
Jako kucharz będę 
uczył się całe życie  4

W Y W I A D R E G I O NR E G I O N

Reklama

ZASIĘG: POWIATY PRUSZKOWSKI, GRODZISKI
NAKŁAD  KONTROLOWANY:  30 000 EGZ.3 0  W R Z E Ś N I A  2 0 1 6  ( N R  3 7 6 ) WWW.WPR24.PL

Targi Nieruchomości  
i Wnętrz coraz bliżej!  3

 Ewelina Latosek 

P R U S Z K Ó W
Od półtora roku rodzina 
36-letniej Magdy z Pruszkowa 
walczy o jej zdrowie  
i o ukaranie kierowcy, który 
potrącił kobietę na przejściu 
dla pieszych. Pruszkowski 
Sąd Rejonowy nie spieszy  
się jednak i po raz trzeci 
przesunął wyrok w tej sprawie. 

Wmarcu 2015 r. na ła-
mach portalu WPR24.pl 
i „Gazety WPR” infor- 

mowaliśmy o wypadku na skrzyżo-
waniu ul. Kościuszki i al. Wojska 
Polskiego w Pruszkowie. Mag-
dę na „pasach” przepuścił jeden  
z kierowców, który zatrzymał 
się przed przejściem. Na dwu-
pasmowej drodze nie zrobił tego 
drugi, siedzący na kierownicą 
Subaru. Z poważnym urazem 
głowy, obrażeniami wewnętrz-
nymi i złamaniami kobieta trafiła 
do szpitala. Od tego momentu jej 
życie zmieniło się o 180 stopni. 
– Urazy fizyczne, złamania i rany 
można wyleczyć. Najgorsze jest 
to, że Magda nie pamięta swojego 
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Pruszkowski sąd nie spieszy się z wydaniem wyroku

czytaj więcej na str. 2

Magda ciągle czeka...
życia sprzed wypadku, nie roz-
poznaje kolegów z dzieciństwa, 
wszystkiego uczy się na nowo 
– mówi nam pani Maria, mama 
Magdy. – Córka potrzebuje stałej 
rehabilitacji, a my nie możemy 
nawet walczyć o odszkodowanie, 
bo kierowca, który ją potrącił 
nie poniósł żadnych konse-
kwencji. Zdaniem pruszkow-
skich policjantów to Magda jest  
winna – dodaje. 

W lutym tego roku Komenda 
Powiatowa Policji w Pruszkowie 
wydała postanowienie o umo-
rzeniu postępowania w sprawie 

potrącenia. – Bezpośrednią przy-
czyną zaistnienia wypadku było 
niewłaściwe zachowanie pieszej 
– czytamy w uzasadnieniu.

Rodzina tę decyzję zaskarży-
ła. Sprawa trafiła do Sądu Rejo- 
nowego w Pruszkowie, który ma  
rozpoznać, czy pruszkowscy po-
licjanci podjęli słuszną decyzję. 
Wyrok miał zostać ogłoszony 
w czerwcu. Miał... Trzykrotnie 
przesuwano termin posiedzenia 
sądu. Rozprawa zaplanowana na 
28 września też się nie odbyła.

Spór o pasy zalecane  
dla rowerów   6

Po Michałowicach strach 
padł na Raszyn   5

Willa Szonertów czeka na 
nowego właściciela   7 

Utarłem nosa 
niedowiarkom  7

Pałacyk również  
może płakać...  8



– Gdyby gmina kupiła ten obiekt zaraz pojawiłyby się komentarze, 
że zrobiliśmy to, bo mamy interesy z inwestorem. To piękny obiekt 
i na pewno znajdzie w końcu kupca. Jednak nie będzie nim gmina. 
Grzegorz Benedykciński, burmistrz Grodziska Mazowieckiego, o Willi Szonertów  
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P R U S Z K Ó W
23 września po raz 
72. uczczono pamięć 
ofi ar hitlerowskiego 
obozu przejściowego 
Dulag 121. Na terenie 
dawnego obozu
odbyły się uroczystości. 

O bchody „Dnia Pa-
mięci Więźniów 
Obozu Dulag 121 
i niosących im po-

moc” to tradycja, którą zapo-
czątkowali kolejarze Zakładów 
Naprawczych Taboru Kolejo-
wego. ZNTK przez lata działał 
na terenie dawnego obozu. Od 
1990 r. wszystkie uroczystości 
związane z upamiętnieniem 
więźniów Dulagu odbywają 
się przy pomniku „Tędy prze-
szła Warszawa”. Podobnie 
było tym razem.

Uroczystości na terenie 
dawnego obozu rozpoczęły 
się od mszy św. celebrowa-
nej przez ks. Bogdana Prze-
galińskiego. Następnie złożono 
wieńce pod pomnikiem. Wśród 
uczestników uroczystości zna-
leźli się ci najważniejsi – osoby, 
które przeszły przez Dulag 121 
oraz kombatanci. Na obcho-
dach byli też obecni włodarze 
powiatu pruszkowskiego, oko-
licznych gmin, młodzież szkol-
na, mieszkańcy. – Dziś dzień 
pamięci więźniów niemieckie-
go obozu przejściowego Dulag 
121, i dzień pamięci o wszyst-
kich, którzy nieśli im pomoc. 
Witam wszystkich uczestników 
dzisiejszej uroczystości, szcze-
gólnie – świadków tamtych 
wydarzeń i ich rodziny. Z ra-
dością patrzę na młodzież, któ-
ra jest z nami, by kultywować 
pamięć, chłonąć dzieje Polski 

i poznawać historię swoje-
go miasta. Dulag 121 powstał 
już w szóstym dniu Powstania 
Warszawskiego. Warszawiacy 
zostali przygnani tu piechotą 
lub przywiezieni koleją. Odarci 
z godności, pozbawieni mająt-
ku, głodni, chorzy, utrudzeni 
życiem w piwnicach, nie zna-
jący jutra... – mówił Jan Sta-
rzyński, prezydent Pruszkowa. 
– W obliczu nieszczęść wygna-
nia, chorób i oceanu łez po-
trafi li się tu zjednoczyć ludzie 
różnych stanów i profesji, by 
jeden drugiemu ulżyć w bó-
lu i głodzie. W takich chwilach 
jesteśmy zdolni do czynów na 
co dzień niemożliwych. Przy-
padek pruszkowskiego Dula-
gu zapisał się w historii jako 
przykład niemieckiej zbrodni 
dokonanej na ludności cywil-
nej. Oddajmy cześć mieszkań-
com Pruszkowa i okolic, którzy 
w tamtych dniach zdali naj-
ważniejszy egzamin – dodał.

Głos zabrał też starosta 
pruszkowski Maksym Gołoś. 
– Jesteśmy tutaj, bo pamięta-
my i będziemy pamiętać o Wy-
pędzonych Warszawiakach, ale 
także o bohaterskich miesz-
kańcach Pruszkowa i oko-
licznych miejscowości którzy 
nieśli pomoc ludności cywilnej 
stolicy – powiedział.

Po części ofi cjalnej zebra-
ni mogli posłuchać piosenek 
okupacyjnych i powstań-
czych w wykonaniu Grupy 
Teatralnej Warszawiaki oraz 
obejrzeć wystawę przygoto-
waną przez Muzeum Dulag 121 
– „Solidarność i wsparcie. 
Pomoc dla ludności Warsza-
wy i okolic wypędzonej w cza-
sie Powstania Warszawskiego 
i po jego zakończeniu”. [AS]

Hołd więźniom 
obozu Dulag 121  
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Tymczasem w postanowieniu 
pruszkowskich policjantów czy-
tamy: „Piesza wbiegła na jezdnię 
w takiej odległości przed nadjeż-

dżającym pojazdem, która wy-
muszała na kierującym Subaru 
wykonanie manewrów obron-
nych. Prędkość samochodu Sub-
aru w chwili potrącenia pieszej 
mogła wynosić około 40 km/h. 

Nie można wykluczyć takiej sytu-
acji na drodze, w której kierują-
cy samochodem Subaru nie miał 
możliwości uniknięcia wypadku”. 

W dokumencie nie ma jed-
nak wzmianki o pierwszym kie-
rowcy, który zatrzymał się przed 
przejściem i przepuścił Magdę. 
– Kierowca Subaru dojechał do 
przejścia dla pieszych przed 

Na przedłużające się postę-
powanie Sądu Rejonowego 
w Pruszkowie wskazuje mecenas 
Leszek Cichoń, adwokat repre-
zentujący Magdę. – To już kolej-
ny termin, który spadł na skutek 
choroby sędziów. Najpierw za-
chorował pierwszy sędzia, który 
na nasz wniosek został zmie-
niony, teraz chory jest następny 
– mówi. I dodaje: – Pokrzyw-
dzona nie ma szansy uzyska-
nia wiedzy, co do możliwości 
ubiegania się o odszkodowa-
nie. Nie tylko w sensie mate-
rialnym, ale przede wszystkim 
zdrowotnym, czyli zapewnienia 
jej właściwego leczenia i reha-
bilitacji. Nawet jeżeli sędzia jest 
chory, ale widzi taką sprawę, to 
ok, może znaleźć sobie kolejny 
termin, ale w tym przypadku to 
ponad miarę. 

W jego ocenie wyrok sądu 
może być tylko jeden. – Oso-
biście uważam postanowienie 
o umorzeniu tej sprawy za skan-
daliczne. To wszystko działo się 
w nocy, ale przy dobrym oświe-
tleniu, w centralnym punkcie 
Pruszkowa. A teraz mówi się, że 
Magda wtargnęła na jezdnię, ale 
wtargnięcie polega na nieocze-
kiwanym sposobie poruszania 
się. To rozstrzygnięcie skan-
daliczne, niezgodne z orzecz-
nictwem w innych sprawach, 
w których obarcza się odpo-
wiedzialnością kierowców, 
przypisując im konieczność 
szczególnej staranności – za-
znacza Leszek Cichoń.

którym stał już samochód mar-
ki Audi. W takiej sytuacji pro-
wadzący Subaru musiał uznać 
na zasadzie doświadczenia ży-
ciowego, iż samochód zatrzymał 
się w tym celu, aby przepuścić 
pieszego. Oczywistym jest, iż 
powinien zakładać, że ktoś mo-
że przechodzić tym przejściem 
– argumentuje adwokat Cichoń. 

O powód tak długiego ocze-
kiwania na decyzję w tej spra-
wie zapytaliśmy bezpośrednio 
sąd rejonowy. – Przydział spraw 
sędziom to nie jest kwestia na-
szej decyzji, tylko następuje to 
w sposób losowy. Tu jest pech, 
bo mowa o sędzim, który uległ 
wypadkowi i do chwili obec-
nej przebywa na zwolnieniu 
lekarskim. To nie było od ra-
zu zwolnienie na pół roku, ale 
przedłużane o miesiąc czy dwa 
tygodnie. Na przełomie sierp-
nia i września podjęliśmy de-
cyzję o podziale jego referatu. 
Znów stała się rzecz, na którą 
nie mamy wpływu, nowy sędzia 
referent dostarczył kilkudniowe 
zwolnienie lekarskie – tłumaczy 
Grzegorz Godzina, wiceprezes 
Sądu Rejonowego w Pruszkowie. 

Każde kolejne przesunięcie 
terminu oznaczają dla Magdy 
i jej rodziny dalsze oczekiwa-
nie w niepewności. – Bardzo mi 
przykro, że tak się dzieje, ale 
choroby i zwolnienia lekarskie 
to coś, na co nie mamy wpły-
wu – mówi wiceprezes Godzina.

Nowy termin posiedzenia wy-
znaczono na 15 listopada. Wtedy 
okaże się do czyjego stanowi-
ska przychyli się sąd. 

Magda ciągle czeka...
Pruszkowski sąd nie spieszy się z wydaniem wyroku
DOKOŃczenie ze str. 1
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Zalew zmieni się nie do poznania
R E G I O N

Niedawno w Żyrardowie 
odbyły się konsultacje 
społeczne dotyczące 
zagospodarowania 
Zalewu Żyrardowskiego. 
Na 21,5 ha powierzchni 
miałaby powstać 
nowoczesna strefa 
rekreacyjna.

M ieszkańcy Prusz-
kowa i Grodziska 
Mazowieckiego 
chętnie wybiera-

ją się latem nad Zalew Żyrardow-
ski. W bliskiej okolicy naszego 
regionu to jedna z niewielu 
możliwości spędzenia wolnego 
czasu nad wodą. Miasto opra-
cowało koncepcję zagospoda-
rowania tego terenu. Szykują się 
duże zmiany.

Zakładany jest podział na stre-
fy – dla rodzin z dziećmi, wy-
poczynku czynnego i biernego 
oraz sportu. Nie zapomniano 

przeznaczony będzie dla pieszych. 
Na terenie zalewu powstanie wy-
pożyczalnia sprzętu wodnego 
z barem i zadaszonym tarasem, 
pod którym zmieści się lokal ga-
stronomiczny. Miałby to być bu-
dynek w technologii tradycyjnej 
z drewnianym wykończeniem. 
Taras restauracyjny będzie opar-
ty na palach. Ze wcześniej wspo-
mnianego deptaku będzie można 

wejść bezpośrednio do wypoży-
czalni, pobrać sprzęt i wyjść na 
pomost cumowniczy.

W koncepcji znalazło się miej-
sce dla ścieżki rowerowej o długo-
ści 2,4 km wykonanej z mieszanki 
betonowo-asfaltowej. Ponadto na 
terenie znajdą się: labirynt, alejki 
spacerowe, parkingi, boiska, przy-
stań dla sprzętu wodnego, budyn-
ki higieniczno-sanitarne, siłowni, 
pomosty, place zabaw, basen.

Parking główny pomieści 175 
samochodów, zaś boczny do 50. 
Planowane boisko o wymiarach 
25,6 m na 15,24 m zostałoby 
przystosowane do koszyków-
ki i siatkówki. Planowane są 
również boiska do gry w piłkę 
nożną. Dzieci będą mogły ba-
wić się m.in. w brodziku. Inne 
atrakcje: strefa relaksu z hama-
kami, grilla z altanami i per-
golami, polana (przystosowana 
pod pole namiotowe), stoły do 
tenisa i gier planszowych, miej-
sca dla wędkarzy. [SD]

o części reprezentacyjnej, czyli 
deptaku przy głównym wejściu. 
Również on będzie podzielony, 
z tym że na pasy. Pierwszy (o 
szerokości 4 m) odcinek wy-
znaczono dla samochodów za-
opatrzenia i usług, będzie pełnił 
też funkcję drogi pożarowej. 
Drugi (o szerokości 2,5 m) sta-
nie się zieloną aleją z ławka-
mi, a trzeci (1,5-metrowy) pas 
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– Nawet jeżeli sędzia jest chory, 
ale widzi taką sprawę, to ok, może 
znaleźć sobie kolejny termin, 
ale w tym przypadku to ponad miarę 
– mówi mec. Cichoń  

02
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166 – łącznie tyle hektarów gruntu na terenie gmin Michałowice i Raszyn może być obję-
tych roszczeniami reprywatyzacyjnymi. Oba samorządy zapowiadają złożenie skargi 

kasacyjnej na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, które otwiera spadkobier-
com przedwojennych właścicieli furtkę do starania się o odzyskanie mienia lub odszkodowanie. 166P i ą t e k ,  2  W R Z E Ś N I A  2 0 1 6P i ą t e k ,  3 0  W R Z E Ś N I A  2 0 1 6
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ReklamaTargi Nieruchomości 
i Wnętrz coraz bliżej!

R E G I O N
Szukasz nowego 
mieszkania? Planujesz 
zakup domu? A może 
potrzebujesz pomocy 
przy wypełnianiu 
wniosku kredytowego? 
Jeśli tak, to koniecznie 
odwiedź 10. edycję 
Targów Nieruchomości 
i Wnętrz w Pruszkowie. 
Zapraszamy do Hali Znicz 
8-9 października.

T argi Nieruchomości 
i Wnętrz od pierwszej 
edycji cieszą się wiel-
kim powodzeniem. 

Impreza jest adresowana do osób 
zamierzających osiedlić się na za-
chodnim Mazowszu. Poprzednie 
dziewięć edycji targów odwiedzi-
ło blisko 25 tys. osób.  

Impreza na trwałe zapisała się 
w kalendarzu targów nierucho-
mości na Mazowszu. 8 i 9 wrześ-
nia goście będą mogli zapo-
znać się m.in. z ofertami lokal-
nych deweloperów. Inwestycje 
prezentowane na targach są re-
alizowane na terenie powiatów 
pruszkowskiego, grodziskiego, 
warszawskiego zachodniego 
oraz wybranych dzielnic War-
szawy. Wśród blisko 50 wystaw-
ców oprócz deweloperów znajdą 

W
PR Zieliński. – Targi spisują się 

świetnie. Byłam już na poprzed-
nich edycjach i wybieram się tym 
razem – czytamy w wiadomości 
od Aleksandry Nowickiej.

Organizatorzy z okazji 10. edy-
cji Targów Nieruchomości i Wnętrz
przygotowali dla gości konkurs 
z nagrodami (czytaj niżej). 

Organizator targów: Grupa 
Wpr Media Sp. z o.o. Współorga-
nizator: Miasto Pruszków. Part-
ner Strategiczny: Yuniversal Pod-
laski. Partnerzy: Restauracja 
Torino, Przedszkole Tuptuś. 
Sponsor: ReSupport, Patroni: 
Homer Profi t, apartamenty.pl, 
K R N . p l ,  R a d i o  B o g o r i a , 
szybko.pl, TEL-KAB, Pop Radio, 
nieruchomości.biz, GTV, Ra-
dio Sochaczew, obiektyw.info, 
tabelaofert.pl. [Red]

się: banki, doradcy kredytowi, 
fi rmy z branży wystroju i wy-
kończenia wnętrz, stoiska gmin.  

To nie koniec. Podobnie jak 
w poprzednich edycjach za-
planowano kilka targowych 
premier. Goście poznają ta-
kie inwestycje jak Aparta-
menty Skarpa w Pruszkowie, 
Akacjowy Zakątek (także 
w Pruszkowie), Triton Coun-
try w Nadarzynie czy Osiedle 
Na Laski w Grodzisku Mazo-
wieckim. Na targach nie mo-
że zabraknąć porad z zakresu 
kredytów i ubezpieczeń. Mean-
dry umów i zasad kredytowania 
wyjaśnią przedstawiciele OAF 
Phinance S.A. Pojawi się też, 
jak podczas poprzednich edy-
cji, bezpłatna tablica ogłoszeń. 
W trakcie targów będzie moż-

na również zamówić bezpłat-
ne ogłoszenie do „Gazety WPR”.

Na gości, którzy na targi do Ha-
li Znicz przyjdą z dziećmi, czekać 
będzie kącik malucha przygoto-
wany przez Przedszkole Tuptuś 
z Brwinowa. Pociechy nie będą 
się nudzić, a rodzice przez ten 
czas porozmawiają z wystawca-
mi. Goście, którzy nieco zgłod-
nieją, mogą liczyć na kawiarnię 
targową. W tej edycji Targów 
Nieruchomości i Wnętrz posiłki 
przygotuje Pizza 24h Pruszków. 

O renomie imprezy świadczą 
opinie osób, które odwiedzi-
ły wcześniejsze jej edycje. – Ja 
polecam, na tych targach w su-
mie znaleźliśmy nasze mieszka-
nie. Sprawdziliśmy też wstępnie 
zdolność kredytową – napisał 
na targowym profilu Marcin 

10 nagród na 10. edycję Targów
R E G I O N

Organizator Targów 
Nieruchomości i Wnętrz 
z okazji 10. jubileuszowej 
edycji imprezy zaprasza 
wszystkich do
udziału w konkursie 
z ciekawymi nagrodami.

C o trzeba zrobić aby 
wygrać? W dniach 
8-9 października na-
leży przyjść na Targi 

Nieruchomości i Wnętrz i wybrać 
najciekawsze stoisko imprezy 
oraz na specjalnym kuponie napi-
sać uzasadnienie. Kupony można 

Firma Tel-kab ufundowała nagro-
dę dla zdobywcy 3. miejsca – tablet 
Lenovo Tab 2 A7. Kolejne nagrody 
to: 4. miejsce – bateria kuchenna 
Formenteraseria FO 915 od Te-
ka Polska, 5. miejsce –  nagroda 
niespodzianka od sklepu Deca-
thlon, 6. miejsce – zabieg mikro-
dermabrazji od Majestic Derm, 
nagrody za miejsca 7 i 8 to ka-
mery typu GoPro fi rmy Kruge-
r&Matz od Salonu Travelplanet 
w Pruszkowie. Nagrody za pozo-
stałe miejsca to: słuchawki Flow 
Kruger&Matz od LP Elektronik 
oraz zestaw niespodzianka od 
Zespołu „Mazowsze”. [Red]

będzie znaleźć w następnym wy-
daniu „Gazety WPR”, na stronie 
www. targi.pruszkow.pl oraz na 
stoisku Organizatora. Ogłoszenie 
wyników zaplanowano na 21 paź-
dziernika – na stronie WPR24.pl 
oraz w „Gazecie WPR”.

Do rozdania mamy 10 wyjątko-
wych nagród. Zdobywca 1. miejsca 
otrzyma voucher na 3-tygodniową 
kurację oczyszczającą w Centrum 
Dietetycznym oraz kupon zniżko-
wy na sesję fotografi czną ufundo-
wany przez NaturHouse. Nagroda 
za 2. miejsce to dwa semestry na-
uki języka francuskiego w Cho-
uette Szkoła Języka Francuskiego. 

Reklama

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego 
informuje, 

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim 
przy ul. Kościuszki 32A oraz na stronie internetowej www.bip.grodzisk.pl 
został umieszczony wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych 
do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców z dnia 
26.09.2016 r., położonych w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Wól-
czyńskiej 6B m 10 o pow. 45,9 m², ul. Cichej 25 m 27 o pow. 34,0 m2  
i ul. Wólczyńskiej 10A m 27 o pow. 34,0 m2.

OGłoszenie

8 i 9 października zapraszamy do Hali Znicz na 10. edycję Targów

samochodem: z Warszawy – Al. Jerozolimskimi do skrzy-
żowania z ul. Bohaterów Warszawy. Na krzyżówce w lewo,
50 m od skrzyżowania należy skręcić w lewo – wjazd na 
teren kompleksu Znicza; z Grodziska Maz. – drogą wo-
jewódzką nr 719 (al. Wojska Polskiego w Pruszkowie). 
Z al. Wojska Polskiego na skrzyżowaniach w prawo do 
ul. Bolesława Prusa. Tą ulicą należy dojechać do komplek-
su Znicza, za hotelem Comfort Biznes w prawo.

z autostrady – zjechać na węźle Pruszków i skręcić w kie-
runku Pruszkowa. Następnie ul Poznańską (dw 718) do 

ronda. Z ronda należy wjechać na wiadukt, a następnie skrę-
cić w lewo. Z prawej strony znajduje się kompleks Znicza.

pociągami WKD: – z Warszawy i Grodziska Maz. – należy 
dojechać do stacji Pruszków WKD, następnie ulicami Kra-
szewskiego i Prusa lub Kraszewskiego, Hubala i Parkiem 
Potulickich (ok. 10 min.)

pociągami KM i SKM: – z Warszawy i Grodziska Maz. – trzeba 
dojechać do stacji Pruszków, następnie ulicami Kościusz-
ki i Prusa (ok. 10 min.).

WPR Targi 
Nieruchomości i Wnętrz

8-9 października 
w godz. 10.00 – 16.00

Hala Znicz, 
ul. Bohaterów Warszawy 4, 

05-800 Pruszków
Wstęp wolny, 

www.targi.prszkow.pl

Jak dojechać na Targi
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Protestujący nie odpuszczają.  
30 września przejazd drogami krajo-
wymi nr 7 i 8 będzie znacznie utrud-
niony z powodu sprzeciwu wobec 
linii wysokiego napięcia – 400 kV. 
Osoby zamieszkujące tereny na 
których ma zostać wybudowana li-
nia twierdzą, że ich protesty będą 

trwać tak długo, aż zostanie odrzu-
cony obecny wariant jej przebiegu.  
A na jakie utrudnienia muszą przygo-
tować się kierowcy w piątek? Na dro-
dze krajowej nr 8 (trasa katowicka) 
protestujący będą blokować skrzy-
żowanie w miejscowości Oddział (re-
jon ulic Chełmońskiego i Słonecznej). 

Kolejne protesty 
i blokady dróg

Ciągły marsz przejściem dla pieszych 
będzie trwał w godzinach 15-19. Ko-
lejny punktem na mapie będzie dro-
ga krajowa nr 7 (Warszawa-Kraków). 
Tutaj protest zacznie się o godzinę 
wcześniej, a zakończy również o 19. 
Przejazd będzie utrudniony w miej-
scowości Pamiątka.  [SD]  

Reklama

R E G I O N 
Przed nami 10. edycja  
WPR Targów 
Nieruchomości i Wnętrz.  
Z tej okazji 
przygotowujemy 
specjalny Przewodnik 
Targowy, który będzie 
dystrybuowany w trakcie 
imprezy, a także z całym 
nakładem „Gazety WPR”. 
Zapraszamy  
do współpracy! 

Do współtworzenia 
Przewodnika za-
chęcamy wszystkich, 
którzy ze swoją ofer- 

tą chcą bezpośrednio trafić do 
osób zainteresowanych kup-
nem domu, mieszkania, aran-
żacją wnętrz, wykończeniem czy 
kredytami hipotecznymi.

Co proponujemy?
–  dystrybucję 5.000 egzem-

plarzy Przewodnika na hali  
targowej w czasie trwania 
imprezy (8-9 października);

–  dystrybucję Przewodnika ja-
ko dodatku do „Gazety WPR” 
w nakładzie 30.000 egzem-
plarzy;

–  promocję Przewodnika na 
portalu WPR24.pl (1,5 mln 
odsłon w miesiącu);

–  promocję na facebookowym 
profilu WPR24.pl (14 tys fa-
nów);

–  atrakcyjne ceny powierzch-
ni reklamowej.

WPR Targi Nieruchomości 
i Wnętrz cieszą się niesłabnącym 
zainteresowaniem. To pierwsza 
impreza targowa na Mazowszu, 
która skupia wyłącznie inwe-
stycje budowlane z powiatów 
pruszkowskiego, grodziskie-
go, warszawskiego zachodniego, 
żyrardowskiego oraz zachod-
nich dzielnic Warszawy. Każda 
edycja przyciąga tysiące gości, 
którzy odwiedzają ponad 50 sto-
isk deweloperów, firm z branży 
wyposażenia wnętrz oraz insty-
tucji finansowych.

Więcej o Targach można zna-
leźć stronie targi.pruszkow.pl.

Kontakt w sprawie  
współpracy:
Biuro reklamy

tel. 22 758 77 88
reklama@wprmedia.pl 

Nie czekaj, zareklamuj  się 
w Przewodniku Targowym!

Dziś pracujesz w Londynie. Jak 
tam trafiłeś?
– W Polsce pracowałem około  
7 lat. Zatrudnienie za granicą wy-
szło przypadkiem. To miał być 
miesięczny staż, ale dostałem ofer-
tę pracy. Sercem chciałem zostać 
w Polsce i szlifować swoje umiejęt-
ności pod okiem najlepszego szefa 
kuchni w Polsce Darka Barańskie-
go. Rozum podpowiadał jednak, że 
nie mogę takiej okazji zmarnować, 
bo może się nie powtórzyć. Wielu 

szefów kuchni marzy o tej pracy,  
mimo że to ciężki wysiłek nie tylko 
fizyczny, ale i psychiczny. 

Kto spośród kucharzy jest two-
im wzorem?
– Przede wszystkim wspomnia-
ny Dariusz Barański z restaura-
cji Concept 13 oraz mój obecny 
szef Lahiru „Larry” Jayasekara 

z Petrusa. Cenię też Daniela 
Humma, Hestona Blumenthala 
i oczywiście Gordona Ramsay'a.

Zostając przy Gordonie Ramsay-
'u. Pracujesz w jego restauracji 
Petrus w Londynie. Wiele osób 
zna go z programów telewizyj-
nych, m.in. „Hell's Kitchen”. Zda-
rzyło ci się z nim gotować, czy on 
już tylko dogląda interesu?
– Gordon odwiedza nas co ja-
kiś czas. Niestety już nie gotuje 
w swoich restauracjach. Rok te-
mu spędził u nas cały dzień na 
kuchni. Jak to powiedziałaś – tyl-
ko doglądał. Po cichu liczyłem, że 
znajdzie powód, aby na mnie tro-
chę pokrzyczeć. To trochę tak jak-
by dostać cios od Tysona. Niestety, 
nie udało się. 

Startujesz w konkursie „The Na-
tional Chef of the Year”. Powiedz 
coś więcej na jego temat.
– W Wielkiej Brytanii to naj-
bardziej prestiżowy i ceniony 
kulinarnie konkurs. Jest orga-
nizowany od 1972 r. Wśród lau-
reatów byli m.in. właśnie Gordon 
Ramsay, Alyn Williams czy Mark 
Sargeant. Tylko najlepsi i najbar-
dziej innowacyjni kucharze mogą 

Jako kucharz będę uczył
się przez całe życie

W Y W I A D
KAMIL WIERZBOWSKI 
to 27-latek z Piastowa, 
który rozwija swój 
kulinarny talent. Pracuje 
w londyńskiej restauracji 
Gordona Ramsay'a.  
Teraz trafił do finału 
konkursu „The National 
Chef of the Year”.

Jak odkryłeś swój kulinarny 
talent? 
– Trudno powiedzieć. Które-
goś dnia postanowiłem, że pójdę 
do technikum gastronomicz-
nego. Wraz z kilkoma kolegami  
złożyliśmy „papiery” do szkoły  
przy ul. Poznańskiej w Warszawie.  
Mi się udało, im niestety nie.  
I tak się zaczęło. 

Która z kuchni świata jest two-
ją ulubioną jeśli chodzi o go-
towanie, a która gdy chodzi 
o jedzenie?
– Jeśli chodzi o gotowanie to 
najbardziej lubię dania kuch-
ni francuskiej z azjatyckimi 
wpływami. A która mi najbar-
dziej smakuje? Lubię każdą pod 
warunkiem, że danie ugotuje mi 
ktoś inny (śmiech).

Twoje danie popisowe to...
– Nie ma takiego. Staram się by 
każde danie wyszło jak popisowe.

Czy jako kucharzowi zdarza ci 
się jadać fast foody?
– Jeśli kończysz pracę po pół-
nocy, to głównie fast foody ra-
tują ci życie. Od rana do nocy 

gotuję, często jest taki pośpiech 
w kuchni, że nie ma czasu na 
porządny posiłek. Poza tym co 
chwilę coś próbuję, więc praw-
dziwy głód zaczynam odczuwać 
po opuszczeniu kuchni. Wtedy 
zazwyczaj kieruje się do naj-
bliższego fast foodu. Staram się 
to kontrolować, ale czasem nie 
ma wyboru... 
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ne otrzymać tytuł, który otwiera 
drzwi do sukcesu w przyszłości. 
To nie jest konkurs, który ocenia 
osobowość kucharzy, nie opiera 
się na zdobytych tytułach. Tu liczą 
się tylko umiejętności kulinar-
ne, kreatywność i dar do łącze-
nia składników i smaków. 

Jak trafiłeś do finału tego  
konkursu?
– Pierwszy etap to wysłanie zgło-
szenia ze zdjęciem i recepturą da-
nia. Następnie 40 osób trafia do 
półfinałów, gdzie trzeba ugoto-
wać starter – risotto, danie głów-
ne – kurczak oraz deser – ciasto 
parzone. Z tej 40-tki jury wybrało 
najlepszych. I tak się tu znalazłem. 
Na miesiąc przed finałem pozna-
liśmy składniki, z których mamy 
gotować. Dostaliśmy kilka dni na 
stworzenie przepisów i zgłosze-
nie ich do jury.

Jak oceniasz swoich rywali?
– Moim największym rywalem 
będzie czas. Mamy zaledwie dwie 
godziny na przygotowanie i za-
serwowanie trzech dań – starter, 
danie główne i deser, po cztery 
porcje każde. Oczywiście szanuję 
rywali, ale nie myślę o nich. Sku-
piam się, by zrobić swoje dania 
najlepiej jak potrafię. 

Masz szansę na zwycięstwo?
– Gdybym w to nie wierzył, to 
bym się nie zgłaszał.

Kiedy finał? 
– 4 października, na kilka dni przed 
moimi urodzinami. Chcę sobie 
sprawić wcześniejszy prezent. 

Nie myślałeś, by wziąć udział 
w komercyjnych programach 
kulinarnych jak „Hell's Kitchen” 
czy „Master Chef”?
– Miałem propozycję, jednak na 
ten moment nie jestem zainte-
resowany. 

Co chciałbyś osiągnąć jako  
kucharz?
– Chcę posiąść jak najwięcej wie-
dzy kulinarnej. Właśnie to mnie 
motywuje do ciężkiej pracy. Ja-
ko kucharz będę uczył się przez 
całe życie.

Rozmawiała:  
ANNA SOŁTYSIAK

 „The National Chef of the Year”  
to najbardziej prestiżowy 
 i ceniony kulinarnie konkurs.  
Jest organizowany od 1972 roku 
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Umiesz liczyć? Licz na assistance! 

Jak zapewnić sobie pomoc na 
drodze radzi Katarzyna Błaszczak  
z agencji ubezpieczeniowej Opti-
ma w Brwinowie, oferującej ubez-
pieczenia Warty i HDI.
Z naszych obserwacji wynika, że dla 
właścicieli samochodów gwarancja 
wypłaty odszkodowania za rozbi-
ty samochód to już za mało. Dzisiaj 
klienci szukają rozwiązań, które 
ułatwią im życie w razie kłopotów. 
A te na drodze zdarzają się nawet 
najbardziej ostrożnym. Wystarczy 
wzmożony ruch czy chwila nieuwa-
gi. Samochód również może sprawić 
nam nieprzyjemną niespodziankę. 
Dlatego, nawet doskonały kierow-
ca, powinien zadbać o dobre ubez-
pieczenie, które zaoszczędzi sporo 
nerwów w razie nieprzewidzianych 
zdarzeń w podróży. 

W Warcie assistance ma każdy 
W Warcie każdy kierowca kupujący 
polisę na samochód osobowy (nawet 
samo OC) jest objęty podstawowym 
pakietem assistance działającym  
24 godziny na dobę. Gwarantuje on, 

Bezcenna pomoc podczas awarii
Wykupując szerszy wariant ubez-
pieczenia Warta Moto Assistance lub 
HDI Moto Assistance+ można liczyć 
na jeszcze więcej korzyści. Gwaran-
tują one, w zależności od wybranego 
wariantu, holowanie nawet bez limitu 
kilometrów czy wynajem samocho-
du zastępczego do 30 dni. Co jednak 
najważniejsze, mając takie ubezpie-
czenie można liczyć na pomoc ubez-
pieczyciela nie tylko po wypadku, 
ale też w razie awarii, w przypadku 
braku paliwa, zatrzaśnięcia kluczy-
ków, rozładowania akumulatora, czy 
przedziurawienia opony. I to nie tyl-
ko w Polsce, ale też w całej Europie. 

Ile można zaoszczędzić dzięki  
WMA/HMA+?
Dla przykładu jedna z częstszych 
sytuacji na drodze: w wyniku ko-
lizji został stłuczony reflektor oraz 
uszkodzona osłona chłodnicy. Ko-
nieczne jest: holowanie do warsztatu 
120 km i samochód zastępczy na czas 
naprawy na 5 dni w klasie C. Przykła-
dowe koszty realizacji tych świadczeń 
to ok. 1200 zł, a cena za ubezpiecze-
nie WMA/HMA+ wariant Złoty 81 zł 
(koszt miesięczny 6,75 zł). Co ważne, 
mając takie ubezpieczenie nie musi-
my niczego załatwiać na własną rę-
kę. Wystarczy zadzwonić do Warty.

że Warta nie zostawi klienta w potrze-
bie i pomoże mu w razie kłopotów, 
bez względu, czy jest sprawcą, czy po-
szkodowanym w wypadku. Wystar-
czy zadzwonić z miejsca zdarzenia, 
a konsultant krok po kroku podpo-
wie, co należy zrobić w danej sytu-
acji oraz gdzie w okolicy znajduje się 
sprawdzony warsztat współpracujący 
z Wartą lub parking strzeżony. Jeśli 
to konieczne, zorganizuje na koszt 
Warty holowanie auta do 100 km. 

Na poboczu stoi samochód. Przy samochodzie zdenerwowany mężczyzna bezradnie zagląda pod 
otwartą maskę. W samochodzie żona i dzieci zaczynają się niecierpliwić. Mężczyzna rozgląda się  
w około, „może ktoś mi pomoże, może ktoś się zatrzyma?”. Większość kierowców zwalnia, aby  
z ciekawości zobaczyć co się stało, ale nikt nie zatrzymuje samochodu, żeby pomóc. To dość częsty 
obrazek na drodze. Wielu z nas zastanawia się wtedy: „co ja bym zrobił?”. A to dość proste. 

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Zadzwoń:  

tel. 693 561 755; 22 738 03 13
lub przyjdź do agencji ubezpieczeniowej   

Optima, ul. Powstańców Warszawy 3 w Brwinowie

Artykuł sponsorowany
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Ścieżka rowerowa, która
w nocy zaczyna świecić
P R U S Z K Ó W

Świeci gdy zajdzie  
słońce, nie potrzebuje 
zasilania i opracowano  
ją w Pruszkowie.  
Mowa o ścieżce rowerowej, 
która nocą iluminuje 
kolorem niebieskim.  
Jak to możliwe? 

W spomniana droga 
rowerowa, która 
świeci w ciemno- 
ści została wy-

budowana w Lidzbarku War-
mińskim. To pierwsze takie 
przedsięwzięcie w Polsce. – Po-
dobna ścieżka funkcjonuje już na 
przykład w Holandii. Szczerze 
mówiąc, była dla nas inspiracją 
do realizacji podobnej inwestycji 
w Polsce. Nasza technologia jest 
jednak inna i w przeciwieństwie 
do rozwiązania holenderskiego 
nie wymaga żadnego dodatko-
wego zasilania. Wykonanie ta-
kiej ścieżki wpisuje się w obecnie 
prowadzoną przez nas kampa-
nię dla poprawy bezpieczeństwa  
– mówi Waldemar Królikowski, 
dyrektor Zarządu Dróg Woje-
wódzkich w Olsztynie.

Ta ścieżka rowerowa to 100 m 
innowacyjnego odcinka. Zosta-
ła opracowana przez laborato-
rium TPA Sp. z o.o. mieszczące 
się w Pruszkowie. Jego pra-
cownicy od dawna prowadzili 
badania nad nawierzchnią asfal-
tową oddającą światło. Najwięk- 
szym z problemów było opra-
cowanie trwałych materiałów 

wspomagania dodatkowymi źró-
dłami energii. Do budowy ścieżki 
w pobliżu Lidzbarka Warmiń-
skiego wybraliśmy luminofory 
świecące na niebiesko, aby za-
chować spójność z mazurskim 

krajobrazem – mówi dr inż. Igor 
Ruttmar, prezes TPA Sp. z o.o. 

Ale to niejedyne pomysły 
pruszkowskiego laboratorium. 
Opracowywane są tam m.in. as-
falty o zapachu cytrusów, truska-
wek czy róż. [SD]

i zoptymalizowanie kosztów pro-
dukcji. Koszt wspomnianego od-
cinka wyniósł 120 tys. zł netto.

– Materiał, z którego stwo-
rzyliśmy ścieżkę rowerową, jest 
w stanie oddawać światło przez 

ponad 10 godzin. Oznacza to, że 
przez całą noc ścieżka emitu-
je energię świetlną i ponownie 
gromadzi ją następnego dnia. Co 
ważne, efekt zawdzięczamy wy-
łącznie właściwościom użyte-
go kruszywa, bez konieczności 

Po Michałowicach strach padł na Raszyn
Roszczenia mogą objąć 26 hektarów na których znajduje się m.in. osiedle 

domów jednorodzinnych Nowe Grocholice 
 Ewelina Latosek 

R E G I O N
Po Michałowicach blady 
strach przed widmem 
reprywatyzacji padł na 
mieszkańców Raszyna. 
Chodzi o 26 hektarów, 
o których odzyskanie 
mogą starać się ci sami 
spadkobiercy rodziny 
Grocholskich. 

O wyroku Wojewódz-
kiego Sądu Admi- 
nistracyjnego, któ-
ry odrzucił skar-

gę mieszkańców Michałowic, 
informowaliśmy przed tygo-
dniem. Decyzja ta otwiera furt-
kę do reprywatyzacji terenu 
osiedli Michałowice i Grocho-
lice. To obszar, gdzie mieszka 

1700 osób, funkcjonują instytu-
cje użyteczności publicznej, szkoła  
i przedszkole. Dawniej stanowił on 
majątek pod nazwą „Dobra Ziem-
skie Michałowice”, który na mo-
cy orzeczenia Ministra Rolnictwa  
i Reform Rolnych z 15 października 
1948 r. przeszedł bez wynagrodze-
nia na własność Skarbu Państwa 
z przeznaczeniem na cele refor-
my rolnej. Swoich praw do nie-
go chcą dochodzić spadkobiercy 
przedwojennych właścicieli, czyli 
rodziny Grocholskich. 

Okazuje się, że podobne rosz-
czenia tych samych osób mogą 
dotyczyć gruntów na terenie gmi-
ny Raszyn. Chodzi o 26 hektarów 
na których znajduje się osiedle 
domów jednorodzinnych Nowe 
Grocholice, a także ważne szla-
ki komunikacyjne, w tym frag-
ment drogi ekspresowej S8. 

Właścicielem połowy tego te-
renu jest gmina, jednak o swo-
je domy drżą przede wszystkim 
mieszkańcy. Nie przekonują ich 
zapewnienia spadkobierców Gro-
cholskich, że nikt nie straci dachu 
nad głową, a celem jest uzyska-
nie odszkodowania. – Zgodnie 

z procedurą każdy zaintereso-
wany, który jest stroną w spra-
wie może złożyć skargę kasacyjną 
za pośrednictwem kancelarii 
prawnej. W minioną sobotę na 
spotkaniu z mieszkańcami po-
informowaliśmy co można w tej 
sprawie zrobić, gdzie uzyskać 

poradę prawną – mówi Andrzej 
Zaręba, wójt Raszyna. 

O kasację będzie wnosić także 
gmina. – Wystąpiliśmy o uzasad-
nienie wyroku Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego. Ilu 
mieszkańców zdecyduje się zro-
bić to samo, tego nie wiem, bo 
wiąże się to z pewnymi obcią-
żeniami finansowymi – zazna-
cza wójt Raszyna. 

Co jeśli Naczelny Sąd Admini-
stracyjny przychyli się do wyro-
ku niższej instancji? – Będzie to 
oznaczało zakończenie postępo-
wania administracyjnego. Tutaj 
możemy jedynie czekać na dalszy 
rozwój wypadków i ewentualne 
roszczenia, które przedstawicie-
le rodziny Grocholskich mogliby 
złożyć – wyjaśnia Andrzej Zaręba.

Zdaniem wójta, korzyst-
ny dla mieszkańców i gminy 

wyrok NSA jest możliwy. – Wo-
jewódzki Sąd Administracyjny 
w bardzo nieprzekonujący spo-
sób stwierdził, że nie zaszły nie-
odwracalne skutki prawne, co 
moim zdaniem jest błędnym po-
dejściem, bo takie skutki w tym 
wypadki nastąpiły – mówi wło-
darz Raszyna. 

Gdyby jednak stało się inaczej, 
a kasacja zostanie odrzucona, 
rozpocznie się żmudny proces 
cywilny dochodzenia roszczeń. 
Weryfikacja stanu prawne-
go poszczególnych działek bę-
dzie bardzo trudna. Zakończyć 
to reprywatyzacyjne zamiesza-
nie może rząd. Andrzej Zaręba:  
– Wierzę w to, że władze central-
ne w końcu staną na wysokości 
zadania i uchwalą odpowiednią 
ustawę reprywatyzacyjną, która 
ureguluje te sprawy.

Ar
ch

iw
um

 To niejedyne pomysły pruszkowskiego 
laboratorium. Opracowywane są tam 
m.in. asfalty o zapachu cytrusów, 
truskawek czy róż

G R O D Z I S K  M A Z O W I E C K I
W Grodzisku Mazowieckim wystąpi 
znany Kabaret Smile. Dla naszych 
czytelników mamy niespodziankę  
w postaci wejściówek na jego wy-
stęp. Pomysłowość oraz energia cha-
rakteryzują grupę, która powstała  
w Lublinie w 2003 r. W skład kabare-
tu wchodzą: Michał Kincel, Andrzej 

Mierzejewski, Paweł Szwajgier oraz 
akustyk Jakub Bożyk. 9 październi-
ka o godz. 17 Kabaret Smile wystą-
pi w hali OSiR przy ul. Westfala 3a  
w Grodzisku Mazowieckim. Przed- 
stawi nowy program „To Ci tłuma- 
czę”. Dla naszych czytelników przy-
gotowaliśmy konkurs! Do wygra- 

Wygraj bilety na występ 
Kabaretu Smile!

nia są dwa podwójne zaprosze- 
nia na występ Kabaretu Smile. 
Dwie pierwsze osoby, które w pią- 
tek, 30 września, o godz. 13 przy-
ślą maila na adres konkurs@wpr24.
pl, w którego treści podadzą imię, 
nazwisko i numer telefonu otrzy-
mają wejściówki. [JM]  
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Samochód potrącił kobietę gdy 
przechodziła przez przejście dla 
pieszych. Zdarzenie miało miejsce 
27 września rano w rejonie ronda 
na pruszkowskim Żbikowie. – Ko-
bieta przechodziła przez przejście 
dla pieszych w kierunku ul. Łączni-
czek AK. Kierowca volkswagena 

wjechał na rondo od strony ul. Po-
znańskiej i chciał zjechać w kierunku 
ul. Prusa. Niestety potrącił kobietę 
– wyjaśniała st. asp. Marzena Dą-
browska z Komendy Powiatowej 
Policji w Pruszkowie. Poszkodowa-
na została przetransportowana do 
szpitala. – Ogólny stan kobiety jest 

Kobieta została potrącona 
na przejściu dla pieszych

średni. Z urazami głowy oraz mied-
nicy trafi ła do szpitala w Grodzisku 
Mazowieckim – powiedział nam 
Wojciech Diadia, szef pruszkow-
skiej bazy Falck Medycyna. – Ko-
bieta ma około 60 lat – dodawał. 
Przez pewien czas zablokowana 
była droga w kierunku ul. Prusa. [SD]  

Reklama

F o t o m i g a w k a

26 września przed godziną 19  na ul. Długiej w Pruszkowie dachował 
fi at seicento. Dwóch mężczyzn jadących autem uciekło. Chwilę 
później zatrzymali ich policjanci. – Jeden z mężczyzn przyznał się 
do kierowania pod wpływem alkoholu. Miał około dwóch promili 
w wydychanym powietrzu – powiedziała nam st. asp. Marzena 
Dąbrowska z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie.  [SD]  
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Podkowa Leśna kontra starostwo powiatu grodziskiego

Spór o pasy zalecane dla rowerów

 Seweryn DĘBiŃski 

P O D K O W A  L E Ś N A
W sierpniu na portalu 
WPR24.pl informowaliśmy, 
że w Podkowie Leśnej 
powstają pasy zalecane 
dla rowerzystów. 
Tymczasem starostwo 
powiatu grodziskiego 
uznało, że oznakowanie 
jest „niezgodne 
z obowiązującymi 
projektami stałej 
organizacji ruchu”.

S pór między miastem 
a powiatem dotyczy nie-
dawno namalowanych 
tzw. pasów zalecanych 

dla rowerów. Co to jest? To po-
ziome znaki przypominające 
rower namalowane białą farbą 
na asfalcie (patrz zdjęcie). Mogą 
jeździć po nich zarówno cykli-
ści jak i kierowcy samochodów. 
Jest to element układu drogo-
wego, który ma zwracać uwagę 
na obecność rowerów na dro-
dze. Kierowcy aut mają świado-
mość, że drogą mogą poruszać 
się również właściciele jedno-
śladów. Pomysł ten niestety nie 
zyskał aprobaty starostwa po-
wiatu grodziskiego...

Niezgodne?
W czym problem? Starostwo uwa-
ża, że na jezdni namalowano zna-

ki poziome P-23, które „są nie-
zgodne z obowiązującymi pro-
jektami stałej organizacji ruchu”. 

Pismo powiatu skierowane
do burmistrza Podkowy Leśnej 
opublikował fanpage „Tusinski-
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ciągach rowerowych lub pa-
sach ruchu dla rowerów odse-
parowanych od ruchu innych 
pojazdów – czytamy w piśmie.

Ponadto starostwo wezwało 
miasto do niezwłocznego usu-

Watch”. – Znak P-23 „rower” ozna-
cza drogę dla rowerów, pas ru-
chu dla rowerów lub śluzę dla 
rowerów albo część jezdni dro-
gi jednokierunkowej, na któ-
rej ruch rowerów odbywa się 
w dwóch kierunkach. Defi nicja ta 
określa zamknięty katalog zasto-
sowania P-23, które umieszcza 
się wyłącznie na wydzielonych 

nięcia znaków z ulic Bukowej, 
Wrzosowej i Słowiczej.

Nie zamierza usuwać
Jednak burmistrz Podkowy Le-
śnej ma odmienne zdanie na 
ten temat i nie zamierza usu-
wać oznakowania. 

– Rowerki na drogach nie są 
znakami z kodeksu drogowego 

– Co do opinii komunikacyjnych 
starostwa to cierpliwość zarówno 
moja jak i większości mieszkańców 
skończyła się, będziemy walczyć 
– mówi burmistrz Tusiński   

P R U S Z K Ó W
Jak co roku 1 października 
rusza cykl poświęcony 
pruszkowskim seniorom. 
W programie znajdą się 
wydarzenia kulturalne, 
rozrywkowe, sportowe 
i związane ze zdrowiem. 

M iesiąc Aktywne-
go Seniora or-
ganizowany jest 
od sześciu lat. 

W tym roku rozpocznie go „Prusz-
kowska Parada Uśmiechu”, która 
odbędzie się 1 października (so-
bota). – Na Paradę zapraszamy 

wszystkich Mieszkańców Prusz-
kowa: Dużych, Małych, Szerszych, 
Cieńszych, Młodszych, Starszych 
i tych w Średnim wieku! – napisa-
no na stronie pruszkow.pl.

Parada będzie prowadzona 
przez animatora. To przemarsz 
ulicami Pruszkowa. Uczestni-
cy wystartują o godz. 11 sprzed 
Pałacyku w Parku Sokoła, by 
dotrzeć o godz. 13 do „oligo-
cenki” przy ul. Lipowej (nie-
daleko WKD). Na miejscu na 
wszystkich będzie czekać nie-
spodzianka – tort, specjalnie 
przygotowany na setne uro-
dziny miasta. [SD]

Miesiąc Aktywnego Seniora

P-23 ani P-27, nie wyznaczają 
pasów według defi nicji zawar-
tych w naszym prawie, zatem 
ich namalowanie uzależnio-
ne jest jedynie od zgody za-
rządcy drogi gminnej. W tym 
przypadku burmistrza miasta 
Podkowy Leśnej. Mają funk-
cję edukacyjną, informacyjną, 
mają zwrócić uwagę kierowców 
na rowerzystów, rowerzystów 
aby korzystali z przysługują-
cego im prawa poruszania się 
na jezdniach, a nie na wąskich 
podkowiańskich chodnikach. 
Rowerki zostaną, ba… nawet ich 
przybędzie! – powiedział nam 
Artur Tusiński, burmistrz Pod-
kowy Leśnej.

Będziemy walczyć
Wykonanie klasycznych pasów 
rowerowych na ulicach Podko-
wy jest niemożliwe z uwagi na 
wąskie pasy drogowe. 

– Nie ma możliwości także 
budowy i wyznaczania pasów 
rowerowych według przepisów 
oraz norm zawartych w polskim 
prawodawstwie. Co do opinii 
komunikacyjnych starostwa 
to cierpliwość zarówno moja 
jak i większości mieszkańców 
skończyła się, będziemy walczyć. 
Od jakiegoś czasu mamy „zna-
ki” ze zwierzątkami. Pomysły, 
inspiracje i innowacje będą po-
jawiać się na naszych drogach – 
zapowiada Artur Tusiński.
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Willa Szonertów czeka 
na nowego właściciela 
 Anna Sołtysiak 

G R O D Z I S K  M A Z .
Przez wiele lat Willa 
Szonertów popadała  
w ruinę. W końcu została 
odrestaurowana, jednak 
od kilku lat stoi pusta. 
Jaki los czeka ten piękny 
budynek, który znajduje 
się w sercu Grodziska 
Mazowieckiego? 

W illa Szonertów to 
obiekt, który na 
trwałe zapisał się 
w krajobrazie Gro- 

dziska Mazowieckiego. Malow- 
nicza willa znajduje się tuż 
obok Paru Skarbków. Budynek  
w zbiegu ulic 3 Maja i Okulickie- 
go powstał w 1900 r. Z rodziny 
właścicieli budynku pochodził 
burmistrz Zygmunt Szonert. 
Był jednym z animatorów To-
warzystwa Gimnastycznego 
Sokół. Towarzystwo przez lata 
korzystało z salki do ćwiczeń 
stworzonej w willi. 

Nowe życie 
Jeszcze kilka lat temu willa ra-
czej odstraszała ludzi swoim 
wyglądem. Jednak mimo obłu-
panych tynków i pozrywanych 
dachówek widać było potencjał 
tego obiektu. Willę Szonertów 
wraz z budynkiem dawne-
go szpitala powiatowego kupił 
wtedy były mieszkaniec Grodzi-
ska Mazowieckiego Michel For-
kasiewicz honorowy konsul RP 
w Nicei. – Jemu zależy tylko na 
tym, żeby to kupić i odsprzedać 
po to, aby uratować zabytkowe 
obiekty. To wspaniały gest z je-
go strony, wynikający z miło-
ści do miasta – mówił trzy lata 
temu Grzegorz Benedykciński, 

burmistrz Grodziska Mazowiec-
kiego. – Jesteśmy mu za to nie-
zmiernie wdzięczni, ponieważ 
z gminnych funduszy byłoby 
nam ciężko przeprowadzić taką 
inwestycję – dodawał.

nie jest zainteresowana odku-
pieniem tego obiektu? Z tym 
pytaniem zwróciliśmy się do 
Grzegorza Benedykcińskiego 
burmistrza Grodziska Mazo-
wieckiego. – Przyznam, że nie 
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Gmina niezainteresowana
Kilka lat temu willa przeszła ge-
neralny remont. Jednak od tam-
tej pory stoi pusta. Czy gmina 

myśleliśmy nawet o tym. Głównie 
dlatego, że nie mamy pomysłu 
na zagospodarowanie tego bu-
dynku. Zazwyczaj jest tak, że to 
my kupujemy niszczejące budyn-
ki by je uratować. Willa Szoner-
tów została uratowana – mówi 
nam Grzegorz Benedykciński.  
– Gdyby gmina kupiła ten obiekt 
zaraz pojawiłyby się komenta-
rze, że zrobiliśmy to, bo mamy 
interesy z inwestorem. To pięk-
ny obiekt i na pewno znajdzie 
w końcu kupca. Jednak nie bę-
dzie nim gmina – dodaje. 

Obecnie właścicielem Willi Szonertów 
jest były mieszkaniec Grodziska 
Mazowieckiego Michel Forkasiewicz 
honorowy konsul RP w Nicei 

F A L E N T Y
Szykuje się wielkie 
sprzątanie rezerwatu 
przyrody w Falentach. 
Pomóc może każdy! 
Porządki ruszą 30 września 
(piątek) o godz. 16. 

I ść na spacer, pooddy-
chać świeżym powie-
trzem, zregenerować się. 
Stop! Obraz niby piękny, 

ale patrzymy pod nogi i widzi-
my walające się śmieci. Rezerwat 
przyrody przy pałacu Instytutu 
Technologiczno-Przyrodnicze-
go w Falentach stał się dla nie-
których miejscem składowania 
odpadów... Podjęto więc decy-
zję o uporządkowaniu rezerwa-
tu przyrody. – Przede wszystkim 

zbiorkasmieci@onet.pl lub po 
prostu przyjść. Organizatorzy 
przygotują odpowiednią liczbę 
worków oraz rękawiczek. – Będą 
również mapy rezerwatu, który 
zostanie podzielony na sektory. 
Śmieci pozbieramy do worków, 
na te większe też znajdziemy 
sposób. Jedna z firm zgodziła 
się wywieźć odpady za darmo 
– wyjaśnia organizator akcji.

Po ciężkiej przyjdzie czas na 
odpoczynek. – Na koniec planu-
jemy zebrać się wspólnie przy 
ognisku z kiełbaskami. Liczymy, 
że pogoda dopisze i umożliwi nam 
spędzenie czasu pod chmurką – 
wyraża nadzieję Sawicki.

Patronat medialny nad akcją 
objęły „Gazeta WPR” i portal 
WPR24.pl. [JM]

chcemy oczyścić ten teren i po- 
kazać, że nie należy zaśmie-
cać rezerwatu. To wyjątkowe 
i urocze miejsce. Stanowi po-
wód do dumy, dlatego musimy 
o nie dbać – mówi Emil Sawic-
ki, organizator akcji „Wspólnie 
posprzątajmy rezerwat”.

Każdy może pomóc w sprzą-
taniu. Wystarczy wysłać swo-
je imię i nazwisko na adres: 

Czas posprzątać rezerwat

Utarłem nosa niedowiarkom
R O Z M O W A

RADOSŁAW MAJEWSKI  
z Pruszkowa ruszył  
w wielki piłkarski  
świat. Po zagranicznych 
wojażach wrócił do kraju  
i podpisał umowę 
z Lechem Poznań. 
Zapewnia, że nie 
powiedział jeszcze 
ostatniego słowa.

Czujesz się piłkarzem speł-
nionym?
– To będę mógł ocenić dopie-
ro po zakończeniu kariery. 
Zobaczę, ile meczów jeszcze 
zagram, co osiągnę. Na takie 
oceny przyjdzie czas. Jeszcze 
biegam po boisku i chcę tro-
chę pograć.

Przygoda z angielską piłką była 
udana. Choć patrząc na twoje 
warunki fizyczne wielu wątpi-
ło, że sobie poradzisz.
– Moja przygoda w Nottin- 
gham Forest zaczęła się do-
brze. Dla mnie było to zu-
pełnie nowe doświadczenie. 
W Anglii gra się inaczej niż 
w Polsce. Przy moich gabary-
tach nie było łatwo, ale dałem 
radę. Moim zdaniem Anglia to 
był dobry kierunek. Dobrą po-
stawą na boisku utarłem no-
sa niedowiarkom.

Wejście miałeś świetne. Strze-
liłeś gola w ligowym debiucie 
i przez pięć lat w Nottingham 
byłeś piłkarzem, na które-
go stawiano. Potem trafiłeś 
do Huddersfield, ale miało to 
wyglądać inaczej.
– Zaliczyłem tam mało wystę-
pów. Jak nie grasz, to od razu 
odbija się na twojej dyspozycji. 
Miałem oferty z League One, 
ale nie chciałem tam iść. Wy-
brałem Huddersfield. Nie bra-
kowało zawirowań, popełniłem 
kilka błędów i tak wyszło.

Potem była Veria. Okazało się, 
że w Grecji nie jest kolorowo.

pamiętam. Niektórzy zawod-
nicy pozostali w klubie i peł-
nią już role trenerów.

W Pruszkowie wychowało się 
kilku ciekawych piłkarzy. Ze 
Znicza trafiłeś do Groclinu, 
z którym sięgnąłeś po Puchar 
Polski i Puchar Ligi.
– Byłem jednym z pierwszych, 
którzy odeszli ze Znicza Prusz-
ków. Pamiętam mecz, w którym 
graliśmy z Groclinem Gro-
dzisk Wielkopolski. Wpadłem 
im wtedy w oko. Spodobałem 
się na tyle, że zdecydowali się 
mnie ściągnąć. Wielu się pu-
kało w czoło i wątpiło, że będę 
grał. Okazało się inaczej. Po-
stawili na mnie i grałem regu-
larnie. Wracając do Pruszkowa, 
to była paczka. Później kolejni 
zawodnicy odchodzili do moc-
niejszych ekip. 

Myślisz jeszcze  
o reprezentacji?
– Nie da rady nie myśleć. Dla 
każdego piłkarza gra w narodo-
wych barwach to wyróżnienie. 
Mierzę siły na zamiary. Wiem, 
że muszę dobrze grać, bo tym 
mogę zwrócić na siebie uwa-
gę. Obecnie nie mam najlep-
szych statystyk, ale nie wstydzę 
się swoich występów. 

Rozmawiał:  
JAKUB MAŁKIŃSKI 

– Myślę, że w takich klubach 
jak Panathinaikos, AEK, Oly- 
mpiakos czy PAOK takich prob- 
lemów nie ma. Jednak Veria 
to inny poziom organizacyj-
ny. Drużyna nie była najlepiej 
poukładana, zawsze czegoś 
brakowało. Wyznaczam sobie 
krótkie cele i w tym przypad-
ku chodziło o to, żeby grać. 
Dzięki temu mogłem wrócić 
do formy i myśleć o zmianie 
klubu. Trafiła się oferta z Le-
cha, dogadaliśmy się i gram 
w Poznaniu.

Po siedmiu latach wracasz  
do Polski. Jak zmieniła się  
piłka nożna w kraju przez 
ten okres?
– Mogę patrzeć teraz na to 
wszystko przez pryzmat Le-
cha. W porównaniu do tego, 
co zastałem w Verii jest zde-
cydowanie lepiej. Mamy do-
bre warunki, organizacyjnie 
też trzymamy poziom. Wyda-
je się, że jest zbliżony do tego, 
co widziałem w Anglii.

Wszystko zaczęło się w Prusz-
kowie, skąd wypłynąłeś w wiel-
ki świat. Wracasz myślami do 
okresu gry w Zniczu?
– Pewnie, że tak. Cały czas 
wspominam ten czas. W Prusz-
kowie dorastałem i podnosi-
łem umiejętności. Cały czas 
w klubie są działacze, których 
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Co dalej z odrestaurowanym budynkiem?

Reklama
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K O M O R Ó W
Funkcjonariusz policji jadąc 28 wrze-
śnia radiowozem nie dostosował 
prędkości do panujących warun-
ków na drodze i spowodował kolizję. 
Informacja na ten temat trafiła do 
nas za pomocą poczty elektronicz-
nej (kontakt@wpr24.pl). – Policyj-
ny radiowóz rozbity w Komorowie. 

Dokładnie na zwężeniu dróg pomię-
dzy rondami – informował czytelnik. 
Policjant poruszał się al. Kasztano-
wą. – Potwierdzam, że zdarzenie 
miało miejsce na wąskiej drodze po-
między dwoma rondami w Komo-
rowie. Policjant otrzymał mandat  
i przyjął go. Został ukarany z art. 19  

Policjant rozbił 
radiowóz

Kodeksu Drogowego. Nie dosto-
sował prędkości do warunków  
panujących na drodze – mówiła 
st. asp. Marzena Dąbrowska z Ko-
mendy Powiatowej Policji w Prusz-
kowie. Funkcjonariuszowi nic się  
nie stało, w kolizji nie ucierpiały 
również osoby postronne. [SD]  
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Remont przepustu w ciągu ul. 3 Maja  
w Pruszkowie dobiega końca. Wyko-
nawca prac położył asfalt, co ozna-
cza, że można korzystać z jezdni 
bez ograniczeń. Remont przepu-
stu w drodze wojewódzkiej nr 718 
rozpoczął się jeszcze w maju te-
go roku. Zadania podjęła się firma 

Przedsiębiorstwo Budownictwa 
Lądowego „Mazowieckie Mosty”. 
Delikatnie mówiąc wykonawca nie 
wywiązał się ze swoich zobowiązań. 
Remont miał zakończyć się pod ko-
niec czerwca, później lipca, sierpnia… 
Dziś nadal nie wykonano wszystkich 
prac, lecz kierowcy i tak mają powód 

Nareszcie finał 
drogowego dramatu

do zadowolenia. Odtworzono na-
wierzchnię asfaltową dzięki czemu 
nie obowiązuje już ruch wahadło-
wy, a auta nie muszą przeprawiać 
się przez „góry i doliny”. – Najważ-
niejsze, że jest już zapewniona prze-
jezdność – mówi Monika Burdon, 
rzecznik prasowy MZDW. [SD]  

Pałacyk również
może płakać... 

 Andrzej Golec 

P R U S Z K Ó W 
– Panie, jak tak można!  
To straszy – mówi pierwszy 
przechodzień spotkany na 
ulicy Broniewskiego.  
– Eh tam. Gadać się nie 
chce... – to krótki komentarz 
drugiego. O co chodzi?  
O budynek niegdyś zapewne 
piękny, teraz płaczący... 

C harakterystyczny 
obiekt (zwany przez 
niektórych pałacy-
kiem) przy ulicy Bro-

niewskiego w Pruszkowie ma 
swoją historię. Został zbudowa-
ny w 1908 roku (niektóre źródła 
podają, że cztery lata wcześniej), 
jako jeden z elementów kom-
pleksu Zakładów Naprawczych 
Taboru Kolejowego. Pierwot-
nie przeznaczony na potrzeby 
szpitala dla pracowników kolei 
uległych wypadkowi. W 1919 ro-
ku obiekt zaadoptowano na po-
trzeby szkoły podstawowej. I jego 
edukacyjna rola trwała latami. Po 
II wojnie światowej w pałacyku 
nadal działała Szkoła Podstawo- 
wa nr 5 im. Marii Skłodowskiej- 
-Curie (niektórzy jej absolwen-
ci, mieszkańcy Pruszkowa, do  
dziś wspominają z sentymentem 
czas spędzony w klasowych ław-
kach tej szkoły). „Podstawówka”  
była tam do 1974 roku. Potem jej 
miejsce zajęła szkoła zawodowa.  
W latach 80-tych ubiegłego wieku  
w budynku przy ulicy Broniew-
skiego działał hotel turystyczny.

Obiekt po likwidacji Zakładów 
Naprawczych Taboru Kolejowego 
trafił w ręce prywatne. I niestety, 
zabytkowy budynek ulega stop-
niowej degradacji. W 2011 roku 

podpalono wieżyczkę, rozkra-
dziono dachówkę. 

Wracamy do teraźniejszości. 
Zabytkowy budynek coraz bar-
dziej straszy. Na przyległy teren 
można bez problemów dostać się 
przez dziurę w drucianym ogro-
dzeniu. Naokoło pałacyku krzaki, 
widać walające się butelki (za-
pewne efekt posiedzeń amatorów 

Budynek jest zabytkiem. Czy 
miasto Pruszków lub mazowiec-
ki konserwator ruszą mu na ra-
tunek? – Miasto musiałoby wejść 
w posiadanie tego budynku. W tej 
chwili nie mamy specjalnego 
ruchu. Możemy w jakiś sposób 
naciskać przez inne organy, kon-
serwatora zabytków. Jest sygnał, 
z prezydentem porozmawiamy 
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mocniejszych, acz mało wyszu-
kanych trunków). Ogólny, lekko 
powiedziane, bałagan. Na ogro-
dzeniu wisi płachta z napisem 
„Nieruchomość na sprzedaż”. 

Idąc ulicą Broniewskiego 
spytałem przygodnych prze-
chodniów co o tym sądzą. Prze-
chodzień I: Ten pałacyk? Straszy 
już od lat. A tak musiał być kiedyś 
piękny. Przechodzień II: Eh, tam. 
Gadać się nie chce. Panie, kto go 
teraz kupi, taką ruinę?

jak działać w tej sprawie – mó-
wi Krystyna Sławińska, naczel-
nik Wydziału Architektury, 
Urbanistyki i Zagospodarowa-
nia Przestrzennego w Urzędzie  
Miejskim w Pruszkowie.

Tyle na razie miasto. W tej  
sprawie zwróciliśmy się też 
oczywiście do Mazowieckiego 
Wojewódzkiego Konserwato-
ra Zabytków. Odpowiedź mamy 
dostać niebawem. Jest więc pew-
ne, że do tematu wrócimy.

Piękny niegdyś budynek przy ulicy 
Broniewskiego popada w ruinę

INFORMATOR KULTURALNY

GRODZISK MAZ.

Zagrają dla bezdomniaków
Przed nami kolejny  
już koncert na rzecz grodzi-
skich bezdomniaków. Tym 
razem na scenie w Grillu
pod Dębem wystąpi zespół 
Szanty Czysty Wiatr. Jedz,  
pij i pomagaj zwierzętom. 
Start: 30 września, godz. 20.00
Miejsce: Grill pod Dębem

MILANÓWEK

Spotkanie z młodzieżą
Burmistrz miasta Milanów-
ka zaprasza młodzież na 
spotkanie poświęcone ich 
potrzebom, wizji miasta 
przyjaznego młodym oferty 
MCK oraz basenu miejskiego. 
To tylko propozycje tematów, 
jeśli macie swoje uwagi i po-
mysły przyjdźcie i podzielcie 
się nimi z urzędnikami.
Start: 1 października, godz. 11.00
Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna

NADARZYN

 
Kino Nokusiowe
Nadarzyński Ośrodek Kultu-
ry zaprasza małych i dużych 
widzów na film z serii „Pla-
stusiowy Pamiętnik” oraz 
odcinek „Pieska w kratkę”. 
Po projekcji organizatorzy 
zapraszają na warsztaty 
animacji filmowej.
Start: 2 października, godz. 16.00
Miejsce: NOK

PIASTÓW

Spotkanie ze Springerem
Piastowska Biblioteka zaprasza 
na spotkanie z Filipem Sprin-
gerem, polskim reporterem, 
fotografem i autorem takich 
książek jak: „Miedzianka.  
Historia Znikania”, „13 pięter” 
czy „Księga Zachwytów”.
Start: 30 września, godz. 18.00
Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna

PODKOWA LEŚNA

 
Muzyczne Konfrontacje
Piotr Paleczny wraz  
z Kwartetem Prima Vista zain-
augurują obchody XVII edycji 
festiwalu Muzyczne Konfron-
tacje. Uzupełnieniem koncertu 
będą dwie wystawy: malarska 
„Kwiaty lata” Natalii Sobko-
wicz oraz fotograficzna Jana 
Tadeusza Skłodowskiego  
oraz Tomasza Wierzejskiego.
Start: 2 października, godz. 17.00
Miejsce: Muzeum Anny  
i Jarosława Iwaszkiewiczów

RASZYN

Teatrzyk dla dzieci
Centrum Kultury Raszyn 
zaprasza najmłodszych na 
przedstawienie w wykonaniu 
Teatru Tup Tup. Dzieci będą 
mogły obejrzeć sztukę  
„Ojciec wie najlepiej” na 
podstawie baśni Andersena. 
Wejściówki w cenie 5 zł. 
Start: 2 października, godz. 13.00
Miejsce: CKR

Wyłudzenia liczone w milionach
N A D A R Z Y N

27 września agenci 
Centralnego Biura 
Śledczego zatrzymali 
13 osób w związku 
z wyłudzeniami 
kredytowymi.  
W sprawę zamieszani  
są byli pracownicy  
Banku Spółdzielczego  
w Nadarzynie.

O wyjaśnienia zwró-
ciliśmy się do CBA. 
– Te zatrzymania 
mają związek ze 

śledztwem SK Banku w Woło-
minie i Banku Spółdzielczego  
w Nadarzynie. Chodzi o wyłudze-
nia setek milionów złotych kre-
dytów – informuje Temistokles 

kich umów i zobowiązań wo-
bec klientów, a środki finansowe 
zdeponowane w Banku są bez-
pieczne – czytamy dalej.

Prokuratura poinformowała, 
że każda z zatrzymanych osób 
usłyszała zarzuty. Wśród nich 
mieli znajdować się: były pre-
zes i były wiceprezes Banku 
Spółdzielczego w Nadarzy-
nie. – Łączne straty to 100 
mln zł – powiedział prok. Ra- 
dosław Wasilewski.

Sposób działania był bardzo 
prosty. Mocno zawyżano war-
tość danych gruntów. Podmio-
ty składały wnioski o kredyt, 
załączano zawyżone wyceny 
nieruchomości, a bank za-
twierdzał wniosek bez spraw-
dzania wycen. [SD]

Brodowski z CBA. Tymczasem 
zarząd nadarzyńskiego ban-
ku wydał oświadczenie, że za-
trzymano byłych pracowników, 
a sprawa nie ma związku z SK 
Bankiem w Wołominie. – Obec-
ny zarząd banku oświadcza, że 
osoby zatrzymane przez CBA 
od ponad roku nie są pracow-
nikami Banku Spółdzielczego 
w Nadarzynie (…). Doniesienia 
medialne w sposób nieuzasad-
niony łączą sytuację SK Banku 
w Wołominie z sytuacją Banku 
Spółdzielczego w Nadarzynie, 
który jest odrębnym i nieza-
leżnym Bankiem – napisano 
na stronie www.bsnadarzyn.pl.

Czy środki finansowe klien-
tów są bezpieczne? – Bank 
w pełni wywiązuje się ze wszel- 

Ksiądz składał propozycje 
seksualne nastolatkom?

R E G I O N
W mediach 
społecznościowych  
pojawiły się informacje, 
że ksiądz, który  
przed laty służył  
w jednej z pruszkowskich 
parafii, składał 
propozycje seksualne 
nastoletnim  
chłopcom. 

D oniesienia opu-
blikował Zbigniew 
Stonoga, kontro- 
wersyjny biznes-

men, znany z aktywności w me- 
diach społecznościowych. 
Według niego ksiądz z parafii  

O wyjaśnienia w tej sprawie 
zwróciliśmy się do Komendy 
Stołecznej Policji. – Na pod-
stawie doniesień medialnych, 
bo tylko na takich możemy się 
opierać, wszczęliśmy czynno-
ści sprawdzające. Komendant 
z jednostki dla powiatu war-
szawskiego-zachodniego pro-
wadzi tę sprawę pod nadzorem 
prokuratury w Pruszkowie – po- 
wiedziała nam podinsp. Mag- 
dalena Bieniak.

Cała sprawa opisana jest na 
stronie www.zbigniewstonoga.
eu. Zamieszczone tam materiały 
przeznaczone są dla osób pełno-
letnich. Od redakcji dodamy, że 
także o mocnych nerwach... [SD]

w Starych Babicach miał skła-
dać nastolatkom propozycje 
seksualne. Duchowny, o któ- 
rym mowa, kilka lat temu (po 
roku 2000) służył w para-
fii pod wezwaniem św. Józefa 
w Pruszkowie, uczył też reli-
gii w Zespole Szkół Ogólno- 
kształcących i Sportowych przy  
ul. Gomulińskiego 2.

Według Stonogi ksiądz Ro-
bert K. miał publikować w in-
ternecie ogłoszenia, w których 
proponował nastolatkom seks. 
Zbigniew Stonoga twierdzi, że 
wiadomość o bulwersujących 
praktykach księdza otrzymał 
drogą mailową od dzieci ze 
Starych Babic.

Fatalny stan budynku przy ul. Broniewskiego
R E G I O N

Być może wkrótce 
Państwowy Zespół 
Ludowy Pieśni i Tańca 
Mazowsze stanie się 
Narodowym Zespołem 
Pieśni i Tańca. Jego 
dyrekcja stara się  
o przyznanie 
specjalnego statusu.

C o zespołowi da 
status instytucji 
rangi  narodo-
wej? – Tak jak do 

reprezentacji Polski w piłce 
nożnej przychodzą najlepsi  
z najlepszych, tak chcemy 
żeby do nas przychodzili 
najlepsi z najlepszych i żeby-
śmy koncertowali w godnych 
miejscach. Nikt reprezenta-
cji Polski nie zaprosi na po-
dwórko w miejscowości X, 
tylko do miejsca jej godnego. 
Tak samo jest z Mazowszem. 
Chcemy spełniać swoją mi-
sję i pokazywać społeczeń-
stwu to, co najpiękniejsze, 
nie uszczuplając tego – mó-
wi Jacek Boniecki, dyrek- 
tor Mazowsza.

Jeśli  zgodzą się na to 
wszystkie strony, czyli mar-
szałek województwa i mi-
nisterstwo kultury, zespół 
będzie współprowadzony 
przez resort i samorząd. Ma 
to ułatwić mu działalność za-
równo w Polsce jak i zagrani-
cą. – Właściwie już jesteśmy 
instytucją o randze naro-
dowej, decyzja o przyzna-
niu nam tego statusu będzie 
tylko przypieczętowaniem  
– dodał Boniecki.

Mazowsze istnieje od 68 lat. 
Swoją siedzibę i salę koncer-
tową ma w Otrębusach. [EL]

Zespół  
Mazowsze 
chce być 
narodowy 
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R E G I O N
Wystawa przygotowana przez prusz-
kowskie Muzeum Dulag 121 będzie 
zaprezentowana w Sejmie. Jej głów-
nym tematem jest „pomoc dla ludno-
ści Warszawy i okolic, wypędzonej 
w czasie Powstania Warszawskie-
go i po jego zakończeniu”. Wystawa 
eksponowana będzie w Sejmie już od 

3 października, jednak jej uroczyste 
otwarcie odbędzie się trzy dni póź-
niej, 6 października o godz. 12. Przy-
gotowano punkty dodatkowe. Prof. 
Jan Żaryn poprowadzi wykład po-
święcony masowej emigracji ludności 
cywilnej powstańczej Warszawy oraz 
pomocy zorganizowanej na terenie 

Pruszkowskie muzeum 
z wystawą w Sejmie

obozu Dulag 121 w Pruszkowie. 
W programie znajdą się też wspo-
mnienia i relacje świadków tej histo-
rii i pokaz fi lmu „Exodus Warszawy 
1944”. Sama wystawa to 20 plansz 
w syntetycznej formie. Przedstawia 
etapy wypędzania ludności cywil-
nej z Warszawy. [SD]  

Powiat Grodziski
Biuletyn przyGotowywany i reDaGowany przez Starostwo Powiatu GroDziskieGo. ReDakcja WPR nie ponosi oDpowieDzialności za jeGo treść.

 

Starosta Grodziski-Marek Wieżbicki, Rada i Zarząd Powiatu Grodziskiego serdecznie za-
praszają na podsumowanie działań związanych z obchodami 1050. rocznicy Chrztu Polski. 
Przypomnijmy, że ich inauguracja rozpoczęła się 8 maja br. w Podkowie Leśnej i Stawisku.

Przez ten czas zostało podjętych wiele przedsięwzięć. Został ogłoszony wówczas konkurs plastyczny oraz konkurs na 
esej historyczny: „Początki państwa polskiego i chrześcijaństwa w najstarszych polskich zdobyczach piśmienniczych”. 

Starostwo Powiatu Grodziskiego wraz z Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku ogłosiło wówczas 
ten konkurs dla uczniów liceów i innych szkół ponadgimnazjalnych. Prace można było nadsyłać do 25.09.2016 r.  

Uroczyste podsumowanie obchodów odbędzie się 3 października 2016 r., o godzinie 16.00, w Centrum Kultury 
w Grodzisku Mazowieckim, przy ulicy Spółdzielczej 9 (sala kinowa). Podczas spotkania zostaną zaprezentowane 
prace konkursowe oraz nastąpi wręczenie nagród. Program i plakat można pobrać ze strony internetowej powiatu: 
www.powiat-grodziski.pl. Zachęcamy także do zapoznania się z organizowanymi przez powiat wydarzeniami na 
październik w zakładce: „kalendarz imprez”.

  Starostwo Powiatu Grodziskiego

Uroczyste podsumowanie Powiatowych 
Obchodów 1050. Rocznicy Chrztu Polski

POWIAT
PRUSZKOWSKI

Maksym Gołoś Starosta Pruszkowski,
Maria Makowska Przewodnicząca Rady Powiatu Pruszkowskiego 
oraz Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca ,,Mazowsze’’
serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego na 

warsztaty taneczne - nauki Poloneza, który zostanie wykonany podczas 
obchodów Święta Niepodległości.
Warsztaty odbędą się:

5, 12, 26 października 2016 r. w godz. 18.00 - 19.00
9 listopada 2016 r. w godz. 18.00 - 19.00 
w sali gimnastycznej L.O. im. T. Kościuszki w Pruszkowie przy ul. T.Kościuszki 38
Zapisy na warsztaty: tel. 22 738-15-20, email: kultura.promocja@powiat.pruszkow.pl

WSTĘP WOLNY. LICZBA MIEJSC OGRANICZONA.
PATRONI MEDIALNI:

Reklama
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STAROSTA GRODZISKI    
05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Kościuszki 30
WAB. 6740. 1529.2015        

OBWIESZCZENIE STAROSTY  
GRODZISKIEGO

na podstawie art. 11f ust. 3 i w związku z art. 11a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych (Dz. U. 2015.2031 j.t.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U.2016.23).

Grodzisk Mazowiecki, 26 .09.2016r. 

Zawiadamiam 
o wydaniu przez Starostę Grodziskiego na podstawie art. 105 § 1 k.p.a. 
decyzji nr 1271/2016 z dnia 26.09.2016r. w przedmiocie umorzenia 
postępowania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej 
dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie dróg: ul. 1 Maja od km. 
0+000 do km. 0+188.33, oraz ul. 3 Maja od km. 0+000 do km 0+111.79 w m. 
Chylice Kolonia na terenie gminy Jaktorów.
Ulice: 1 Maja i 3 Maja są drogami gminnymi klasy technicznej D 
Teren objęty liniami rozgraniczającymi1):
obręb: 140505_2 0005 Chylice Kolonia nr ew.: 36/5 (36/6), 37; 36/3 (36/11), 
359/5, 391/7 (391/15), 391/4, 391/5, 391/6 (391/13) (391/12), 70/5 (70/11), 
70/7 (70/13), 70/8, 360/2 (360/5), 360/4, 489/1 (489/3), 490/1 (490/3), 
489/2 (489/5), 490/2 (490/5), 57/5 (57/11), 57/6, 362/3, 52/3 (52/9) gmina 
Jaktorów.
1) W odniesieniu do działek ulegających podziałowi – przed nawiasem podano 
numer działki przed podziałem, a w nawiasie numer działki po podziale. 
Ponadto numery działek objętych liniami rozgraniczającymi teren (nowy 
przebieg drogi) zostały oznaczone pogrubioną czcionką.
Teren objęty liniami pod przebudowę dróg uwzględniający nowy podział 
działek:
Obręb: 140505_2 0005 Chylice Kolonia: nr ew: 37, 359/5, 362/3, 360/4, 
360/5 , 391/4, 391/5, 57/6, 70/8, 36/6, 36/11, 489/3, 489/5, 490/3, 490/5, 
57/11, 70/13, 70/11, 391/15, 391/13, 391/12, 52/9 gmina Jaktorów
Teren objęty liniami pod przebudowę istniejącej sieci uzbrojenia terenu2):
Obręb: 140505_2 0005 Chylice Kolonia: nr ew.: 37, 36/5 (36/6), 360/4, 

57/5 (57/11), 70/5 (70/11), 70/7 (70/13), 52/3 (52/9), 359/5, 391/4, 362/3, 
489/1 (489/3), 57/5 (57/12), 58, 57/6, 70/8, 489/2 (489/5), 490/1 (490/3) 
gmina Jaktorów.
2) W odniesieniu do działek pod przebudowę istniejącej sieci uzbrojenia – 
działki ulegających podziałowi np. 36/5 (36/6) - przed nawiasem podano 
numer działki przed podziałem, a w nawiasie numer działki po podziale.

W związku z powyższym, numery ewidencyjne działek pozostają bez 
zmian.

Pouczenie
Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, Warszawa Pl. 
Bankowy 3/5 za pośrednictwem Starosty Grodziskiego w terminie 14 dni 
od daty jej doręczenia.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 
2016.23) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie- doręczenie 
uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.            
Rozdzielnik:
1. Wójt Gminy Jaktorów
2. Tablica ogłoszeń Starostwa Grodziskiego
3. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Jaktorowie
4. Prasa lokalna
5. Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Grodziskiego
6. Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Jaktorów
7. a/a

              Grodzisk Mazowiecki, 30 września 2016 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Czarny Las w rejonie  
ul. Cedrowej 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 807/2014 Rady Miejskiej w Grodzisku 
Mazowieckim z dnia 24 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 
wsi Czarny Las w rejonie ul. Cedrowej w gminie Grodzisk Mazowiecki 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Czarny Las  
w rejonie ul. Cedrowej 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 punktu stanowiącego północno-zachodni 
narożnik działki ew. nr 32/1 z obrębu Czarny Las następnie po północnej 
granicy obrębu Czarny Las do punktu stanowiącego północno-wschodni 
narożnik dz. ew. nr 33/2.
Od wschodu – zaczynając od punktu stanowiącego północno-wschodni 
narożnik dz. ew. nr 33/2 dalej po wschodniej granicy obrębu Czarny Las do 
punktu stanowiącego północno-zachodni wierzchołek dz. ew. nr 53/1 z obrębu 
Czarny Las.
Od południa – zaczynając od punktu stanowiącego północno-zachodni 
wierzchołek dz. ew. nr 53/1 do południowo-wschodniego wierzchołka dz. 
ew. nr 41/12 z obrębu Czarny Las, dalej południowymi granicami działek ew. 
nr 41/12 i 41/1 z obrębu Czarny Las do punktu stanowiącego południowo-
zachodni narożnik dz. ew. nr 41/1 z obrębu Czarny Las.
Od zachodu – zaczynając od punktu stanowiącego południowo-zachodni 
narożnik dz. ew. nr 41/1 dalej po wschodniej granicy dz. ew. nr 1 z obrębu 
Czarny Las do punktu stanowiącego północno-zachodni narożnik działki ew. 
nr 32/1.

Wyłożenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 
sporządzoną do w/w planu odbędzie się w dniach od  10 października 2016 r. 
do  2 listopada 2016 r. 
Dokumentacja sprawy będzie wyłożona  w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Grodzisku Mazowieckim pokój nr 9, ul. T. Kościuszki 32A w godzinach od 
10.00 do 16.00. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie  planu rozwiązaniami 
odbędzie się w dniu 31 października 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  
17 listopada 2016 r.

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

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

              Grodzisk Mazowiecki, 30 września 2016 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Czarny Las po zachodniej 
stronie ulicy Dzikiej Róży 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 792/2014 Rady Miejskiej w Grodzisku 
Mazowieckim z dnia 13 sierpnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
części wsi Czarny Las po zachodniej stronie ulicy Dzikiej Róży w gminie 
Grodzisk Mazowiecki i uchylenia uchwały Nr 713/2010 Rady Miejskiej  
w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 września 2010 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenu sołectwa Czarny Las w Gminie Grodzisk Mazowiecki zawiadamiam 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Czarny Las po zachodniej 
stronie ulicy Dzikiej Róży 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 punktu stanowiącego północno-zachodni 
narożnik działki ew. nr 17 następnie po północnej granicy dz. ew. nr 17 do 
punktu stanowiącego północno-wschodni narożnik dz. ew. nr 17.
Od wschodu – zaczynając od punktu stanowiącego północno-wschodni 
narożnik dz. ew. nr 17 dalej po wschodnich granicach dz. ew. nr 17, 18/3, 19/3, 
20/2, 20/4, 23, 22/2, 24, 25/116, 25/29, 25/41, 25/44, 25/157, 25/4, 29 i 30 do 
punktu stanowiącego południowo-wschodni wierzchołek dz. ew. nr 30.
Od południa – zaczynając od punktu stanowiącego południowo-wschodni 
wierzchołek dz. ew. nr 30 południową granicą obrębu ewidencyjnego Czarny 
Las do punktu stanowiącego południowo-zachodni wierzchołek tego obrębu.
Od zachodu – zaczynając od punktu stanowiącego południowo-zachodni 
wierzchołek obrębu Czarny Las po granicy gminy Grodzisk Mazowiecki do 
punktu stanowiącego północno-zachodni narożnik działki ew. nr 17.

Wyłożenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 
sporządzoną do w/w planu odbędzie się w dniach od  10 października 2016 r. 
do  2 listopada 2016 r. 
Dokumentacja sprawy będzie wyłożona  w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Grodzisku Mazowieckim pokój nr 9, ul. T. Kościuszki 32A w godzinach od 
10.00 do 16.00. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie  planu rozwiązaniami 
odbędzie się w dniu 24 października 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  
17 listopada 2016 r.

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

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

Grodzisk Mazowiecki, 30 września 2016 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na 
środowisko, sporządzonej do projektu miejscowego planu zagospo- 
darowania przestrzennego dla części wsi Czarny Las w rejonie  
ul. Cedrowej 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 807/2014 Rady Miejskiej  
w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 września 2014 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla części wsi Czarny Las w rejonie ul. Cedrowej w gminie Grodzisk 
Mazowiecki zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy 
oddziaływania na środowisko, sporządzonej do projektu miejscowego  
planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Czarny Las  
w rejonie ul. Cedrowej w gminie Grodzisk Mazowiecki.

Wyłożenie odbędzie się w dniach od  10 października 2016 r. do 2 listopada 
2016 r. 
Dokumentacja sprawy będzie wyłożona w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Grodzisku Mazowieckim pokój nr 9, ul. T. Kościuszki 32A w godzinach 
od 10.00 do 16.00. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami odbędzie się w dniu 
31 października 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 17 listopada 
2016 r.

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

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

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

Burmistrz  Grodziska Mazowieckiego

Grodzisk Mazowiecki, 30 września 2016 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko, 
sporządzonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części wsi Czarny Las po zachodniej stronie ulicy Dzikiej 
Róży 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 792/2014 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim 
z dnia 13 sierpnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Czarny Las po zachodniej 
stronie ulicy Dzikiej Róży w gminie Grodzisk Mazowiecki i uchylenia uchwały  
Nr 713/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 września 2010 r.  
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu sołectwa Czarny Las w Gminie Grodzisk Mazowiecki 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na 
środowisko, sporządzonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części wsi Czarny Las po zachodniej stronie ulicy Dzikiej 
Róży w gminie Grodzisk Mazowiecki.

Wyłożenie odbędzie się w dniach od  10 października 2016 r. do 2 listopada 
2016 r. 
Dokumentacja sprawy będzie wyłożona w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Grodzisku Mazowieckim pokój nr 9, ul. T. Kościuszki 32A w godzinach od 
10.00 do 16.00. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami odbędzie się w dniu  
24 października 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 17 listopada 2016 r.

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

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

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

Burmistrz  Grodziska Mazowieckiego

O G Ł O S Z E N I A



OgłoszeniaZamów: 22 758 77 88
reklama@wprmedia.pl                

Pruszków
ul. Niecała 10/2

P i ą t e k ,  3 0  W R Z E Ś N I A  2 0 1 6 11O G Ł O S Z E N I E

 797 705 105
  

  

Wynagrodzenie
podstawowe

1000 zł + premia

Praca
 doradca klienta

P o ż y c z k i   e k s p r e s o w e

!
Koszt połączenia wg taryfy operatora.

517 090 224
rekrutacja.eden@edenfinance.pl

Mile widziani Emeryci

AKCJA JESIEŃ  
NAJWIĘKSZY WYBÓR CEBUL  

KWIATOWYCH ORAZ  
AKCESORIÓW DO PRODUKCJI  

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

www.hurtownia-ogrodnicza.pl

 ► Kwalifi kowanego Pracownika Ochrony 
z legitymacją do broni i klauzulą 
"poufne" - Pruszków, Ożarów Maz. 
Tel.: 695-510-154

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

 ► Poszukuje pracowników do ochrony 
obiektów w Pruszkowie, Brwinowie 
i okolicach. Stawka 5,40 zł, wymagane 
własne auto. Tel.: 695-155-927 

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

 ► PRACA W OCHRONIE DLA RENCISTY 
W Pruszkowie 600 009 700 

 ► Praca w ochronie OD ZARAZ!! Wólka 
Kosowska, Nadarzyn, Młochów, Łazy. 
Tel.: 783-833-346 

 ► Pracowników do ochrony obiektów 
handlowych - Grodzisk Mazowiecki. 
Tel.: 695-804-224 

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

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

 ► Zatrudnię fryzjera/fryzjerkę tel. 502 036 239 

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

 ► Zatrudnię pracowników bez 
doświadczenia, zapewniam szkolenie 
– Ożarów, Ołtarzew, Wolica, Walendów. 
Tel.: 667-676-007 

Nieruchomości – sprzedam
 ► Bliźniak Parzniew 535 478 338 

 ► 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 

 ► Wynajmę lokal na usługi vis-a-vis sądu 
w Pruszkowie, 517 496 172

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 

Kupię

 ► KUPIĘ RÓŻNE RZECZY 
W ATRAKCYJNEJ CENIE 788 882 780 

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 

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

 ► Czyszczenie skórzanej tapicerki 
samochodowej, 505 076 331 

 ► 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 

 ► Hydraulik, 535 872 455 

 ► Nauka gry na gitarze 608 092 964 

 ► Protezy zębowe 450 zł, 508 357 334 

Dam pracę

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

 ► 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 

 ► Dam pracę w ochronie - Grodzisk 
Mazowiecki. Tel.: 605-890-193 

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

 ► Firma transportowa poszukuje  kierowców 
kat C+E na PL +48 504 206 446 

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

 ► Magazynier - Nadarzyn. Wymagane 
uprawnienia i przynajmniej półroczne 
doświadczenie w obsłudze wózków 
czołowych oraz wysokiego składowania 
Umowę o pracę, premia uznaniowa 
15%, dofi nansowanie dojazdu do pracy. 
rekrutacja@klinet.pl 

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

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

OGŁOSZENIE PREZYDENTA 
MIASTA PRUSZKOWA

Stosownie do art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa 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 XXI.239.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie 
z dnia 30 czerwca 2016 r. „Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części obszaru Gąsin Przemysłowy – Groblowa”, 
który obowiązuje od dnia 22 września 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Mazo-
wieckiego z dnia 8 września 2016 r. poz. 7925).

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. Kraszewskiego 
14/16 (pokój nr 68).

Prezydent Miasta Pruszkowa  
mgr Jan Starzyński

Pruszkowska Spółdzielnia  
Mieszkaniowa

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

zatrudni na stanowisku

INSPEKTOR NADZORU  
BUDOWLANEGO

 
Wymagania:
  uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robót 

budowlanych bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno- 
-budowlanej

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

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

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

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

psm@pruszkow.com.pl.

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

OGŁOSZENIE
Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami (Dz.U. z 2015r., poz. 1774 z późń. zm.) Wójt Gminy Raszyn 
informuje, że podał do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie z dniem 
20 września 2016r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn ul. Szkolna 
2a wykazu, w którym przeznaczył do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy firmy Orange Polska S.A. ogrodzony obszar ok. 50 m2 i nieczynny 
stalowy komin przeznaczony do montażu urządzeń telefonii komórkowej  
i kontenera technicznego, na terenie Szkoły Podstawowej im Cypriana 
Godebskiego w Raszynie. 
Wykaz został wywieszony na okres 21 dni licząc od dnia wydania ogłoszenia.

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

 ► Sprzątanie 518 572 772 

 ► Studnie tel. 601 231 836 

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

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

 ► WYMIANA OPON, 795 569 659 

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

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

517 965 792
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