliana. Mieszkan-
ka, która zawiadomiła straż miejską 

relacjonowała, że mężczyzna wy-
machiwał maczetą i straszył nią po-
stronne osoby. Gdy funkcjonariusze 
przyjęli zgłoszenie postanowili na-
tychmiast zareagować. W poszuki-
waniach brało udział kilka patroli, 
pomocnym urządzeniem okazał się 
miejski monitoring. Gdy strażnicy 

Groził przechodniom 
maczetą

poszukiwali agresywnego mężczyzny 
na bieżąco otrzymywali informację od 
dyżurnego monitoringu. Podejrzane-
go udało się zlokalizować, w trakcie 
jego legitymowania okazało się, że 
jest poszukiwany listem gończym. 
Zatrzymany został przekazany po-
licji i trafi ł do aresztu.  [SD]  

Reklama

P R U S Z KÓ W
Na ul. 3 Maja w Pruszkowie 
drogowcy prowadzą 
remont przepustu, który 
mocno daje się we znaki 
kierowcom. Na początku 
sierpnia wykonawca 
przeniósł się na drugą 
stronę jezdni i jest jeszcze 
gorzej niż było wcześniej.

P rzeprowadzenie tej in-
westycji nie miało być 
kłopotliwe, ale rzeczy-
wistość okazała się in-

na. Wykonawca miał czas do końca 
czerwca, aby wyremontować prze-
pust w drodze wojewódzkiej nr 718. 
Niestety z powodu nawałnicy, jaka 
przeszła nad Pruszkowem, bo tak 
tłumaczył nam Mazowiecki Za-
rząd Dróg Wojewódzkich, nie udało 

się dotrzymać tego terminu. Ko-
lejny wyznaczono na koniec lipca, 
jednak prace nadal trwają. Gdy na 
początku sierpnia kontaktowali-
śmy się z Mazowieckim Zarządem 
Dróg Wojewódzkich, otrzymaliśmy 
kolejne wieści z budowy, wyko-
nawca zapewnił, że upora się z in-
westycją do końca tego miesiąca.

Kolejny problem pojawił się gdy 
drogowcy przenieśli się na drugą 
stronę jezdni. Poprzednia „dziu-
ra” po wykopach została zasypa-
na kruszywem, które mocno pyli. 
Ponadto utworzyły się koleiny. 
– Temat jest nam znany, wystąpi-
liśmy do wykonawcy, aby podsypał 
ten zjazd właściwym kruszy-
wem – mówi Zbigniew Ostrowski, 
dyrektor MZDW.

Ale to nie koniec złych informa-
cji. W czasie wykopów znaleziono 

Prace przy przepuście dają się we znaki

archiwalną rurę kanalizacji wod-
nej. Jak wpłynie to na czas prze-
prowadzenia remontu? – Niestety 
rura jest bardzo stara, nie wiado-
mo jaki jest jej stan i w jaki sposób 
ona przebiega. Będzie trzeba koło 
niej zrobić ściankę szczelną, czyli 
osłonę. Projektant ustali sposób 
zabezpieczenia tej rury aby mogły 

nastąpić dalsze roboty. Póki co nie 
wiemy jak to wpłynie na czas ro-
bót. Wykonawca zapewnił nas, 
że upora się z pracami do koń-
ca sierpnia – tłumaczy Ostrowski.

Możliwe, że wkrótce na miej-
scu remontu pojawi się sygna-
lizacja świetlna, która będzie 
sterowała ruchem. – Wykonaw-
ca przygotowuje organizację ru-
chu aby sygnalizacja świetlna 
funkcjonowała popołudniami 
i wieczorem. Sterowanie ręcz-
ne powinni zapewnić pracow-
nicy firmy w godz. od 7.00 do 
18.00. Jeżeli uda się zatwierdzić 
nową organizację ruchu w cią-
gu 10 dni to sygnalizatory poja-
wią się, natomiast jeśli wszystkie 
formalności będą trwać miesiąc 
to zrezygnujemy z tego pomysłu 
– wyjaśnia dyrektor MZDW. [SD]
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P R U S Z KÓ W
Na 7 września Sąd 
Rejonowy w Pruszkowie 
wyznaczył termin 
ogłoszenia wyroku 
w sprawie tzw. 
„lewych szczepionek”. 

P oznamy wówczas de-
cyzję o uznaniu bądź 
odrzuceniu zażalenia 
na umorzenie postę-

powania przez prokuraturę 
w Piasecznie, która zdecy-
dowała o zakończeniu wy-
jaśniania tego, co działo się 
w przychodni DOM MED przy 

ul. Kubusia Puchatka, bez po-
stawienia jakichkolwiek za-
rzutów. Przypomnijmy, na 
początku 2014 r. wyszło na jaw, 
że pielęgniarka pracująca
w DOM MED mogła aplikować 
dzieciom inną substancję niż 
preparat na rotawirusy. Spra-
wa zbulwersowała rodziców, 
bo na początku nie było wiado-
mo, co właściwie zostało poda-
ne ich dzieciom. Za tego typu 
„lewe” szczepionki Małgorza-
ta R. miała inkasować pienią-
dze do własnej kieszeni. Wyrok 
Sądu Rejonowego poznamy 
7 września o godz. 13.00. [EL]

Decyzja w sprawie „lewych 
szczepionek” we wrześniu
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Modernizacja toru numer 2 idzie zgodnie z planem

Remont na szlaku WKD 
zbliża się do fi nału

 Ewelina Latosek 

R E G I O N
Dobra wiadomość dla 
pasażerów Warszawskiej 
Kolei Dojazdowej. Za nieco 
ponad dwa tygodnie ruch 
pociągów wróci do normy, 
a prace na szlaku zakończą się. 

O d początku wakacji 
podróż kolejką nie 
należy do najwygod-
niejszych sposobów 

dostania się do pracy czy do do-
mu. „Wukadki” dojeżdżają tylko do 
stacji Warszawa Zachodnia, na od-
cinku do Komorowa kursują wa-
hadłowo, liczba połączeń została 
bardzo mocno okrojona, a na ulice 
wyjechały autobusy komunikacji 
zastępczej. Wszystko przez remont 
toru nr 2. Na jakim jest on etapie? 
– Prace prowadzone są równo-
cześnie w kilku miejscach i w za-
leżności od lokalizacji obejmują 
różny stopień zaawansowania. 
Całość szlaku została oczysz-
czona, na ostatnich odcinkach 
trwają prace rozbiórkowe starej 
nawierzchni, natomiast na czę-
ści szlaku prowadzone jest ukła-
danie nowej nawierzchni, która 

następnie podlega balastowaniu 
i podbiciu – wyjaśnia Krzysztof 
Kulesza, rzecznik prasowy WKD. 
– Zgodnie z informacjami przeka-
zywanymi na bieżąco przez wyko-
nawcę robót, sposób prowadzenia 
prac zapewnia zakończenie inwe-
stycji w terminie czyli do 31 sierp-
nia – zapewnia. 

Do tego czasu podróżni muszą 
się uzbroić w cierpliwość i przy-
najmniej w niektórych przypad-
kach zrezygnować z kolejki na 
rzecz autobusu. Szczególnie, że 
przewoźnik dokłada starań, aby 
zmniejszać uciążliwości związa-
ne z remontem. – Od 1 sierpnia 
wprowadzone zostały korekty 
w rozdysponowaniu pojazdów ob-
sługujących poszczególne kursy 

lub nieefektywnie funkcjonują-
ca klimatyzacja oraz zbyt wcze-
sne odjazdy niektórych pojazdów 
z przystanków pośrednich wzdłuż 
trasy – informuje rzecznik WKD. 

A co z autobusami kursujący-
mi w „stadach”? Okazuje się, że to 
celowy zabieg. – W zależności od 
stopnia wykorzystania poszcze-
gólnych kursów przez pasaże-
rów umożliwia to dokonywanie 
przesunięć pojazdów pomiędzy 
kursami (ograniczenie liczby wo-
zów o danej porze i uruchomienie 
wówczas, gdy wynika to z rzeczy-
wistych potrzeb) bez zmiany ca-
łego rozkładu jazdy. Tego typu 
organizacja pozwala również na 
obsługę kursu w sytuacji ewentu-
alnej usterki jednego z pojazdów 
– tłumaczy Kulesza. 

Choć zapewnienie o dotrzyma-
niu terminu i zakończeniu prac do 
31 sierpnia to dobra informacja, to 
dla pasażerów WKD mamy jesz-
cze jedną, mniej optymistyczną. 
W połowie września z ruchu ma 
zostać wyłączony fragment szlaku 
z Komorowa do Podkowy Leśnej, 
a w październiku – do Milanówka. 
Powodem jest modernizacja toru 
nr 1, czyli tego w kierunku Gro-
dziska Mazowieckiego. 
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w obowiązującym rozkładzie jaz-
dy. W wybranych godzinach ogra-
niczona została liczba pojazdów 
realizujących połączenia pomię-
dzy Warszawą oraz Pruszkowem 
(dotyczy m.in. popołudniowego 
szczytu komunikacyjnego dla kie-
runku do Warszawy, w którym po-
tok podróżnych jest zdecydowanie 
mniejszy niż w kierunku przeciw-
nym), natomiast zasilone zosta-
ły wybrane połączenia pomiędzy 
Warszawą i Komorowem – mówi 
Krzysztof Kulesza. 

Problemem pozostaje jednak 
temperatura wewnątrz pojazdów, 
która daje się we znaki zwłaszcza 
w cieplejsze dni. – Wśród najczę-
ściej zgłaszanych przez podróż-
nych zastrzeżeń znajdują się brak 
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staje się coraz popularniejsze. Lu-
bimy spotkać się ze znajomymi lub 
z rodziną i wspólnie zjeść obiad 
także poza domem. W związku 

nasuwa się samo. Wystarczy udać 
się do ulubionej restauracji.

A wybór jest ogromny. Nie 
brakuje miejsc z tzw. szybkim 

G A S T R O N O M I A
Lubimy dobrze zjeść – to 
prawda stara jak świat. 
W regionie nie brakuje 
miejsc, w których można 
poznawać nowe smaki. 
Lista jest długa i ciekawa.

G dyby ludzie mieli tyl-
ko takie problemy, 
jak bogactwo wyboru. 
W Pruszkowie i Gro-

dzisku jest coraz więcej miejsc, 
w których można poznać smaki 
z różnych części świata. Aby uła-
twić kulinarną podróż po regio-
nie, przygotowaliśmy kolejny już 
„Dodatek Gastronomiczny”.

Na przestrzeni lat w Pruszko-
wie i Grodzisku pojawiło się wie-
le lokali. Można powiedzieć, że to 
raj dla smakoszy, ale i wymaga-
jących kulinarnie. Z pewnością 
każdy znajdzie ofertę w pełni 
odpowiadającą jego potrzebom. 
Drzwi lokali stoją otworem.

Nie da się ukryć, że jesteśmy 
odkrywcami i szukamy pysznego 
jedzenia. Chodzenie do restauracji 

Zapraszamy na kulinarną podróż po naszym regionie
Do wyboru, do koloru, do smaku

Atutem naszego regionu jest 
różnorodność lokali. Można zjeść 
posiłek w ekskluzywnym miejscu, 
a także skorzystać z popularnych 
barów mlecznych

jedzeniem. Śmiało można wybrać 
się do lokali mających w ofer-
cie sushi, owoce morza, czy też 

z licznymi obowiązkami nie za-
wsze mamy czas, aby przygotować 
odpowiedni posiłek. Rozwiązanie 

Łosoś Gravlax 
od Mariusza Szweda

P R Z E P I S
Specjalnie dla Czytelników 
WPR przepisem na łososia 
Gravlax dzieli się Mariusz 
Szwed, fi nalista programu 
MasterChef i właściciel 
restauracji „Na Deskach” 
w Komorowie. 

G ravlax to magia. Tę 
marynatę stosuje 
się do ryb, a najlepiej 
do łososia. To połą-

czenie słodkości, orzeźwienia 
i aromatu. Prawdziwy cud na ta-
lerzu – mówi Mariusz Szwed. Jak 
przygotować danie? Filet z łoso-
sia (ze skórą) skrapiamy sokiem 
z cytryny, pomarańczy, posypu-
jemy solą morską, cukrem trzci-
nowym i białym pieprzem. Po 

wtarciu cytrusów (wraz ze skó-
rą) oraz przypraw chłodzimy 
minimum przez sześć godzin, 
a maksymalnie przez dwie do-
by (nie dłużej, bo ryba nabierze 
gorzkiego posmaku z cytryny). 
Przed pieczeniem bądź grillo-
waniem usuwamy cytrusy. Pie-
karnik ustawiamy na 180 stopni, 
czas pieczenia to 10 minut. – Po 
zastosowaniu tej marynaty ło-
soś wygląda jak wędzony na zim-
no, a nadający się do spożycia 
na surowo – dodaje właściciel 
„Na Deskach”.

Składniki: 
fi let z łososia (0,75 kg),

sól morska, cukier trzcinowy, 
biały pieprz, cytryna,

 pomarańcza.

potrawy przygotowywane na pa-
rze. Wśród miłośników jedzenia 
nie brakuje tych, którzy stawiają 
na tradycję. W regionie nie moż-
na narzekać na brak miejsc ofe-
rujących polskie dania.

Z pewnością atutem regionu 
jest różnorodność lokali. Moż-
na zjeść posiłek w ekskluzywnym 
miejscu, a także skorzystać z po-
pularnych barów mlecznych. Tam 
też można zejść smacznie i tanio.

Czasami ogarnia nas bezsil-
ność. Jesteśmy głodni, ale nie 
chce nam się ruszać z domu. Co 
robić? Wystarczy jeden telefon, 
a jedzenie zostanie nam dostar-
czone. Coraz więcej lokali oferu-
je taką możliwość. 

Po pysznym obiedzie nadcho-
dzi czas na deser! Aromat kawy 
przyciągnie nas do wielu wyjąt-
kowych kawiarni. Przy fi liżance 
pysznej „małej czarnej” możemy 
pozwolić sobie na chwilę słodkiego 
zapomnienia. Wyjątkowe desery, 
domowe ciasta, lody. Nie zgłodnie-
liście przypadkiem? Tak? W takim 
ruszamy w kulinarną podróż! [JM] 
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Restauracja „Prowincja”
Ul. Żbikowska 29A, 05-800 Pruszków
(22) 758 21 41; email: info@restauracjaprowincja.pl 

www.restauracjaprowincja.pl
Znajdź nas na         i             Znajdź nas na         i             Znajdź nas na         i             

ZESTAWY LUNCHOWE 15 ZŁ 

KONSOLACJE 
od 30 zł/os.

PRZYJĘCIA OKOLICZNOŚCIOWE
CHRZTY, KOMUNIE

MENU WEEKENDOWE:
FISH & CHIPS  Ryba z Frytkami

ŚWIEŻE RYBY Sandacz, Halibut, Pstrąg

TRATTORIA ERBARIO
Pruszków
ul. Targowa 6 (wejście od ul. Pogodnej) 
Tel. 531 99 88 96
Pon.-Czw.-Ndz. 12-22; Pt.-Sob. 12-23

www.trattoriaerbario.pl

Kuchnia włoska to nasza pasja, nasz sposób 
na życie. Trattoria Erbario zaprasza na świetną pizzę, 
świeże makarony, podane w klasycznym włoskim stylu 
przekąski i desery. Dobre jedzenie, miła atmosfera, 
bardzo zielony ziołowy ogródek-arrivederci!
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G A S T R O N O M I A
Często planując wyjście do restau-
racji, szukamy opieki dla dziecka. 
Obawiamy się, że maluch będzie 
się kręcił i wiercił, czy hałaśliwie za-
chowywał podczas spotkania. Wia-
domo – dziecko może się nudzić. Ale 
wcale nie musi tak być! Warto spró-
bować iść z maluchem na obiad do 

restauracji. Czasami wyjście z nie-
mowlakiem okaże się łatwiejsze niż 
z nieco większym dzieckiem. Jednak 
kłopoty to już przeszłość. Coraz wię-
cej lokali dba o małych gości. Przy-
gotowują specjalne menu dla dzieci, 
z których pociecha może wybrać 
swój ulubiony smakołyk. Przeważnie 

Mali goście też są 
mile widziani

porcje dostosowane są do wieku. Do-
datkowo w lokalach można spotkać 
przygotowane zabawki, a nawet ką-
cik zabaw czy przebieralniki. Zatem 
wyjście na rodzinny obiad nie musi 
być wcale problemem. Właścicie-
le lokali myślą nie tylko o dzieciach, 
ale i o całych rodzinach. [JM]  

T R E N D Y
Brak sztywnej karty 
i rotacyjne menu, kuchnia 
molekularna, kolacje 
w ciemności – to trendy
w gastronomii, które 
obecnie przyciągają 
smakoszy. 

C hodzenie do restau-
racji jest coraz bar-
dziej popularnym 
sposobem na przy-

jemne spędzenie czasu z ro-
dziną i znajomymi. Co więcej, 
w przestrzeni ostatnich kilku 
lat staliśmy się świadomymi 
klientami lokali gastronomicz-
nych, wiemy co lubimy, czego 
oczekujemy i co w danej cenie 
powinniśmy otrzymać na ta-
lerzu. To sprawia, że kucharze 
muszą prześcigać się nie tylko 
w jakości posiłków i serwisu, ale 
też w kreatywności. Tak rodzą 
się trendy, a wśród tych naj-
nowszych są rotacyjne menu, 
kuchnia molekularna i kolacje 
w ciemności. Na czym polega 
wspomniana „rotacja”? Dany 

lokal nie określa swojego typu 
kuchni, a inspirację do tworze-
nia nowych posiłków czerpie 
z produktów sezonowych i re-
gionalnych przysmaków, by 
tworzyć zupełnie nowe połą-
czenia. W takiej restauracji me-
nu może zmieniać się co kilka 
dni. Kuchnia molekularna to 
połączenie gastronomi z eks-
perymentami chemicznymi. 
Zaś kolacje jedzone całkowitej 
w ciemności pozwalają skupić 
się wyłącznie na zmyśle sma-
ku. W lokalach oferujących taką 
możliwość kelnerzy wyposażeni 
są w... noktowizory. [EL]

Kreatywność 
podana na talerzu

w mleku lub wodzie, zmiksować 
i zrobić wspaniałe ciasto. Jest też 
słynna toskańska pappa al po-
modoro, czyli zupa z duszonych 
pomidorów i chleba. 

Co jeszcze jest charakterystycz-
nego dla kuchni Toskanii?
– Często wykorzystuje się np. 
pokrzywę i mąkę kasztanową. 
Ludzie kiedyś zbierali jadalne 
kasztany, suszyli je na zimę lub 
mielili na mąkę. Kuchnia opar-
ta jest na produktach, które 

W Y W I A D
O smakach Toskanii 
i tradycyjnej kuchni 
włoskiej rozmawiamy 
z ALEKSANDRĄ SEGHI, 
autorką książek 
kulinarnych i podróżniczych.

Włoska kuchnia kojarzy nam się 
zazwyczaj dość stereotypowo 
– z pizzą i makaronami. To chy-
ba odległe od prawdziwego sma-
ku Toskanii?
– Kuchnia toskańska jest peł-
na warzyw i prostych składni-
ków, dzięki którym można zrobić 
bardzo wiele smacznych potraw. 
Ważną rolę pełni chleb, bardzo 
charakterystyczny, pieczony bez 
soli. To pozostałość z dawnych 
czasów, kiedy sól była zbyt dro-
ga, a włoskie miasta rywalizo-
wały  odcinając sobie dostawy. 
Taki chleb znakomicie kompo-
nuje się ze słonymi dodatkami, 
wędlinami dojrzewającymi, 
z serami. Jest wykorzystywany 
w kuchni nawet jak jest już czer-
stwy, bo chleba we Włoszech się 
nie wyrzuca. Można go namoczyć 

Ciasto z pokrzyw i chleb z kasztanów, 
czyli włoskie inspiracje

można samemu uprawiać lub 
zebrać w lesie. W gruncie rze-
czy jest biedna i wiejska. Waż-
ne miejsce ma czarna kapusta 
cavalo nero, bardzo podobna 
do naszego jarmużu, z długi-
mi liśćmi. Robi się z niej pysz-
ną, zawiesistą zupę. Można ją 
udusić też z czosnkiem i cebulą. 
Wykorzystuje się też dużo ro-
ślin strączkowych, soczewicy, 
ciecierzycy, pszenicy płaskurki, 
która kiedyś była uprawiana też 
w Polsce. No i oczywiście sery: 

Reklama

owcze, kozie, dojrzewające. Ro-
bi się je na rozmaite sposoby. 
Leżakują w liściach winogron, 
w pieprzu, w papryce, w sianie. 
Im dojrzalsze, tym ich smak
jest ostrzejszy. 

W twojej książce „Zielona Toska-
nia” można znaleźć przepis na 
wspomniny chleb z mąki kasz-
tanowej, ale nie tylko. 
– Tak. Oprócz tradycyjnych re-
ceptur i opowieści o życiu we 
Włoszech jest też np. tabelka 
owoców i warzyw sezonowych. 
Bo to kuchnia związana z pora-
mi roku. Włosi raczej nie zjedzą 
truskawek czy arbuza w grudniu. 

Rozmawiała: 
EWELINA LATOSEK

* * * 

Dla naszych czytelników mamy 
konkurs. Trzy pierwsze oso-
by, które w środę, 17 sierpnia 
o godz. 12 przyślą maila na ad-
res konkurs@wpr24.pl otrzymają 
książkę „Zielona Toskania” z au-
tografem autorki.  

BAZYLIA
ul Słowicza 1A
05-807 Podkowa Leśna
(przy stacji WKD)

www.bazylia.net

Pyszna pizza, obłędne makarony,
włoskie wina i super klimat.
Bazylia to miejsce dla wszystkich!  

Serdecznie zapraszamy!

Pizzeria Biesiadowo Pruszków jest przedstawicielem na lokalnym rynku 
marki Biesiadowo, której lokale gastronomiczne znane są w całej Polsce.
Ciekawy, charakterystyczny, staropolski wystrój, sympatyczna obsługa, 
niewysokie ceny a przede wszystkim – wspaniała pizza, zaspokoją gu-
sta i apetyty nawet tych najbardziej wybrednych klientów. Oprócz wie-
lu rodzajów Pizzy, „Chamów” (burgerów wołowo-wieprzowych według 
własnej receptury), oferujemy sałatki, świeżo wyciskane soki, kilka przy-
stawek oraz desery.
Lokal jest przyjazny dzieciom – znajduje się w nim kącik z zabawkami dla 
dziewczynek i chłopców. Serdecznie Zapraszamy i Życzymy Smacznego!

 
Zapraszamy do polubienia naszego FanPage’a 

https://www.facebook.com/BiesiadowoPruszkow/ 
Co tydzień oferta specjalna – PIZZA na HASŁO w specjalnej cenie! 

Pizzeria Biesiadowo  
Pruszków, Bolesława Prusa 35A,  

Lokal 22 (wejście od Ceramicznej). 
Tel. 728 639 639, 728 730 720

Lokal otwarty w godzinach:
Pn-Czw 11:00-22:00
Pt-Sb 11:00-23:00

Nd 12:00-22:00

Oferujemy:
 Pizzę 
 Burgery 
 Sałatki 
 Desery 
 Napoje 
 Piwo

Każdy kto przyjdzie z tym kuponem do lokalu otrzyma od nas -10%
* Promocja ważna do 31.08.2015, promocje nie wiążą się
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S A V O I R  V I V R E
Jedno z najczęstszych pytań, jakie za-
dają sobie goście restauracji, to jakiej 
wysokości napiwek zostawić kelnero-
wi. Jak we wszystkim w życiu, musi-
my odnaleźć tu przysłowiowy „złoty 
środek”. Zostawienie bardzo dużych 
napiwków może zostać źle odebrane, 
tak samo jak zostawienie 20 groszy. 

Standardowa kwota to 10 proc war-
tości rachunku. W niektórych loka-
lach zdarza się, że do ostatecznej 
kwoty automatycznie doliczany 
jest tzw. serwis, czyli właśnie okre-
ślony procent od zamówienia. Tak 
zdarza się przy dużych stolikach, przy 
których obsługiwanych jest więcej 

Jaki napiwek warto 
dawać kelnerowi

osób. Warto zwrócić na to uwagę, 
a odpowiednia informacja o takiej 
„dopłacie” powinna być umieszczona 
w menu. Pamiętajmy też, że napiwek 
to nie tylko „nagroda” za profesjo-
nalizm kelnera, ale także nasza pry-
watna recenzja dla całej restauracji
i jej kuchni.  [SD]  

Rezerwacja 
to podstawa

LOKALE
Aby uniknąć przykrych 
niespodzianek 
i długiego oczekiwania 
na stolik, warto 
pamiętać o kilku 
rzeczach, przede 
wszystkim 
o wcześniejszej 
rezerwacji. 

S pontaniczne wyj-
ście na obiad czy 
kolację i odkrywa-
nie nowych smacz-

nych miejsc to dobry po-
mysł na spędzenie miłego 
popołudnia lub wieczoru. 
Jest jednak jedno małe „ale”. 
W najpopularniejszych i naj-
bardziej cenionych lokalach,
szczególnie wieczorami 
i w weekendy możemy nie 
znaleźć dla siebie miejsca. 
Szczególnie jeśli wspólny 
posiłek chcemy zjeść w więk-
szym gronie. To nie zna-
czy, że powinniśmy zostać
w domu. Wystarczy odpo-
wiednio wcześniej zarezer-
wować stolik lub w drodze
zadzwonić do restauracji 
i dowiedzieć się, czy jest 
komplet gości.

Wystarczy 
odpowiednio 
wcześniej 
zarezerwować 
stolik lub 
w drodze 
zadzwonić do 
restauracji 
i dowiedzieć 
się, czy jest 
komplet gości 

To niejedyny sposób na 
uniknięcie niemiłych nie-
spodzianek. Te osoby, które 
nie przepadają za określoną 
kuchnią lub są uczulone na 
konkretne składniki, przed 
wyborem lokalu mogą spraw-
dzić dane menu w internecie. 
Dla alergików dobra informa-
cja jest taka, że wiele restau-
racji jest już przygotowanych 
na gości o specjalnych po-
trzebach żywieniowych i nie 
ma problemu z serwowaniem 
np. potraw bezglutenowych. 
Ale zawsze warto sprawdzić 
to wcześniej. Jeśli lokal nie 
ma własnej strony, to infor-
macje o nim znajdziemy na 
jednym z wielu portali po-
święconych gastronomii. 
Tam zorientujemy się tak-
że w cenach.

O czym jeszcze warto pa-
miętać? Już tylko o dobrym 
nastroju, zabraniu ze sobą 
rodziny, przyjaciół lub uko-
chanej osoby, aby odkrywać 
nowe miejsca i smaki. [EL]

NALEŚNIKARNIA 
ALE NALE
ul. B. Prusa 12 lok. 106, 
05-800 Pruszków, Tel.: 22  40 40 422
e-mail: biuro@alenale.pl

www.alenale.pl
czynne pon-ndz w godz. 11-21

Przytulna naleśnikarnia usytuowana naprzeciwko pięknego 
Parku Potulickich zaprasza na AŻ 96 rodzajów naleśników: 
słodkich i słonych. Szczególnie polecamy naleśniki śniadaniowe 
ze świeżą rukolą. W naszym bogatym menu wszyscy znajdą coś 
dla siebie: mamy naleśniki wegetariańskie, z mięsem, rybne 
oraz deserowe plus pankejki. 
Smażymy naleśniki na cieście
pszennym, orkiszowym, gryczanym 
oraz bezglutenowym. 
Polecamy też orzeźwiające koktajle: 
Mojito, Summer dream, I feel green, 
Wild berry i Zieloną Żabkę!
Do zobaczenia! 

 

ArtykuŁ spoNsorowaNy

drzwi. Wystarczy tylko odgrzać 
(nie zawsze) i zjeść. Możemy tak-
że wykluczyć produkty, których 
nie tolerujemy. Uwierzcie, że „fi t” 
jedzenie jest nie tylko zdrowe, ale 

G A S T R O N O M I A
Prowadzenie zdrowego 
trybu życia głównie łączy 
się z odpowiednią dietą. 
A w dzisiejszych czasach 
bycie „fi t” wcale nie jest 
takie trudne – z pomocą 
przychodzą cateringi 
i restauracje.

O becnie coraz wię-
cej osób przywią-
zuje wagę do tego, 
co spożywa. Odpo-

wiednio dobrana dieta do naszego 
trybu życia powoduje nie tylko 
to, że nasze ciało dobrze wyglą-
da, zyskuje na tym również nasze 
zdrowie i co za tym idzie – samo-
poczucie. Być „fi t” to dziś nie-
samowicie modne hasło, które 

Zdrowe żywienie stało się modne, posiłki „fi t” znajdziemy w menu wielu lokali

Smacznie i zdrowo, w restauracji 
i z dowozem do domu

też smaczne! Nie trzeba też tłu-
maczyć, ile czasu zaoszczędzimy, 
jeśli nie musimy sami przygo-
towywać posiłku – iść do skle-
pu, kupić produkty, usmażyć lub 

pi
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om ugotować, a gdy zjemy, wszyst-
ko pozmywać…

 Dobrze, ale co, gdy musimy 
coś szybko zjeść „na mieście”, 
a nie mamy pudełek z caterin-
gu? Nie biegnijmy do pierwszego 
lepszego fastfooda. Dziś nawet 
restauracje dostosowują się do 
trendów i często w swoich kar-
tach mają zakładkę ze zdrowy-
mi posiłkami. Ale powiecie, że 
nie każdego na to stać… Dziś 
w restauracji możemy zjeść za 
równowartość dużego zestawu 
w popularnym fastfoodzie, wy-
starczy zorientować się, jakie lo-
kale mamy w swojej okolicy. 

Jak widać, utrzymanie odpo-
wiedniej diety nie jest trudne, 
wystarczy tylko chcieć i trochę 
zmienić swoje nawyki. [SD]

większości kojarzy się z ostrym 
rygorem odmawiania sobie tego, 
co w życiu najlepsze. Ale to nie do 
końca prawda. Owszem, musimy 
trzymać się pewnych reguł, jed-
nak nie tak mocno, jak mogłoby 
się wydawać.

Zdrowy styl życia to przede 
wszystkim nawyki, które mu-
simy wypracować. Nie trzeba 
od razu wprowadzać radykal-
nych zmian, bo możemy nie wy-
trwać. Jednak z pomocą mogą 
nam przyjść wyspecjalizowane 
cateringi, z bogatą ofertą dosto-
sowaną do naszych potrzeb. Co 
to oznacza? Specjaliści wyliczą 
jakie mamy zapotrzebowanie ka-
loryczne, a następnie ułożą dietę. 
Zaplanują posiłki na cały dzień, 
a nawet dowiozą je pod nasze 

Reklama

Rozmowa z Jakubem 
Budnikiem – Szefem 
Kreatywnym Restauracji 
George Sand w Hotelu 
Mazurkas

Skąd zamiłowanie do kuchni? 
Pasja do kuchni towarzyszy mi 
odkąd pamiętam. Smaki rodzin-
nego domu staram się wplatać 
w dania, które tworzę, dokłada-
jąc do tego doświadczenie, jakie 
wyniosłem ze stażów we Francji 
oraz nowości pojawiające się na 
rynku gastronomicznym. W ten 
sposób powstają dania, który-
mi chcę zaskoczyć gości i spra-
wić, że będą chętnie wracać do 
restauracji George Sand.

Restauracja George Sand to 
miejsce dla każdego?
Zdecydowanie. Utarł się pogląd, 
że restauracja w czterogwiazd-
kowym hotelu to miejsce dro-
gie i niedostępne. Nic bardziej 
mylnego. Być może kilkanaście 
lat temu tak było, ale w tej chwi-
li jest to miejsce doskonałe nie 
tylko na wyszukaną okazję, ale 
i na rodzinny obiad.

Co można zjeść 
w George Sand?
Proponujemy zarówno dania 
kuchni polskiej, jak i autorskie 
pomysły inspirowane tradycją 
kuchni francuskiej i włoskiej. 
Szczególną popularnością cie-
szy się pieczona kaczka – ma 
ona swoich wiernych wielbi-
cieli wśród stałych gości hotelu 
i lokalnych mieszkańców, ale 
są też osoby, które do Ożaro-
wa przyjeżdżają specjalnie na 
naszą kaczkę! To dlatego mimo 

licznych zmian w menu, ta po-
zycja cały czas jest dostępna.

Obecnie trwają prace nad no-
wą kartą restauracyjną. Co się 
w niej znajdzie?
Rzeczywiście. Jednak nie chciał-
bym jeszcze zdradzać szczegó-
łów. Ciągle przychodzą mi do 
głowy nowe pomysły zarówno na 
połączenia smakowe jak i spo-
sób prezentacji dań. To niesa-
mowicie wciągające zajęcie! Na 
pewno nowa karta nie będzie 
mocno rozbudowana, nato-
miast będzie często uzupełnia-
na o zmieniające się różnorodne 
propozycje menu sezonowego 
lub okazjonalnego. Myślę, że 
to będzie doskonały argument 
by być częstym gościem w na-
szej restauracji.

A co aktualnie króluje w menu?
Zaczyna się już sezon grzybo-
wy, także niewątpliwie w me-
nu restauracji George Sand 

Jeśli kaczka to w Mazurkasie!

niebawem pojawią się również 
dania czerpiące z bogactwa pol-
skich lasów i łąk. Już dziś gorą-
co na nie zapraszam!

Na koniec, może podzieli się 
Pan z naszymi Czytelnikami 
jakąś poradą kulinarną? 
Maksymalnie 4 smaki na talerzu! 
To podstawa, którą zawsze sto-
suję eksperymentując w kuchni 
i tak też radzę wszystkim Czy-
telnikom. Mieszajcie, łączcie, 
używajcie wyobraźni, ale pa-
miętajcie o tej krótkiej zasadzie. 
W końcu „co za dużo…”.

Restauracja 
George Sand

Hotel Mazurkas
****

Ul. Poznańska 177
05-850 Ożarów Mazowiecki

+48 22 721 47 03
www.mazurkashotel.pl

G A S T R O N O M I A
Jeszcze kilka lat temu 
w naszym regionie próżno 
było szukać ciekawych 
lokali gastronomicznych. 
Na szczęście wszystko 
się zmienia i dziś „pod 
nosem” znajdziemy 
lodziarnie, kawiarnie, 
restauracje.

P ruszków i Grodzisk 
Mazowiecki niegdyś 
nie zachęcały swoją 
ofertą gastronomicz-

ną. Obecnie jest inaczej. Nie mu-
simy już jeździć do stolicy, aby 
dobrze zjeść czy po prostu miło 
spędzić czas w kawiarni. Co wię-
cej, jakość oferowanych usług 
jest naprawdę wysoka. Nasz 

region z biegiem lat stale się roz-
wija. Nie trudno znaleźć zdrowe 
i ekologiczne jedzenie, domo-
we lody czy inne słodkości. Ka-
wiarnie przyciągają smakowity-
mi ciastami, zapachem świeżo 
mielonej kawy lub wieloma ro-
dzajami herbat. Nie brakuje też 
kuchni z różnych stron świata. 
Mamy japońskie sushi, amery-
kańskie burgerownie oraz lokale 
włoskie, wietnamskie, indyj-
skie. Naprawdę wystarczy do-
brze rozejrzeć się po własnym 
„podwórku”, aby znaleźć cieka-
we miejsca i nowe smaki. Szcze-
gólnie, że może być to początek 
smacznej kulinarnej podróży, 
która nie tylko pozytywnie za-
skoczy, ale też zaostrzy apetyt 
na więcej. [SD]

Wszystko jest na miejscu
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W I A D O M O Ś C I08
P R U S Z K Ó W

Niewykluczone, że jeszcze w tym roku 
wyremontowany zostanie kolejny frag-
ment nawierzchni al. Wojska Polskie-
go w Pruszkowie. Oczywiście chodzi  
o mocno wyeksploatowany fragment 
od ul. Powstańców do skrzyżowania 
z ul. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej. 
Mieszkańcy Pruszkowa uważają, że 

jest on bardziej zniszczony niż ten, na 
którym pojawił się nowy asfalt. Mamy 
dobrą wiadomość, są duże szanse na 
dokończenie tego kawałka. – Szukamy 
środków, które pozwolą nam na dokoń-
czenie tego odcinka drogi wojewódz-
kiej nr 719. Chcemy to zrobić jeszcze  
w sierpniu. We wrześniu wszyscy wra- 

Remont kolejnego odcinka  
al. Wojska Polskiego?

cają z urlopów, więc przeprowadzenie 
prac byłoby niewyobrażalne przy tym 
natężeniu ruchu. Jeżeli uda nam się wy-
gospodarować środki, to zrealizujemy 
roboty w sierpniu, jeśli nie, to najpew-
niej w przyszłym roku – mówi Zbigniew 
Ostrowski, dyrektor Mazowieckiego  
Zarządu Dróg Wojewódzkich.  [SD]  

Interesująca wycieczka tropem historii   

Poznaj milanowskie 
wille w jeden dzień 

 Anna Sołtysiak 

M I E J S C E  N A  M A P I E
Lubicie aktywnie  
spędzać czas wolny? 
Interesujecie się historią 
pobliskich miejscowości? 
Jeśli tak, to koniecznie 
wybierzcie się do 
Milanówka i poznajcie  
jego najciekawsze wille  
w jeden dzień.

M ilanówek to niezwy-
kłe miasto z cie- 
kawą historią. Hi-
storią, która wi-

doczna jest na każdym kroku. Na 
przełomie XIX i XX wieku nie-
wielka szlachecka wieś prze-
kształciła się w modne letnisko. 
Wszystko za sprawą właściciela 
miejscowego majątku, którym 
był Michał Lasocki. W Milanów-
ku chętnie bywali malarze, pi-
sarze, poeci i artyści. W okresie 
II wojny światowej był niezwy-
kle ważnym punktem na mapie 

Z myślą o turystach i osobach 
chcących poznać tajemnice mia-
sta powstał szlak turystyczny 
„Milanowskie Wille”. Obejmu-
je on 31 zabytkowych obiektów. 
Szlak otwiera stacja Kolei War-
szawsko-Wiedeńskiej, którą do 
użytku oddano 1 maja 1901 r.  

wille, które powstały w pierwszym 
30-leciu XX w. Przed każdym 
budynkiem zostały postawione 
tablice z opisami historii i archi-
tektury danego obiektu. Na szlaku 
znalazły się takie obiekty, jak Wil-
la „Terenia”, Willa „Matulka”, Wil-
la „Waleria”, Willa „Borówka”, czy 

Budynek do dziś wita osoby przy-
jeżdżające do Milanówka, choć 
nie pełni już funkcji związanych 

z koleją. Swoją siedzibę ma tu mi-
lanowska straż miejska. Kolejne 
przystanki na szlaku prezentują 

Willa „Jolancin”, którą na początku 
tego roku częściowo strawił ogień. 
Szlak „zamyka” Willa „Turczynek”. 
Kolonie o tej nazwie zakupił Bo-
nawentura Toepiltz dla córek. 
W 1905 r. wzniesiono tu dwie, no-
woczesne jak na tamte czasy, wille. 
Budynki są do siebie bardzo po-
dobne i różnią się jedynie deta-
lami. W czasie I wojny światowej 
w Turczynku schronienie znalazł  
malarz Leon Wyczółkowski. 

Jak zatem przejść cały szlak? 
Ciekawostką jest jego forma. Wy-
siadając na stacji PKP w Milanów-
ku znajdujemy wspomniany już 
wcześniej budynek Kolei War-
szawsko-Wiedeńskiej. Na tablicy 
obok informacji o obiekcie znaj-
dziemy mapę, na której zlokali-
zowany jest budynek oraz droga 
do kolejnej willi znajdującej się na 
szlaku. Podobne informacje znaj-
dziemy przed każdym punktem 
na szlaku. Przewodnik w formie 
stylowych kart można otrzymać 
w Centrum Informacji Turystycz-
nej (Piłsudskiego 30) lub w Urzę-
dzie Miejskim.

Na szlaku znalazły się takie  
obiekty jak Willa „Terenia”,  
Willa „Matulka”, Willa „Waleria”,  
Willa „Borówka”, czy Willa „Jolancin”,
którą na początku tego roku  
częściowo strawił ogień.
Mazowsza. Na krótko przed  
i chwilę po Powstaniu Warszaw-
skim Milanówek był niefor- 
malną stolicą Polski Podziem-
nej, stał się „Małym Londynem”.

Piętno czasu odbiło się na mie-
ście. Nie chodzi tu jednak o znisz-
czenia, a o budynki, które na 
przestrzeni wieków tu powstały. 
Najstarsza część miasta z willo-
wą architekturą (blisko 400 obiek- 
tów) wraz z 200-letnim staro-
drzewem znajduje się pod ochro-
ną konserwatora jako „zespół  
urbanistyczno-krajobrazowy”.
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B R W I N Ó W
W ostatni weekend 
sierpnia w Brwinowie 
pojawi się legenda  
disco polo – zespół  
Boys. Z pewnością  
nie zabraknie takich  
hitów jak „Jesteś  
szalona” czy „Wolność”.

B oys to jeden z najpo-
pularniejszych ze-
społów muzycznych 
w historii polskie-

go disco polo, Nawet ci, któ- 
rzy nie lubią tego gatunku mu- 
zyki dobrze znają słowa utwo-
rów tej grupy. Boys występo- 
wali już m.in. w Stanach Zjed-
noczonych, Austrii, Belgii czy  
Niemczech.

Grupa została założona  
w 1991 r. w Prostkach, nieda-
leko Ełku. Od początku auto-
rem utworów jest Marcin Miller. 

Zespół zdobył sześć platyno-
wych płyt i dwie złote. Jako je-
dyna grupa disco polo w Polsce 
otrzymała nagrodę w Opolu od 
TVP (27 czerwca 1995 r.). Obec-
nie w skład boysbandu wchodzą: 
Marcin Miller, Jan Cieniewicz, 
Andrzej Jabłoński, Konrad 

Zespół Boys wystąpi w Brwinowie

Dobrzyński, Marcin Dardziński. 
Zespół Boys będzie gwiazdą te-
gorocznych dożynek gminnych 
w Brwinowie! Już 28 sierpnia 
(niedziela) na stadionie miej-
skim przy ul. Turystycznej 3 po-
jawią się Marcin Miller i spółka. 
Start koncertu o godz. 19. [SD]
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INFORMATOR KULTURALNY
GRODZISK MAZ.

„Sing and Swing”
Park Skarbków wypełni  
się swingowymi dźwiękami. 
Wszystko za sprawą  
koncertu zespołu Swing  
Motion w ramach cyklu 
„Klasyka w Parku”. Własny 
i unikalny styl zespołu to 
efekt m.in. niebanalnych 
aranżacji przebojów.  
W trakcie koncertu usłyszy-
my: „Fly me to the moon”, 
Cheek to cheek” oraz  
„Strangers in the night”
Start: 14 sierpnia, godz. 16.00
Miejsce: Park Skarbków

Niedzielny teatrzyk
Mali widzowie będą  
mieć okazję obejrzeć  
inscenizację klasycznej  
bajki o Roszpunce, pięknej 
dziewczynie o długich,  
złotych włosach, zakochanej 
oczywiście w rycerzu.  
Czy na drodze prawdziwej 
miłości stanie zła wiedźma 
Goteel? O tym trzeba przeko-
nać się na własne oczy.  
Bilety w cenie 10 zł.
Start: 14 sierpnia, godz. 12.30
Miejsce: Centrum Kultury

MILANÓWEK

W starym kinie
Lubicie stare filmy? Jeśli  
tak to w piątkowy wieczór 
koniecznie wybierzcie się  
do L'amour Maison. Tam 
wyświetlony zostanie film 
„Sportowiec mimo woli”  
z 1939 r. Przed seansem  
będzie można poznać  
ciekawostki oraz kulisy  
powstawania filmu.
Start: 12 sierpnia, godz. 19.00
Miejsce: L'amour Maison

Kino na leżaku
„Źródło” przedstawia trzy 
historie. Pierwsza dzieje się  
w XVI wieku, kiedy zakochany 
w królowej Tomas na jej pole-
cenie poszukuje Drzewa  
Życia. Druga rozgrywa się 
współcześnie. Tommy po-
szukuje leku dla śmiertelnie 
chorej żony. Trzecia rozgrywa 
się w przyszłości. Astronauta 
Tom próbuje pojąć tajemnicę 
życia i odpowiedzieć na pyta-
nie: „Co byłoby, gdybym mógł 
żyć wiecznie i kochać wiecznie  
tę samą kobietę?”.
Start: 13 sierpnia, godz. 20.30
Miejsce: Basen Miejski

NADARZYN

Zaparkuj w Młochowie
Widzowie na scenie zobaczą 
zespół „The New Warsaw Trio” 
w składzie Grząka, Skabuła  
i Kubicki. Artyści zaprezentują 
popularne utwory muzyki 
rozrywkowej w ciekawych 
aranżacjach. Przypominamy: 
zabierzcie ze sobą koc  
lub matę, by móc wygodnie 
rozkoszować się dźwiękami 
muzyki w plenerze.
Start: 14 sierpnia, godz. 16.00
Miejsce: Park w Młochowie

PIASTÓW

Letnie prezentacje
W każdą letnią niedzielę  
w parku, przy piastowskim  
urzędzie miejskim będą  
odbywać się koncerty  
pod chmurką. Przed  
publicznością może  
zaprezentować się każdy.  
Nieważne na czym grasz,  
nieważne jaki utwór  
wybierzesz – chętni  
mogą zgłaszać się tu  
530 527 398. 
Start: 14 sierpnia, godz. 16.00
Miejsce: Park Jerzego i Bogny 
Sokorskich

Milanowska Willa „Turczynek”

Willa „Borówka” jest obecnie własnością prywatną

Tak wyglądała Willa 
„Jolancin” przed pożarem
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W I A D O M O Ś C I

P R U S Z K Ó W 
Strażnicy miejscy zatrzymali dwóch 
mężczyzn, którzy na jednym z przy-
stanków autobusowych w Pruszko-
wie zażywali narkotyki i spożywali 
alkohol. Szybkie pojawienie się 
funkcjonariuszy z pewnością by-
ło zaskoczeniem dla „imprezowi-
czów”, ponieważ nie wiedzieli, że 

siedzą na wprost kamery monito-
ringu miejskiego. Do zdarzenia do-
szło 1 sierpnia około godziny 22.30. 
Podczas gdy patrol był w drodze na 
miejsce, jeden z mężczyzn wysy-
pał na ławkę biały proszek, który 
podzielił na kilka części. Oko ka-
mery doskonale uwidoczniło jak 

Zażywali narkotyki, 
nagrał ich monitoring

mężczyźni zażywają narkotyk. Na 
widok funkcjonariuszy próbowali 
ukryć niedozwolone substancje, 
chowając foliową torebkę z po-
dejrzaną zawartością. Bez skut-
ku. Na miejsce wezwano policję, 
a u 25-letniego Adama K. znalezio-
no dwa gramy amfetaminy.  [SD]  
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Powiat Grodziski
BiuletyN przyGotowywaNy i reDaGowaNy przez Starostwo Powiatu GroDziskieGo. ReDakcJa WPR Nie poNosi oDpowieDzialNości za JeGo treść.

W niedzielę, 7 sierpnia w Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku odbyło się  spotkanie z panem Zbigniewem 
Paprockim poświęcone Henrykowi Sienkiewiczowi. O jego pośmiertnym życiu, a także zbiorach w Muzeum Literatury mówiła 
pani Katarzyna Jakimiak,  kurator wystawy zatytułowanej „Album Sienkiewiczowskie” eksponowanej w Muzeum Literatury.  

K atarzyna Jaki-
miak podkreśliła, 
że wystawa upa-
miętnia 170. rocz-

nicę urodzin i 100. rocznicę 
śmierci Henryka Sienkiewi-
cza. Prezentowane są na niej 
prace artystów XIX i XX wie-
ku, którzy czerpali inspirację 
z jego twórczości. Ekspozy-
cja ukazuje kolejno „sceny 
i obrazy z historii Polski”, 
odwołujące się do „Krzyża-
ków” i „Trylogii”, świadec-
twa afrykańskiej wyprawy 
pisarza, która pomogła mu 
w pracy nad powieścią „W pu-
styni i w puszczy”, a wreszcie 

obrazy nawiązujące do fa-
buły „Quo Vadis”. Na wysta-
wie pokazane są pierwsze, 
zachowane ekranizacje 
utworów laureata literac-
kiej Nagrody Nobla. Dużą 
atrakcją wystawy są listy, 
które Henryk Sienkiewicz 
pisał do wielu osób, mię-
dzy innymi do żony i córki. 
Zamieszczał na listach cie-
kawe rysunki.  

Następnie odbył się wer-
nisaż multimedialnej wysta-
wy plenerowej zatytułowanej 
Drogi do Niepodległej – Jó-
zef Piłsudski. Wystawę przy-
gotowało Muzeum Józefa 

Piłsudskiego w Sulejówku.  
Jest eksponowana w parku 
przy muzeum w Stawisku. Na 
wernisażu obecny był prof. 
Grzegorz Nowik, zastępca 
dyrektora Muzeum Józefa 
Piłsudskiego w Sulejówku, 
jeden z autorów wystawy. 
Wystawę będzie można oglą-
dać do 8 września br. 

Już 21 sierpnia odbędzie 
kolejne wydarzenie kultural-
ne w muzeum zatytułowane 
„Mam głowę w chmurach”. 
Będzie to spotkanie z pa-
nią Marią duszką (poetką, 
animatorką kultury) oraz 
Zbigniewem Paprockim 

(bardem, poetą i kompozyto-
rem). Rozpoczęcie spotkania 
planowane jest na godzinę 
17.00. Jednocześnie zapra-
szamy na wydarzenia orga-
nizowane przez Muzeum. 

Szczegóły można znaleźć na 
stronie placówki: www.stawi-
sko.pl oraz na stronie Starostwa 
Powiatu Grodziskiego: www.po-
wiat-grodziski.pl, w zakładce: 
kalendarz imprez.  

Starostwo Powiatu 
Grodziskiego 

Muzeum im. Anny 
i Jarosława Iwaszkiewiczów 

w Stawisku

„Album Sienkiewiczowskie” 
i „Drogi do Niepodległej” w Stawisku

Biuletyn Informacyjny Gminy Michałowice
BiuletyN przyGotowywaNy i reDaGowaNy przez GmiNĘ MichaŁowice. ReDakcJa WPR Nie poNosi oDpowieDzialNości za JeGo treść.

Ruszył Rower Gminny

Wskład wypoży-
czalni wchodzi 
mieszcząca się 
przy Urzędzie 

Gminy Michałowice 1 stacja oraz 
10 rowerów,  które po dokona-
niu rejestracji można wypoży-
czyć bezpłatnie do 12 godzin. 

Jak korzystać z „Roweru 
Gminnego”?  W pierwszej ko-
lejności należy wejść na stro-
nę www.rower.michalowice.pl, 
wypełnić formularz rejestra-
cyjny, zaakceptować regula-
min i dokonać opłaty inicjalnej 
w wysokości minimum 10 zło-
tych. Opłata inicjalna podlega 
zwrotowi z chwilą wyrejestro-
wania użytkownika z systemu 
„Rower Gminny”, o ile wcze-
śniej nie została wykorzystana 
na przejazdy. Po zaksięgowaniu 
wpłaty możliwe jest już doko-
nywanie wypożyczeń.

Popularność rowerów z sa-
moobsługowych wypożyczal-
ni na przestrzeni ostatnich lat 
stała się prawdziwym fenome-
nem na ulicach polskich miast. 
W całym kraju funkcjonuje 
już kilkanaście publicznych 
systemów - zarówno w naj-
większych metropoliach, jak 
i w mniejszych miejscowo-
ściach. Z rowerów korzysta pra-
wie 830 tysięcy użytkowników, 
a liczba wynajmów przekroczy-
ła 13 milionów. 

Operatorem systemu gmi-
ny Michałowice jest fi rma Ne-
xtbike Polska, która obsługuje 
dwanaście sieci wypożyczal-
ni w całym kraju: Warszawa, 
Łódź, Lublin (w tym: Świdnik), 
Wrocław, Białystok (w tym: 
Choroszcz), Poznań, Opole, Ka-
towice, Grodzisk Mazowiecki, 
Konstancin-Jeziorna, Stalowa 

Wola oraz Juchnowiec Ko-
ścielny. Wszystkie te systemy 
są kompatybilne, więc każda 
osoba zarejestrowana i posia-
dająca aktywne konto wypo-
życzalni  gminy Michałowice, 
będzie mogła korzystać z ro-
werów miejskich w całej Pol-
sce bez dodatkowej rejestracji. 
Podobnie mieszkańcy innych 
miast i zarejestrowani w któ-
rymś z systemów Nextbike, od-
wiedzając gminę Michałowice, 
będą mogli korzystać z systemu 
„Roweru Gminnego” na pod-
stawie swoich dotychczaso-
wych kont.

Obecnie z rowerów, z racji te-
go, że jest to projekt pilotażo-
wy, można korzystać wyłącznie 
w obrębie gminy Michałowice. 

Adres wypożyczalni – Reguły, 
ul. Aleja Powstańców Warsza-
wy 1 (przy urzędzie gminy). 

Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, tel. 22 350-91-91
www.michalowice.pl

Od końca lipca mieszkańcy i osoby odwiedzające gminę Michałowice mogą docenić walory 
komunikacji rowerowej – został uruchomiony pilotażowy system samoobsługowej 
wypożyczalni „Rower Gminny”. 
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OgłoszeniaZamów: 22 758 77 88
reklama@wprmedia.pl                

Pruszków
ul. Niecała 10/2
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OBWIESZCZENIE WOJEWODY  
MAZOWIECKIEGO

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szcze-
gólnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 tj.) zawiadamiam, że w dniu 
19.07.2016 r. Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję Nr 250/II/2016  
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej nr 719 na odcinku od 45+155.22 do km 45+414.97 w miej-
scowości Międzyborów na terenie Gminy Jaktorów”.
Inwestorem przedsięwzięcia jest Zarządca Drogi - Wójt Gminy Jakto-
rów. Ww. decyzja posiada rygor natychmiastowej wykonalności.
Nr ewidencyjne działek usytuowania obiektu - drogi (tłustym drukiem - 
numery działek przeznaczone pod przejęcie dla inwestycji, w nawiasach 
- numery działek po podziale): działki nr ew.: obręb 0013 Międzyborów: 
367 (367/5, 367/4), 404/17, 404/18, 404/19, 404/20 (404/22, 404/23), 
404/21, 433/1, 433/2 (433/3, 433/4), 434/1, 434/2 (434/3, 434/4), 441/1 
(441/3, 441/4), 441/2 (441/5, 441/6), 523/5, 523/6 (523/7, 523/8), 784, 
785/1, 786/1, 787/1, 787/2 (787/5, 787/6), 803/1, 803/2, 804; obręb 
0014 Sade Budy: 216/6 (216/12, 216/13), 216/7 (216/14, 216/15), 
216/8 (216/16, 216/17), 216/9 (216/18, 216/19), 217/1, 217/24 (217/49, 
217/50), 217/25, 217/44 (217/47, 217/48), 217/46 (217/51, 217/52).
Do ograniczeń, o których mowa powyżej stosuje się odpowiednio prze-
pisy art. 124 ust. 4-7 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospo-
darce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r., poz. 1774 ze zm.).
Od ww. decyzji stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania  
w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia, do Ministra Infrastruktury 
i Budownictwa, za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego. Zgodnie  
z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2016 r., 
poz. 23 ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu 
dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wy-
dziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w War-
szawie (Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 607, w godzinach 
13-16 - pon. 8-12 - śr. i piąt.).

WI-II.7820.2.1.2016.MP

OGŁOSZENIE PREZYDENTA 
MIASTA PRUSZKOWA

Stosownie do art. 43  ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z 
późn. zm.) zawiadamiam o przyjęciu: uchwałą nr XIX.198.2016 
Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 kwietnia 2016 r. 
„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 
obszaru miasta Pruszkowa – Gąsin Przemysłowy – obszar I”,  
który obowiązuje od dnia 9 sierpnia 2016 r. (Dz. Urz. 
Województwa Mazowieckiego z dnia 26 lipca 2016 r. poz. 7074).
Możliwość zapoznania się z treścią przyjętych dokumentów:  
na stronie internetowej http://pruszkow.bip.gmina.pl  
zakładka  Prawo lokalne  Uchwały Rady Miejskiej  2016 rok.
oraz w Wydziale Architektury, Urbanistyki i Zagospodarowania 
Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pruszkowie ul. Kra- 
szewskiego 14/16 (pokój nr 68).

Prezydent Miasta Pruszkowa
mgr Jan Starzyński

 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

CZAS NA PRZETWORY,  
SŁOIKI, SŁOJE, BUTELKI, 
AKCESORIA DO WINA.

SKLEP OGRODNICZY  
W PRUSZKOWIE, UL. POGODNA 7

www.hurtownia-ogrodnicza.pl

Sąd Rejonowy w Pruszkowie 
zawiadamia,

że w dniu 07.09.2016 r. o godz. 13:00 w sali V sądu 
odbędzie się posiedzenie w sprawie VKp 57/16  
w przedmiocie rozpoznania zażaleń pokrzywdzonych na 
postanowienie Prokuratora Rejonowego w Piasecznie  
z 30.09.2015 r. o umorzeniu dochodzenia prowadzonego 
za sygn. 1Ds 102/14/III.
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 ► Zatrudnię kierowcę kat. C+E, 

Wymagana karta kierowcy, praca 
po kraju, weekendy w domu 
Tel.798-365-748 

 ► Zatrudnię kierownika budowy 
z uprawnieniami bez ograniczeń 
na sieci sanitarne zewnętrzne, 
601 304 833 

 ► Zatrudnię panią do sklepu 
mięsnego w Pruszkowie 
tel. 502-380-130 

 ► Zatrudnię piekarza do małej 
rodzinnej piekarni. Pruszków 
tel. 609775601 

 ► Zatrudnię rencistę I grupy 
stopień znaczny, ochrona 
Pruszków, 600 214 802 

Nieruchomości – sprzedam

 ► Dacze za miastem 535 487 338 

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

Nieruchomości – do wynajęcia

 ► Do wynajęcia garaż podziemny 
ogrzewany ul. Dobra. 
Cena 200 zł. 600 200 702 

 ► 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 

Sprzedam

 ► Sprzedam po modernizacji 
kotłowni: kocioł gazowy, 
termę i piec CO. 
Tel. 796 573 006 

Usługi

 ► Anteny nowocześnie solidnie 
montaż serwis 603 375 875 

 ► Brukarstwo 
meritumbruk@o2.pl 
696 437 501 

 ► 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 

 ► DOCIEPLANIE BUDYNKÓW 
TEL:795 96 96 96 

 ► 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 

 ► Glazura łazienka 518 970 605 

 ► Hydraulik, 535 872 455 

 ► Projektowanie grafi czne 
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 

 ► Studnie tel. 601 231 836.

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

Dam pracę

 ► Agencja Pracy Tymczasowej 
Adecco Poland Sp. z o.o. 
(nr 346) poszukuje osób do 
pracy na produkcji, magazynie 
i stanowiska specjalistyczne. 
Zgłoś się do nas! Al. Wojska 
Polskiego 16a lok. 44, 05-800 
Pruszków, tel. 22 738 88 20 

 ► Podnajmę stanowisko 
manicure/pedicure kosmetyczce 
tel. 502 036 239 

 ► Serwis w Otrębusach zatrudni 
samodzielnego mechanika 
samochodowego z możliwością 
bezpłatnego zakwaterowania 
794 794 500.

 ► Trattoria Erbario zatrudni 
młodą, sympatyczną kelnerkę 
do zespołu. Kontakt telefoniczny 
513962034. 

 ► Zatrudnię fryzjera/fryzjerkę 
tel. 502 036 239 

 ► 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 

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