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ZADBAJ LATEM O SWOJE ZDROWIE!

Reklama

 Jakub Małkiński 

P R U S Z K Ó W
Jak mantra powtarzane 
są frazy, że bezpieczeństwo 
w al. Wojska Polskiego 
w Pruszkowie trzeba 
poprawić. Na słowach 
się kończy... 20 lipca 
na skrzyżowaniu 
al. Wojska Polskiego 
z al. Niepodległości 
doszło do kolejnego 
wypadku, w wyniku 
którego zmarł 18-latek.

T ragedia wywołała 
ogromne porusze-
nie wśród miesz-
kańców. Do wypad-
ku doszło w nocy z 19 

na 20 lipca. Renault poruszało się 

Kolejna śmierć w alei Wojska Polskiego... 

czYtAJ WiĘceJ nA str. 2

Dwa lata wcześniej do groźne-
go wypadku doszło na skrzyżowa-
niu Kościuszki i Wojska Polskiego 
36-letnia kobieta chciała przejść 
przez pasy. Jeden z pojazdów za-
trzymał się przed przejściem, ale 
drugi już nie. Poszkodowana prze-
żyła, ale do dziś walczy o powrót do 
zdrowia. Siedem lat temu motocy-
klista jadący z Warszawy, na tym 
samym skrzyżowaniu, zjechał na 
lewy pas i uderzył w toyotę. Z licz-
nymi obrażeniami wewnętrznymi 
do szpitala. Zmarł, miał wtedy 27 lat.

Co jeszcze musi się stać, że-
by odpowiednie organy zajęły 
się kwestią bezpieczeństwa na 
Wojska Polskiego? Pomysłów nie 
brakuje. Ale kiedy w końcu słowa 
zamienią się w czyny?
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B R W I N Ó W
Wracamy do tematu. 
Na skrzyżowaniu 
ul. Biskupickiej, 
Piłsudskiego i Armii 
Krajowej w Brwinowie 
powstanie rondo. 14 lipca 
wydano zezwolenie 
na realizację inwestycji.

Brwinów zyska rondo

Wspomniane skrzyżowa-
nie ulic to jeden z new-
ralgicznych punktów 

w Brwinowie. Każdego dnia ul. Bi-
skupicką, czyli drogą wojewódzką 
nr 720 przejeżdża ogromna ilość 
samochodów. W godzinach poran-
nych i popołudniowych tworzą się 
długie korki. Niestety dochodzi tam 

też do wielu niebezpiecznych zda-
rzeń – kolizji, wypadków i potrąceń. 

Gmina Brwinów znalazła pa-
naceum na to problematyczne 
skrzyżowanie. W omawianym 
miejscu powstanie rondo, o dość 
znacznych rozmiarach.

P R U S Z K Ó W 
Przypadek czy 
niedopatrzenie? 20-latek 
wpadł do wykopu 
w rejonie ul. 3 Maja 
w Pruszkowie. W bardzo 
ciężkim stanie trafi ł do 
Szpitala Kolejowego. 
Niestety nie przeżył.

Tragedia na Żbikowie

I nformację o tej tragedii 
otrzymaliśmy od czytel-
nika na skrzynkę kontakt@

wpr24.pl. – Witam, w nocy 
z 26 na 27 około godziny 23:30 
w Pruszkowie, dokładnie na 
Żbikowie przy ul. 3 Maja 92 
wpadł młody człowiek do 
ogromnego wykopu z wodą. 

Straż wyciągnęła go, ale do-
piero po 10 minutach. Reani-
macja trwała prawie godzinę 
po czym został przewiezio-
ny do szpitala, prawdopodob-
nie kolejowego – napisał do 
nas czytelnik.

czYtAJ WiĘceJ nA str. 3 czYtAJ WiĘceJ nA str. 2

al. Niepodległości w stronę al. Woj-
ska Polskiego. Z kolei od strony 
Warszawy jechał jeep bez zada-
szenia. – Renault nie ustąpiło 
pierwszeństwa i w tym momen-
cie doszło do zderzenia, w wyni-
ku którego z jeepa wypadł pasażer 
– mówiła nam podkom. Karolina 
Kańka, rzecznik prasowy Komen-
dy Powiatowej Policji w Pruszko-
wie. Poszkodowanym był 18-latek, 
który został przewieziony do szpi-
tala, jednak młodego mężczyzny 
nie udało się tam uratować...

Cofnijmy się w czasie. 13 mar-
ca na skrzyżowaniu przy Lidlu (na 
os. Prusa) miało miejsce zderzenie 
dwóch pojazdów. W jego wyniku 
volkswagen wypadł z jezdni, po-
trącił dwie osoby i zatrzymał się 
na betonowym słupie. W wypadku 
zginęła 55-letnia piesza.

R A S Z Y N

Przedszkole 
już gotowe  9
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– Nawet miesiąc czy dwa pozwolą nam sprawdzić czy wypożyczalnie 
cieszą się zainteresowaniem wśród mieszkańców – Michał Landowski, 
wiceprezydent Pruszkowa o pilotażowym programie systemu wypożyczalni rowerów, który wystartuje 
we wrześniu
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Al. Wojska Polskiego to główna, 
ale zarazem jedna z najbardziej 
niebezpiecznych dróg w Prusz-
kowie. Po raz kolejny otrzyma-
liśmy tego dowód... W ostatnich 
latach w policyjnych statystykach 
„królują” zdarzenia w al. Wojska 
Polskiego. Kolizje, stłuczki, ale naj-
tragiczniejsze w skutkach są wy-
padki. – W 2011 roku zanotowaliśmy 
jedno takie zdarzenie i jedną ofi arę 
śmiertelną. Jednak na przestrze-
ni ostatnich lat nastąpił znacz-
ny wzrost. W 2015 roku mieliśmy 
cztery wypadki i pięciu rannych, 
rok później sześć zdarzeń i czte-
rech poszkodowanych. W tegorocz-
nych statystykach odnotowaliśmy 
trzy wypadki, czterech rannych 
i dwie ofi ary śmiertelne – przed-
stawia podkom. Karolina Kańka.

Wstrząsająca śmierć 18-latka 
sprawiła, że temat bezpieczeń-
stwa w al. Wojska Polskiego wró-
cił jak bumerang. Do zdarzenia 
doszło w nocy, kiedy sygnaliza-
cja świetlna była wyłączona. Zde-
rzenie dwóch pojazdów okazało 
się tragiczne w skutkach. Młody 
mężczyzna wypadł z samocho-
du, który go następnie przygniótł 
i w wyniku odniesionych obrażeń 
zmarł w szpitalu. Niektórzy zwra-
cają uwagę, że wyłączanie sygna-
lizacji jest bezcelowe. Co prawda, 
ruch w porze nocnej jest mniej-
szy, ale światła minimalizują ry-
zyko niebezpiecznych zdarzeń. 
– Chcemy wystąpić do Mazowiec-
kiego Zarządu Dróg Wojewódz-
kich, żeby światła w al. Wojska 
Polskiego w Pruszkowie nie by-
ły wyłączane w okresie nocnym 

Kierowcy oczekując na zapalenie 
się sygnału zezwalającego na ruch, 
widząc że na drodze poprzecznej, 
na której trwa sygnał zielony nie 
porusza się żaden pojazd lekce-
ważą sygnał czerwony i wjeżdżają 
na skrzyżowanie – odpowiedzia-
ło nam biuro prasowe urzędu 
marszałkowskiego. I dodaje: – 
Pruszkowski odcinek drogi nr 719 
zlokalizowany jest w obszarze za-
budowanym, dlatego szczegól-
nie w porze nocnej gdy znacząco 
spada natężenie ruchu, a przez to 
liczba potencjalnie niebezpiecz-
nych sytuacji drogowych spowo-
dowanych natężeniem ruchu, 
ważne jest przestrzeganie obo-
wiązujących ograniczeń. 

Niektórzy powiedzą, że zapew-
nienie bezpieczeństwa w al. Woj-
ska Polskiego to marzenie ściętej 
głowy. Wypadki, kolizje i stłuczki 
są, były i będą. Ale można zmini-
malizować ryzyko tych zdarzeń. 
Jak? Kolejne propozycje ma wi-
ceprezydent Pruszkowa. – Ma-
my zamiar przedstawić pomysł 

ustawienia dwóch radarów w al. 
Wojska Polskiego. Jeden mógłby 
być przy restauracji McDonald's, 
a drugi w rejonie Lidla. Do tego 
czasu czuwanie nad bezpieczeń-
stwem leżałoby w gestii policji. 
Skierujemy prośbę do funkcjo-
nariuszy o przenośne radary 
– tłumaczy Kurzela.

Wszystko wygląda pięknie 
w teorii. Ale jak pokazuje życie 
– wcale łatwo nie będzie. Miasto 
może wnioskować do wojewódz-
twa w sprawie zmian w al. Wojska 
Polskiego. Jednak co z tego wyj-
dzie, pozostaje zagadką. Obecnie 
nic nie wskazuje na zmiany. – Nie 
ma obecnie planów dotyczących 
modernizacji pruszkowskiego 
odcinka drogi nr 719 w kontek-
ście bezpieczeństwa kierowców 
– zaznacza urząd marszałkowski.

Trzeba również pamiętać, że 
wiele zależy od uczestników ru-
chu. Infrastruktura to jedno, ale 
ważna jest również zachowanie 
kierowców, pieszych i rowerzy-
stów. – W dużej mierze do zdarzeń 
drogowych w al. Wojska Polskie-
go dochodzi w rejonie skrzyżo-
wań. Wśród powodów możemy 
wymienić przejazd, a w przypadku 
pieszego przejście na czerwonym 
świetle, nieustąpienie pierwszeń-
stwa bądź nieuwagę podczas 
zmianę pasa ruchu – wymienia 
rzecznik pruszkowskiej policji.

A więc jaka jest recepta na po-
prawę bezpieczeństwa? Podkom. 
Kańka: – Przede wszystkim za-
chowujmy zawsze ostrożność 
i stosujmy się do zasady ograni-
czonego zaufania. Nigdy nie wie-
my, co zrobi inny uczestnik ruchu, 
dlatego musimy być uważni.
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– podaje Andrzej Kurzela, wice-
prezydent Pruszkowa.

W sprawie działania sygnaliza-
cji w al. Wojska Polskiego w po-
rze nocnej skontaktowaliśmy się 
z Urzędem Marszałkowskim Woje-
wództwa Mazowieckiego. – Z na-
szej perspektywy problemem 
jest ograniczona przepustowość 
pruszkowskiego odcinka dro-
gi 719, na którą wpływ mają tak-
że zlokalizowane w niewielkich 
odległościach obiekty sygnalizacji 
świetlnej mające zapewnić bez-
pieczeństwo na skrzyżowaniach 
drogi 719 z drogami lokalnymi. 
Harmonogram pracy sygnaliza-
cji można zmienić. Niemniej jed-
nak wprowadzenie kolorowego 
sterowania całodobowego pro-
wadzi do znacznych strat czasu 
pojazdów szczególnie na wlo-
tach bocznych gdzie ze względu 
na przyjęte algorytmy sterowania 
sygnał czerwony trwa dłużej niż 
na kierunku z pierwszeństwem 
przejazdu. Prowadzi to również do 
ignorowania sygnału czerwonego. 

G R O D Z I S K  M A Z .
Do zdarzenia doszło 
23 lipca w Kozerach, 
w gminie Grodzisk 
Mazowiecki. Porywisty 
wiatr zerwał dach 
z domu, w którym 
mieszka mężczyzna 
samotnie wychowujący 
syna. Sam nie jest 
w stanie „udźwignąć” 
finansowo jakichkolwiek 
napraw. Dlatego wraz 
z synem potrzebują 
pomocy osób 
o dobrych sercach!

Z biórkę w imieniu pana 
Piotra zorganizowa-
ła jego siostra. – Wi-
tam, piszę w imieniu 

mojego brata Piotra, który sa-
motnie wychowuje syna i po-
trzebuje Państwa pomocy. 
W dn. 23 lipca w naszej miej-
scowości Kozery w wojewódz-
twie mazowieckim przeszła 
trąba powietrzna, która uszko-
dziła dach budynku (dach 
został zerwany z konstruk-

cją i częścią murów), który 
oni zamieszkują. Woda prze-
ciekła przez strop zalewając 
górne piętro budynku, pod-
łogi spęczniały, na ścianach 
pozostały zacieki... – napisała 
na stronie zrzutka.pl Małgo-
rzata Majewska. 

Potrzebna jest pomoc! – Nie-
stety pogoda nam nie sprzy-
ja, codziennie pada.... Każdy 
dzień bez dachu to kolejne 
straty dla rodziny. Ponieważ 
sytuacja fi nansowa nie pozwa-
la nam na pokrycie wszystkich 
kosztów remontu i odbudowy 

dachu, prosimy o pomoc. Li-
czy się każda złotówka – ape-
luje siostra.

Aby pomóc fi nansowo rodzi-
nie wystarczy wejść pod adres: 
www.zrzutka.pl/bhabfc, kliknąć 
w przycisk „wpłać” i postępować 
zgodnie z komunikatami. [SD]

Wichura zerwała im dach, 
potrzebują pomocy

Informacje o tym tragicznym 
zdarzeniu potwierdza policja. 
– Otrzymaliśmy zgłoszenie kil-
kanaście minut po godz. 23.00. Ze 
wstępnych oględzin wynika, że 
mężczyzna idąc polami na wyso-
kości ul. 3 Maja wpadł do wykopu. 

Został wyciągnięty przez straża-
ków i trafi ł do szpitala – mówi nam 
podkom. Karolina Kańka, rzecz-
nik prasowy Komendy Powiato-
wej Policji w Pruszkowie. 

Nieco więcej o stanie 20-latka 
przekazali nam ratownicy medycz-
ni. – Mężczyznę, który wpadł do 
wykopu początkowo reanimo-

wali strażacy, którzy go wyciąg-
nęli. Przejęliśmy pacjenta po za-
trzymaniu akcji serca. 20-latek 
w stanie bardzo ciężkim został 
przewieziony do szpitala  – po-
informował nas Wojciech Diadia, 
kierownik pruszkowskiej bazy 
Falck Medycyna. Jakim cudem 
20-latek nie zauważył wykopu? 

Tragedia na Żbikowie. Zginął 20-latek

dokończenie ze str. 1 Yo
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PODKOWA LEŚNA
Mowa o przeprawie 
kolejowej w ciągu ul. Jana 
Pawła II i ul. Brwinowskiej 
w Podkowie Leśnej. 
Z powodu remontu 
przejazd zostanie 
zamknięty na cały 
weekend. 

Zamknięcie wyżej wymie-
nionego przejazdu zwią-

zane jest z remontem na-
wierzchni. – Warszawska Kolej 
Dojazdowa uprzejmie infor-
muje, że od dnia 28 lipca (pią-
tek) od godz. 22.00 do dnia 
31 lipca (poniedziałek) do godz. 
5.00 Przedsiębiorstwo Na-
praw Infrastruktury Sp. z o.o. 
prowadzić będzie prace zwią-
zane z wymianą nawierzch-
ni na przejeździe kolejowym 
w ciągu ul. Jana Pawła II 
i ul. Brwinowskiej – czytamy 
w komunikacie. Przejazd bę-
dzie całkowicie zamknięty dla
ruchu samochodowego. [SD]

Zamkną 
przejazd WKD
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Według naszego czytelnika prace 
są nieodpowiednio zabezpieczo-
ne. – Szczerze to była kwestia czasu 
kiedy wydarzy się tu jakaś tra-
gedia. Tam non-stop małe dzieci 
przechodzą i nikt się nie intere-
suje, że tam są słabo zabezpie-
czone wykopy i każdy może sobie
tam wejść – zaznacza. Policjanci 

podkreślają, że jest zbyt wcze-
śnie na ocenę przyczyn tragedii. 
– Sprawdzimy, czy był to nieszczę-
śliwy wypadek czy może faktycznie 
wykop był nieodpowiednio zabez-
pieczony. Dalsze kroki zależą od 
tego, co uda nam się ustalić – za-
znacza podkom. Kańka. Nieste-
ty, 20-latek zmarł w szpitalu. [AS]

Kolejna śmierć w alei Wojska Polskiego... 
Brawura, nieuwaga, zła infrastruktura – co powoduje wypadki?

dokończenie ze str. 1
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– Sytuacja finansowa nie pozwala 
nam na pokrycie wszystkich kosztów 
remontu i odbudowy dachu, prosimy 
o pomoc – apeluje siostra pana Piotra.



Problemy przy 
budowie ścieżek? 

 Jakub Małkiński 

N A D A R Z Y N 
Gmina Nadarzyn stawia 
na rozwój infrastruktury 
rowerowej. Trwają  
prace na kilku ulicach, 
gdzie mają pojawić się 
ścieżki m.in. ul. Utratą  
w Walendowie czy  
ul. Agrestowej w Ruścu. 
Zdaniem mieszkańców,  
nie wszystko jest tak,  
jak być powinno. 

Budowa ścieżek rowero-
wych w gminie Nada-
rzyn budzi wątpliwości 
mieszkańców. W ich 

opinii nikt nie czuwa nad in-
westycją, a ciągi nie będą speł-
niały swojej roli. – Mistrzostwem 
w partactwie oraz utrudnianiu 
życia mieszkańcom jest ścieżka 
rowerowa na ulicy Agrestowej, 
Radarowej i Wojskowej w Ru-
ścu. „Najlepsze” w całej inwe-
stycji jest drzewo pozostawione 
w ciągu ścieżki oraz „przejście” 
ścieżki z jednej strony ulicy na 
drugą (ul. Agrestowa) co przy 
wysokich krawężnikach (droga 
nieutwardzona więc krawęż-
niki obsadzone są wyżej) bę-
dzie dla użytkowników nie lada 
gratką. Żeby było mało to szero-
kość ulicy Agrestowej na jej koń-
cu (skrzyżowanie z Radarową) 

jest tak mała, że z całą pew-
nością nie przejedzie nią cię-
żarówka (np. 4 osiowa), chyba, 
że „użyczy” sobie ścieżki.  Po-
za tym w pozostałej części uli-
cy na wielu jej fragmentach jest 
tak wąsko, że mijanie się dwóch 
samochodów osobowych jest 
niemożliwe – prezentuje jeden  
z naszych czytelników. 

Gmina zapewnia, że wszyst-
kie ścieżki budowane są w opar-
ciu o ściśle określone wytyczne. 
– Drogi rowerowe zostały za-

projektowane zgodnie z wymo-
gami konkursu RPO WM oraz 
kryteriami dla gmin Warszaw-
skiego Obszaru Funkcjonalne-
go. W związku z tym planując to 
zadanie do realizacji kierowali-
śmy się określonymi wytyczny-
mi. Ścieżki mają oczywiście służyć 
mieszkańcom, jednak zaplano-
wanie ich przebiegu było uzależ-
nione od wielu czynników, które 
musieliśmy spełnić. M.in. ścież-
ki muszą bezwzględnie mieć cha-
rakter połączeń komunikacyjnych, 

ułatwiających dostanie się miesz-
kańców do budynków użyteczno-
ści publicznej, pozwalających na 
bezpieczne przemieszczanie się 
dzieci i młodzieży do placówek 
oświatowych – wyjaśniają wła-
dze Nadarzyna. – Zgodnie z kry-
teriami określonymi dla konkursu, 
ścieżki powinny mieć powiązania 
z sąsiednimi gminami i ścieżka-
mi w innych gminach. Dlatego np. 
została zaprojektowana ścieżka  
w m. Walendów, do styku z gmi-
ną Lesznowola i powiązanie jej 

z istniejącą tam ścieżką na ulicy 
Granicznej w Marysinie – dodają.

Mieszkańcy mogą liczyć na 
naprawę dróg, przy których bu-
dowane są ścieżki. Do moderni-
zacji posłuży destrukt. – Gmina 
wychodząc naprzeciw potrzebom 
mieszkańców i chcąc zminimali-
zować problemy, które pojawia-
ją się przy okazji budowy ścieżek, 
ogłosiła postępowanie przetargo-
we na naprawę dróg z destruktu 
asfaltowego, jak również na bieżą-
co podejmuje wszelkie działania, 
by doprowadzić do polepszenia 
warunków przejezdności po-
szczególnych dróg dla pojazdów 
obsługujących mieszkańców. War-
to zauważyć, że w pierwszej ko-
lejności będą naprawiane drogi 
przy których budowane są ścież-
ki, celem zapobieżenia niszczeniu 
nowobudowanych ścieżek przez 
użytkowników ruchu drogowe-
go – podaje nadarzyński urząd.

Dobiegają końca prace przy 
budowie ścieżek na ul. Planto-
wej w Nadarzynie i na odcinku 
od granicy z gminą Leszno- 
wola w Walendowie.  
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73.– W tym roku obchodzimy 73. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. 
1 sierpnia o godz. 17.00 zawyją w okolicy syreny. Ponadto w naszym regionie 

odbędzie się wiele uroczystości, więcej na ten temat przeczytacie na str. 4. 73.

Reklama

Ale nie tylko kierowcy poru-
szający się drogą wojewódzką 
nr 720 powodują korki. Wpływ 
na nie ma również ruch lokal-
ny i mieszkańcy, którzy dowo- 
żą i odbierają swoje dzieci m.in.  
z Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Pił-
sudskiego 11 oraz kilku przed-
szkoli zlokalizowanych w okolicy, 
a także pacjenci Lecznicy Ro-
dzinnej „Alfa”. Ponadto istniejąca 
zabudowa i ogrodzenia posesji 
bardzo utrudniają bezpieczny 
wyjazd z dróg podporządkowa-
nych na ul. Biskupicką. 

Aby usprawnić ruch w tym 
miejscu, a także podnieść po-
ziom bezpieczeństwa wy-
budowane zostanie rondo 
z włączeniem na dwóch wlo-
tach DW 720, na jednym wlocie  
drogi powiatowej, czyli ul. Pił-
sudskiego i na jednym wlocie 
drogi gminnej, ul. Armii Kra-
jowej.  – Podpisaliśmy umowę 
z Mazowieckim Zarządem Dróg 

Wojewódzkich, któremu udzie-
lamy pomocy rzeczowej m.in. 
w postaci przekazania działek. 
Wcześniej musieliśmy wykupić 
prawie 600 m kw. działki od pa-
rafii św. Floriana. Zapłacimy od-
szkodowanie za wywłaszczenie 
fragmentu jednej z działek, oko-

ło 50 m kw. To wszystko i jesz-
cze 800 m kw. naszych działek 
przekażemy na rzecz wojewódz-
twa. Ponadto gmina Brwinów 
wykonała dokumentację pro-
jektową za ponad 60 tys zł  

– mówi Arkadiusz Kosiński, bur- 
mistrz Brwinowa. 

Kiedy budowa wystartuje? 
– 14 lipca wojewoda wydał ze-
zwolenie na realizację inwe-
stycji drogowej (ZRID) i około 
dwa tygodnie temu rozma-
wiałem z dyrektorem MZDW 
w tej sprawie. Uzgodniliśmy, 
że w tym roku rondo nie zosta-
nie wpisane do planu inwesty-
cji, ponieważ gdyby wcześniej 
nastała zimna, to mogłoby się 
okazać, że zablokujemy cały 
Brwinów. MZDW zobowiązało 
się pokryć koszty budowy ron-
da. Roboty drogowe wystartują 
w przyszłym roku. Całkowity 
koszt wyniesie około 2 mln zł 
– odpowiada Kosiński. 

W rozmowie z burmistrzem 
dowiedzieliśmy się też, że zosta-
nie wybudowany ciąg pieszo-ro-
werowy łączący rynek z rondem. 
Oprócz tego gmina wybudu-
je w obrębie ronda monitoring, 
gdzie mają zostać zainstalowane 
dwie lub trzy kamery [SD] 

Brwinów zyska rondo
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Reklama

– Ścieżki mają oczywiście służyć 
mieszkańcom, jednak zaplanowanie  
ich przebiegu było uzależnione od 
wielu czynników, które musieliśmy 
spełnić – podkreślają urzędnicy.

dokończenie ze str. 1

MZDW 
zobowiązało się 
pokryć koszty 
budowy ronda. 
Roboty drogowe 
wystartują  
w przyszłym roku 
– mówi burmistrz.
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 Seweryn Dębiński 

R E G I O N
W tym roku obchodzimy 
kolejną, 73. rocznicę 
Powstania Warszawskiego. 
1 sierpnia o godzinie „W” 
usłyszymy syreny. Specjalnie 
z tej okazji przygotowano 
wiele uroczystości w naszym 
regionie, jedną z ciekawszych 
będzie ta zorganizowana 
w pruszkowskim Parku 
Kościuszki przez starostwo. 

P owstanie Warszawskie 
to w dużym skrócie 63 
dni bardzo trudnej wal-
ki Polaków przeciwko 

okupującym stolicę wojskom nie-
mieckim. Poległo ok. 16 tys. żołnie-
rzy Armii Krajowej, 20 tys. zostało 
rannych, a 15 tys. wzięto do nie-
woli. W wyniku działań zbrojnych 
Niemców zginęło także ok. 200 tys. 
cywilnej ludności zamieszkującej 
Warszawę. To dla nich, tych pole-
głych 1 sierpnia o godz. 17.00 piesi 
staną na baczność, zatrzymają się 

auta i zawyją syreny praktycznie 
w całej Polsce.

Pruszków
W Pruszkowie obchody rozpocz-
ną się dwa dni wcześniej, bo już  
30 lipca. Przez cały dzień w róż-
nych miejscach w mieście będą 
rozbrzmiewać (nie)zakazane pio-
senki. Już od godz. 10.00! W wybra-
nych punktach pojawi się dorożka, 
a w niej kapela Kapsell, która wy-
kona powstańcze piosenki. Wspól-
ne śpiewanie jest jak najbardziej 
pożądane. Ponadto będą rozda-
wane broszury z tekstami trzech 
wybranych utworów i historia 
wydarzeń jakie miały miejsce na 
terenie pruszkowskiej elektro-
ciepłowni. Gdzie pojawi się śpie-
wająca dorożka? Oto lista miejsc:  
10:15 okolice ulicy Partyzantów 
w Tworkach, 10:45 ulica 3 Maja 
przy Parafii Niepokalanego Po-
częcia NMP na Żbikowie, 11:15 Park 
Kultury i Wypoczynku Mazowsze 
(Park Hosera), 12:15 okolice ulicy 
Helenowskiej 13:00 plac kardynała 
Stefana Wyszyńskiego, 14:00 ulica 

Berenta przy Parafii Św. Kazimie-
rza, 14:30 plac Jana Pawła II przy 
Urzędzie Stanu Cywilnego. Nato-
miast o godz. 16.00 starosta prusz-
kowski zaprasza mieszkańców na 
koncert finałowy, który odbędzie 
się na scenie Młodzieżowego Do-
mu Kultury w Parku Kościuszki.

Pamięć o powstańcach utrwali 
również miasto. Pod tablicą oko-
licznościową przy ul. Waryńskiego 
zostaną złożone kwiaty. – Prezy-
dent Pruszkowa Jan Starzyński 
zaprasza na obchody upamięt-
niające wybuch Powstania War- 
szawskiego. Serdecznie zaprasza- 
my rodziny powstańców, miesz-
kańców, związki kombatanckie,  
organizacje pozarządowe, harce-
rzy, instytucje państwowe, samo-
rządowców. Uroczystości odbędą 
się jak co roku pod tablicą, będącą 
świadectwem wydarzeń sierpnio-
wych na terenie Elektrowni przy 
ulicy Waryńskiego 1 w Pruszko-
wie. Uroczyste złożenie kwiatów 
nastąpi 1 sierpnia o godzinie 17.00 
– poinformowało Biuro Promo-
cji i Kultury Miasta Pruszkowa.

Grodzisk Maz.
Tradycyjnie, jak co roku w po-
wiecie grodziskim o godz. 17.00 
zawyją syreny. – We wtorek  
1 sierpnia 2017 roku o godz. 17.00 
na terenie powiatu grodziskie-
go zawyją syreny alarmowe 
w 73. rocznicę wybuchu Po-
wstania Warszawskiego w celu 
oddania hołdu i uczczenia pa-
mięci bohaterskich żołnierzy 
Polskiego Państwa Podziem-
nego oraz mieszkańców stoli-
cy, poległych i zamordowanych 
w czasie Powstania Warszawskie-
go – czytamy na stronie grodzi-
skiego starostwa.

Oprócz tego w 73. rocznicę,  
1 sierpnia odbędzie się msza św. 
w kościele pw. św. Anny – o godz. 
17.00. Następnie godzinę póź-
niej uroczystości przeniosą się 
pod pomnik Wolności, a o 19.00  
rozpocznie się koncert piosenek 
z lat 20-tych i 30-tych, a także 
pieśni powstańczych. Na placu 
przed Centrum Kultury wystą-
pią: Anna Maria Adamiak, Pa-
weł Świętorecki i Piotr Kulas. 

73. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego 
Milanówek
29 lipca o godz. 18.00 odbędzie 
się msza św. w kościele parafii 
św. Jadwigi Śląskiej, bezpośred-
nio po mszy będzie miało miejsce 
złożenie kwiatów pod pomnikiem 
przy ul. Krakowskiej. Natomiast  
1 sierpnia o 17.00 zostanie oddany 
hołd Powstańcom na cmentarzu 
parafialnym w Milanówku. Go-
dzinę później msza św w intencji 
uczestników Powstania Warszaw-
skiego w kościele św. Jadwigi. Po 
mszy Milanowskie Centrum Kul-
tury zaprasza na wystawę plene-
rową pt. „Barwy ruin – Warszawa 
i Polska w odbudowie na kolo-
rowych fotografiach Herny'ego  
N. Cobba z 1947 r.”. 

Piastów
W hołdzie bohaterom 1 sierpnia 
o godz. 17.00 zostaną złożone 
kwiaty przy pamiątkowym mu-
rze na terenie gimnazjum nr 2 
(al. Tysiąclecia 3). Godzinę póź-
niej odprawiona będzie msza 
św. w kościele przy ul. Ogiń-
skiego 41, a o 19.00 piastowianie 

wspólnie zaśpiewają powstań-
cze piosenki.

Michałowice
W tym roku odbędzie się 51. Rajd  
po Kamienistej Drodze (6 sierp- 
nia). – W pęcickim kościele  
o godz. 10. 00 rozpocznie się kon- 
cert pieśni patriotycznej, nato-
miast o godz. 11.00 msza w inten- 
cji poległych. O godz. 12.30 przy 
pomniku-mauzoleum odbędzie 
się apel poległych z udziałem  
Kompanii Reprezentacyjnej Woj- 
ska Polskiego – czytamy na stro-
nie gminy Michałowice. 

Raszyn
Uroczystości w Raszynie roz-
poczną się o godz. 16.30 od zbiór- 
ki na placu Powstańców War-
szawy 1944. Tradycyjnie o 17.00  
– godzina „W”. Następnie o 18.00 
uroczysta msza św. w kościele 
św. Szczepana w Raszynie. Na 
godz. 20.00 zaplanowano kon-
cert na Placu Powstańców War-
szawy 1944 „Raszyniacy śpiewają 
pieśni powstańcze”. 

G R O D Z I S K  M A Z .
Strażnicy z Grodziska 
Mazowieckiego 
interweniowali w sprawie 
zamkniętego psa  
w rozgrzanym wnętrzu 
pojazdu – bez wody, bez 
uchylonych okien – podczas 
gdy na zewnątrz było 
duszno i gorąco. 

D o sytuacji doszło  
20 lipca w godzi-
nach południowych 
na terenie parkingu 

przed Urzędem Miasta i Gmi-
ny w Grodzisku Mazowieckim. 
– Gorąco na zewnątrz powodo-
wało nagrzewanie się metalowej 
puszki jaką był w tym momen-
cie samochód, co można porów- 
nać z uruchomienia piekarni-
ka. W środku umęczony pies.  
Ludziom na dworze jest gorą-
co, mają na sobie letnie ubra-
nia, a zwierzę futra nie zdejmie 
– poinformowali na swojej wi-
trynie grodziscy strażnicy.

Co ciekawe kierowca nie był 
interesantem urzędu. Auto zosta-
wił na parkingu i poszedł załatwić 

swoje sprawy na deptaku. Jak 
zwykle w takich przypadkach 
właściciel czworonoga twier-
dził, że wyszedł tylko na chwi-
lę. – Takie tłumaczenie nie jest 
argumentem , ponieważ chwila 
– chwili nie jest równa. Dla jed- 
nego 5 minut dla innego pół go-
dziny. A dla psa te chwile to mę-
czarnia – zaznacza straż miejska.

Nie trzeba tłumaczyć jak duże 
niebezpieczeństwo stwarza po-
zostawienie zwierzęcia w pojeź-
dzie, podczas gdy na zewnątrz 
są wyższe temperatury, a w do-
datku jest duszno. Przypomina-
my: Ustawa o ochronie zwierząt 
w art. 35 ust.1a określa kary gro-
żące za znęcanie się nad zwie-
rzętami, tj. kara grzywny, kara 
ograniczenia lub pozbawienia 
wolności do lat 2. [SD]

Pies w nagrzanym 
samochodzie 
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 Seweryn Dębiński 

P R U S Z K Ó W
Chodzi o migające 
światełka, które w maju 
pojawiły się przy przejściach 
dla pieszych w ciągu  
ul. Prusa w Pruszkowie. 
Niestety, niektóre z nich  
już przestały działać... 

Ul. Prusa to jedna z tych 
bardziej zatłoczonych 
w mieście i to zarówno 
przez kierowców oraz 

pieszych. Wzdłuż niej znajduje 
się wiele lokali usługowych. Po-
nadto droga jest łącznikiem po-
między innymi ważnymi ulicami 
w mieście. A w związku z tym, że 
ul. Prusa przekracza duża licz-
ba pieszych starostwo, będące 
zarządcą drogi, zdecydowało 
się zwiększyć bezpieczeństwo 
i zamontować tzw. kocie oczka  
przy „zebrach”. 

O zmroku światełka są efek-
towne, ponieważ na przemian 
migają białym światłem. Niestety 
już nie wszystkie... Część „kocich 
oczek” zepsuło się. O wyjaśnienia 
w tej sprawie zwróciliśmy się do 

pruszkowskiego starostwa. – Fakt 
ten został zgłoszony wykonaw-
cy już 5 lipca. Po sprawdzeniu ich 
stanu okazało się, że dziewięć spo-
śród urządzeń kwalifikuje się do 
wymiany w związku z czym zło-
żona reklamacja została uznana. 
Obecnie firma czeka na dosta-
wę urządzeń, a ta ma nastąpić 
w połowie sierpnia. Oczywiście 
jeśli do tego czasu wystąpią pro-
blemy z kolejnymi urządzeniami 
również i te zostaną wymienione 
w ramach gwarancji. Przy tej oka-
zji warto nadmienić, że niekiedy 

nie działające oczka niekoniecz-
nie oznaczają ich uszkodzenie. 
Lampki LED w „kocich oczkach” 
ładowane są przez słońce, dlate-
go podczas pochmurnych dni, 
a do tego intensywnym ruchu 
ich baterie mogą nie naładować 
się w pełni – tłumaczy Krzysztof 
Bukowski ze Starostwa Powiato-
wego w Pruszkowie. 

W rozmowie z przedstawicie-
lem starostwa podkreśliliśmy, że 
nie wszyscy nasi czytelnicy byli za-
dowoleni z tego rozwiązania i już 
wcześniej przewidywali szybkie 

awarie tych urządzeń. Czy to do-
bry system? – Tak. Wszystko to 
co wpływa na poprawę bezpie-
czeństwa mieszkańców jest do-
bre. Awarie zdarzały się, zdarzają 
się i będą się zdarzały - tego nie 
jesteśmy w stanie uniknąć, ale ro-
bimy wszystko, aby jak najszyb-
ciej reagować na nie i wzywać 
wykonawców do przeprowadza-
nia napraw wadliwych elemen-
tów – wyjaśnia Bukowski. 

Dopytując dalej zwróciliśmy 
uwagę, że światełka nieco wy-
stają nad powierzchnię asfaltu. 
Czy w związku z tym, gdy nadej-
dzie zima a na ul. Prusa wyjadą 
pługi, to nie zniszczą efektow-
nych „kocich oczek”? – Odno-
śnie obaw jednego z czytelników 
co do okresu zimowego i ryzyka 
zerwania „kocich oczek” –  już in-
formowaliśmy drogowców o tym, 
gdzie takie rozwiązania zostały za-
instalowane tym samym apelując 
o szczególną uwagę. Urządzenia 
są mocno zakotwiczone w asfal-
cie, a pługi śnieżne wyposażone 
w gumy chroniące powierzchnię 
drogi. Ryzyko ich wyrwania jest 
zatem małe – odpowiada Krzysz-
tof Bukowski. 
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Kocie oczka przestały mrugać  

G R O D Z I S K  M A Z O W I E C K IG R O D Z I S K  M A Z .
– 25 lipca rozpoczęła się budowa ron-
da na skrzyżowaniu ulic Królewskiej 
z Okrężną. Ruch będzie odbywał się 
wahadłowo. W związku z tym wy-
stąpią utrudnienia w poruszaniu się 
po mieście. Prosimy o zachowanie 
szczególnej ostrożności w miejscu 
prowadzonych robót. Przepraszamy 

za wynikłe podczas prowadzenia robót 
utrudnienia – czytamy na stronie gro-
dziskiego magistratu. Roboty drogowe 
mają potrwać do końca sierpnia. Temat 
ten poruszaliśmy już przeszło rok temu, 
gdy mieszkańcy Grodziska obawiali się, 
że nowe rondo będzie tamowało ruch 
na ul. Królewskiej. Wówczas burmistrz 

Budowa ronda  
na ul. Królewskiej

miasta tłumaczył, że: – zanim zapadła 
decyzja o budowie ronda wykonaliśmy 
bardzo szczegółową analizę przepro-
wadzoną przez wybitnych specjalistów. 
Rondo będzie najbezpieczniejszą for-
mą jaką można sobie wyobrazić w tym 
miejscu – powiedział w lipcu 2016 r. 
Grzegorz Benedykciński. [SD] 
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Podkowa Leśna właśnie otrzymała do-
finansowanie na pielęgnację drzew  
w wysokości 820 tys. zł. To 90 proc. 
wartości całego projektu, który wy-
nosi 911 tys. zł. Tak wysoka kwota po-
zwoli na poprawę stanu zdrowotności 
3750 drzew w Podkowie Leśnej. Te-
goroczna inwestycja będzie ostatnim 

etapem pielęgnacji w parku. Prace 
obejmą drzewa zlokalizowane na te-
renach zieleni nieurządzonej znajdu-
jących się na działkach stanowiących 
własność miasta – w tym na skwerach 
oraz wzdłuż ulic miejskich. Zadrzewie-
nie parku jest w złym stanie i stano-
wi bezpośrednie zagrożenie zdrowia 

i życia dla spacerowiczów, a także ro-
werzystów. W związku z tym zostaną 
dokonane liczne cięcia, jednak nie bę-
dzie prowadzona wycinka drzew. In-
westycja zminimalizuje ryzyko utraty 
cennych wartości przyrodniczych mia-
sta-ogrodu. Prace wykonywane będą 
pod okiem inspektora nadzoru. [ASz] 

Reklama

 Anna Sołtysiak 

P R U S Z K Ó W
To już przesądzone. 
We wrześniu pruszkowianie 
będą mogli korzystać  
z systemu wypożyczalni 
rowerów. Miasto  
niebawem powinno  
wybrać operatora systemu.

Jeszcze na początku czerw-
ca pruszkowscy włodarze 
podkreślali, że urucho-
mienie w mieście systemu 

wypożyczalni rowerów nie jest 
możliwe. – Obecnie stacje nie po-
jawią się. Pomysł mamy wpisany 
m.in. w projekt budżetu oby-
watelskiego. Mamy szacunko-
wo opracowane ile to kosztuje. 
Ale dziś trudno na ten temat jest 
rozmawiać jeżeli nie posiadamy 
ścieżek rowerowych – mówił nam 
wtedy Michał Landowski, wice-
prezydent Pruszkowa.

W ciągu prawie dwóch miesięcy 
wiele się w tym temacie zmieni-
ło. Miasto postanowiło urucho-
mić system wypożyczalni jeszcze 
w tym roku w trybie pilotażowym. 
– Nawet miesiąc czy dwa pozwolą 

nam sprawdzić czy wypożyczal-
nie cieszą się zainteresowaniem 
wśród mieszkańców – mówi nam 
dziś Michał Landowski. 

Kiedy zatem system wystartu-
je? Termin uruchomienia Prusz- 
kowskiego Roweru Miejskie-
go wyznaczono na 4 września. 
Pruszkowianie będą mogli z nie-
go korzystać przez dwa miesią-
ce. PRM będzie działał jedynie do  
5 listopada. – Ogłosiliśmy postę-
powanie w tej sprawie. Wpłynę-
ła do nas tylko jedna oferta. Jeśli 
dokumenty, które otrzymaliśmy 
od oferenta są poprawne to za-
pewne podpiszemy z nim umowę. 

Ostateczna decyzja zapadnie po 
weryfikacji oferty, najprawdo-
podobniej w przyszłym tygodniu  
– podkreśla Landowski. 

Warto tu dodać, że oferentem 
jest firma Nextbike, która od-
powiada m.in. za warszawskie 
Veturillo, OpoleBike, Grodziski 
Rower Miejski czy Rower Gmin-
ny w Michałowicach.

Gdzie pojawią się stacje? Na 
początek wybrano cztery lokali-
zacje. Rowery będzie można wy-
pożyczać w rejonie stacji WKD, 
stacja ma by zlokalizowana przy 
ul. Ewy. Druga stacja zostanie 
Helenowskiej w rejonie studni 

oligoceńskiej. Wypożyczalnia po-
jawi się również przy ul. Promyka 
w rejonie krzyżówki z ul. Robot-
niczą. Ostatnia, czwarta stacja, 
pojawi się w Parku Mazowsze. 

Mieszkańcy do swojej dyspo-
zycji będą mieli 32 rowery (po 
osiem w każdej stacji). Co cie-
kawe wśród nich będą dwa tan-
demy i dwa rowery dziecięce. 
Każda z czterech stacji będzie 
miała 12 stanowisk, ale rowe-
rów w niej będzie osiem. Skąd 
ta różnica? Dodatkowe miejsca 
pozwolą na zostawienie na danej 
stacji większej liczby rowerów. 

Ile zapłacimy za wypożycze-
nie rowerów? Pierwsze 20 min 
korzystania będzie darmowe. 
Za wypożyczenie roweru na 
czas od 21 do 60 min zapłaci-
my 1 zł, a później za każdą pełną 
godzinę zapłacimy 1 zł. Te ceny 
obowiązują jednak gdy z roweru 
chcemy korzystać maksymalnie 
przez trzy godziny. Za czwartą 
i każdą kolejną godzinę zapłaci-
my już po 5 zł. 

Jeśli system będzie cieszył się 
powodzeniem wśród mieszkań-
ców, to w kolejnych latach będzie 
rozbudowywać sieć wypożyczalni.
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Rower miejski na ostatniej prostej 

Podkowa Leśna  
inwestuje w środowisko 

Reklama
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Cykl „zaPARKuj w Młochowie” trwa 
w najlepsze. 30 lipca o 16.00 przy ko-
ściele św. Michała Archanioła wystąpi 
Karolina Skrzyńska z zespołem. Lipco-
we i sierpniowe niedziele w Młocho-
wie upływają pod znakiem koncertów. 
W malowniczej scenerii mieszkań-
cy mogą posłuchać dobrej muzyki.  

W najbliższą niedzielę (30 lipca) 
mieszkańcy Młochowa będą mogli 
wsłuchać się w śpiew Karoliny Skrzyń-
skiej. 29-letnia piosenkarka uczęsz-
czała do gliwickiej Państwowej Szkoły 
Muzycznej I i II stopnia. Pierwszy al-
bum Karoliny Skrzyńskiej „W oddali” 
ukazał się w 2013 roku. Rok później 

Wybierz się na koncert  
do parku

otrzymała nagrodę im. Czesława Nie-
mena w koncercie SuperDebiutów  
w Opolu. Do najbardziej znanych utwo-
rów artystki należą: „Szeptane”, „Hej  
w oddali”, „Przedwiośnie”. W progra-
mie koncertu w Młochowie znajdują 
się autorskie utwory Skrzyńskiej zwią-
zane z rdzenną kulturą polską. [JM] 

W Y W I A D
Podczas Lipcowego koncertu do 
północy wprawił pan pruszkow-
ską publiczność w nastrój rado-
ści. Jak to się robi?
Nie wiem. Wydaje mi się, że 
trzeba być po prostu szczerym 
w tym, co się mówi, kim się jest, 
a przede wszystkim w emocjach. 
Można mówić różne słowa, ale 
pewnie największy udział w na-
wiązaniu relacji z publicznością 
mają emocje. Występuję od 30 lat,  
ale scena teatralna jest zupełnie 
innym środkiem przekazowym. 
To skupienie, cisza, a w przy- 
padku koncertu mieliśmy do 
czynienia z parkiem, który jest 
ogólnie dostępny. Każdy mo-
że wejść lub wyjść w momen-
cie, który mu się podoba. Mimo 
tego udało się skupić uwagę na 
muzyce, historiach, a to świadczy 
bardzo pięknie o pruszkowskiej 
publiczności, która słucha. Jeżeli 
człowiek nie słucha, to mało co 
go obchodzi. Podczas koncertu 
było jasno, na twarzach zebra-
nych widziałem skupienie. 

Myślę, że to przede wszystkim 
zasługa tej część publiczności 
w Pruszkowie, która chce takich 
spotkań. Nie biega za miejsca-
mi ogólnie dostępnymi, chociaż 
czasem za darmo, ale niemają-
cymi wiele wspólnego z kultu-
rą. Są tanią rozrywką. Ja nią nie 
jestem. Próbuję powiedzieć coś 
więcej, tym bardziej, że publicz-
ność zna mnie z zupełnie innej 
strony. Nierzadko ma też zabu-
rzony obraz przez postaci, które 
gram. Cieszę się, że ktoś może 
poznać mnie prywatnie, jakim 
jestem człowiekiem, a nie tym 
w mundurze czy kitlu.

Ile prawdy jest w tym, że che-
mia, która wytwarza się między 
artystą a publicznością nakrę-
ca występującego?
Bardzo! To jest pewnie taki me-
chanizm, który działa w dwie 
strony, a nie tylko w jedną. Takie 
dwie egoistyczne strony ciągną-
ce z siebie energię, Ja z publicz-
ności, pewnie zgromadzeni ze 
mnie albo z tego, co dochodzi 
do nich ze sceny. Nie oszukuj-
my się – to uskrzydla, dodaje 
wiary, fajnej pewności siebie, 
że historię, którą się opowiada 
jakby trafia do serca. Z sercem 
się nie polemizuje, nie kłóci. Ser-
cem się kocha, więc łatwo jest 
wpaść w taką bliskość.

Stał pan w kolejce po talenty. 
Elektryk, aktor, piosenkarz, sto-
larz. Jak pan to połączył?
Każda z tych przygód jest gdzieś 
ze sobą związana. To nie jest ode-
rwane od tego, co robię. Nieza-
leżnie, czy to będzie aktorstwo, 
muzyka czy pasja meblarska. To 
jest coś twórczego. Człowiek 

Nie jestem tanią rozrywką
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Rozmowa z PIOTREM POLKIEM, aktorem, piosenkarzem, 
elektrykiem, z zamiłowania stolarzem

sobie coś wyobrazi, czasami na-
rysuje, stworzy i wykreuje. Albo 
dziwny nowy świat, klimat, po-
stać bądź mebel. To wszystko jest 
w głowie i nie uważam, żeby by-
ły to jakieś bieguny. Skoro o bie-
gunach mówię, wiadomo, że jest 
plus i minus. Ta część elektryczna 
we mnie, po technikum, znajdu-
je się w pewnym sensie najdalej. 
Ale ona dała mi bardzo niearty-
styczne, ale trzeźwe spojrzenie 
na życie. Ten zawód pozwolił mi 
„dotknąć prądu i zobaczyć, co to 
znaczy”, czyli „dotknij życia i zo-
baczysz jakie ono jest”. My żyjemy 
w takiej lekkiej iluzji, takim cie-
płym, fajnym kloszu – to są ar-
tyści w swoim świecie, który nie 
zawsze trafia do widza. Mam wra-
żenie, że mam niewiele wspól-
nego z nim, ponieważ w każdej 
części mnie jest kawałek tego, co 
robiłem. Ten elektryk, który mo-
że lekko nie pasuje, a gdyby nie 
on nie miałbym rysunków tech-
nicznych. Gdyby nie one, pewnie 
nie projektowałbym mebli. Nie 
mam czegoś takiego, żebym był 
oderwany od natury mnie, czyli 
czegoś poszukującego, twórcze-
go. Jestem wodnikiem i zaw- 
sze powtarzam, że dla mnie nie  
jest interesujące to, co widać, a to, 
czego nie widać. Coś za widno-
kręgiem – to mnie pociąga. Mó-
wię metaforycznie, symbolicznie, 
ale jest coś takiego. Mebel potra-
fi być dziełem sztuki, tak jak ob-
raz, sztuka, film, więc nie widzę 
żadnej różnicy. 

Jak narodziła się u pana pasja 
meblarska? Kolejne wyzwanie?
Zadziałała zwykła ludzka prze-
kora. Uważałem, że niemożliwa 
jest propozycja zrobienia pro-
jektu mebla za niewiarygodnie 

wysokie pieniądze. Pomyśla-
łem: Boże, to nieprawdopodob-
ne, przecież to nie może być takie 
skomplikowane. Tak mi się wte-
dy wydawało. Stamtąd udałem się 
do najprostszego sklepu. Kupi-
łem co chciałem, zrobiłem me-
bel, ten który chciałem mieć. 
Wyglądał koszmarnie, ale nie to 
było najważniejsze. Nagle myślę 
sobie: Boże, jaka to przyjemność 
– oddalić się od świata, któremu 
cały czas towarzyszę. Jakie to cu-
downe skupić się na czymś, nie 
być od nikogo zależnym, a jed-
nocześnie coś stworzyć. To był 
mój relaks. Pomimo, że fizycz-
ne pracowałem bardzo ciężko. 
Na każdy mebel trzeba poświę-
cić kilkanaście godzin. Nie tylko 
projektuję, ale i wykonuję, a więc 
jestem zwykłym stolarzem. Mimo 
to mam tak przewietrzony umysł, 
tyle energii. Pierwszy model, któ-
ry mi nie wyszedł mam na pa-
miątkę. Był przyczynkiem do tej 
przygody, która trwa już 22 lata 
i ma za sobą ponad 120 mebli.

W 1990 roku wyjechał pan do 
Francji. Co było powodem tej  
decyzji?
Zostałem zaproszony przez moją 
francuską agentkę, z którą pod-
pisałem umowę o współpracy po 
festiwalu filmowym w Cannes, 
gdzie byłem z filmem „I skrzypce 
przestały grać”. Tak się to zaczęło. 
Musiałem wybrać tylko moment, 
w którym miałem przyjechać na 
pięć miesięcy. Okazało się, że zo-
stałem tam na cztery lata. Mogę 
powiedzieć dzisiaj z perspektywy 
lat, że nauczyłem się języka, po-
znałem ludzi i nabrałem pokory. 
Z tych wszystkich lekcji ta ostat-
nia jest najlepsza, jaką życie kie-
dykolwiek mi dało – pokory tzn. 

na wszystko trzeba bardzo cięż-
ko zapracować. Ambicja ambicją, 
potrzebna jest cierpliwość i cza-
sem trzeba znać swoje miejsce. 
To bardzo pomaga w życiu. Jeże-
li dzisiaj coś nam się nie udaje, 
a Francja była tego przykładem, 
to uda nam się w najmniej oczeki-
wanym momencie w życiu. Wtedy, 
kiedy pomyślimy sobie: Boże, te-
raz? Właśnie teraz! Tam to nie był 
ten czas. Kiedy skończyłem szko-
łę muzyczną na akordeonie po-
myślałem sobie: Boże, jaki wiejski 
instrument mi się trafił. Po wie-
lu, wielu latach odkryłem, że je-
stem z tego dumny. Pomimo całej 
mojej historii, nagle dostrzegłem, 
że potrafię coś, czego nie umie 
wielu muzyków. Akordeon stał się 
swego czasu instrumentem do-
syć popularnym. Po wielu latach 
Francja w mojej karierze odci-
snęła wielokrotnie swoje piętno 
na wszystkich tych produkcjach 
zagranicznych, w których brałem 
udział. A tam byłem zrezygnowa-
ny. Wydawało mi się, że straci-
łem cztery lata. Do tego stopnia, 
że kiedy dostałem propozycję te-
atralną byłem tak zmęczony, że 
postanowiłem z niej zrezygnować 
i wrócić do Polski. Oczywiście na 
zaproszenie mojego dyrektora te-
atru, który chciał, żebym wrócił 
i przestał jeść bagietkę i pić czer-
wone wino. Miałem ten impuls, 
ale nie zastanawiałem się długo. 
Nie chciałem zostawać we Fran-
cji za wszelką cenę. Poznałem lu-
dzi, język, mam inne horyzonty 
patrzenia na wszystko: na zawód, 
ludzi, biznes, show biznes itd. Nie 
ma pewnie takiego okresu w ży-
ciu człowieka, który można by na-
zwać jałowym. Byle jaki jest po coś.

Zatem warto zbierać doświad-
czenia. Kiedy publiczność może 
spodziewać się kolejnego albu-
mu Piotra Polka?
Powiem tak: nie jestem artystą, 
który jak nie ma nic do powiedze-
nia, będzie nagrywał, ponieważ to 
jego byt. To nie jest mój byt, lecz 
przyjemność, pasja. Zacząłem już 
pracę nad kolejnym fajnym mu-
zycznym projektem, w którym 
będę jeszcze bardziej szczery. Ale 
nie chodzi mi o moje życie, tylko 
o zawód i show biznes. 

Mylą pana czasami na ulicy z in-
spektorem Orestem Możejko?
Nie mylą nazwisk, natomiast 
traktują tak jakbym był podpuł-
kownikiem policji. Rozmawia-
ją ze mną „panie Piotrze”, ale na 
twarzy mają taki lekki dystans 
i szacunek. Co dziwne, głów-
nie mężczyźni. Uwielbiają się 
ze mną fotografować, bo jestem 
kimś takim mocnym, komendan-
tem, szefem. Ale to bardzo miłe.

Rozmawiał:  
Jakub Małkiński

M I L A N Ó W E K
Rozpoczęła się budowa 
wielofunkcyjnego 
boiska przy ul. Szkolnej 
w Milanówku. Obiekt 
powinien być gotowy do 
końca października br. 

I nwestycja stanowi kolejną 
odsłonę zadania „Budowa 
Centrum Sportu i Rekre-
acji GRUDÓW – Etap III”, 

w ramach którego zrealizowano 
m.in. halę sportową przy Zespo-
le Szkół Gminnych nr 1. Prace 
związane z budową boiska wy-
startowały. – Ruszył już I etap 
budowy Centrum Sportu i Re-
kreacji Grudów przy ul. Szkol-
nej. Obiekt jeszcze w tym roku 
będzie dostępny dla uczniów 
ZSG nr 1 oraz dla mieszkańców 
– informuje Wiesława Kwiat-
kowska, burmistrz Milanówka.

W ramach zadania zostanie 
zlikwidowane istniejące boisko 
asfaltowe. W jego miejsce po-
jawi się wielofunkcyjny obiekt, 

na którym będzie można grać 
m.in. w koszykówkę i piłkę 
ręczną. Boisko zostanie wy-
posażone w nawierzchnię 
z trawy syntetycznej i włókien 
polipropylenowych. Za bram-
kami pojawią się dwa pięcio-
metrowe piłkochwyty. Teren 
zostanie oświetlony.

Z pewnością boisko będzie 
wielką atrakcją dla młodszych, 
ale i starszych mieszkańców 
miasta-ogrodu. Planowana 
jest również budowa zaplecza 
szatniowo-magazynowego, któ-
re zostanie wyposażone w me-
dia. Odwiedzający będą mogli 
przemieszczać się po chodni-
kach z kostki betonowej.

Milanowski magistrat po-
stępowanie na budowę boiska 
wielofunkcyjnego z zapleczem 
ogłosił w lutym. Pod koniec mar-
ca podpisano umowę z wyko-
nawcą, który przedstawił ofertę 
opiewającą na ponad 1,2 mln zł. 
Inwestycja powinna zakończyć 
się do 30 października br. [JM]

Budowa boiska
wystartowała
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P I A S T Ó W
Włodarze Piastowa 
szykują się budowy 
parkingu przy ul. J. Hallera. 
Miasto ogłosiło przetarg 
na budowę „Parkuj i Jedź”. 

P iastów podjął współ-
pracę z Pruszkowem 
(lider) i gminą Mi-
chałowice w zakre-

sie starań o środki zewnętrzne 
na budowę parkingów „Parkuj 
i Jedź”. Przedstawiony projekt 
spotkał się z aprobatą i gmi-
ny otrzymały łącznie 15 mln zł 
dofinansowania ze środków 
Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Mazo- 
wieckiego 2014–2020. Do Pias- 
towa trafiło ponad 720 tys. zł.

Parking zostanie zlokalizo-
wany przy ul. Hallera. Mia-
sto planuje wybudowanie 50 
miejsc postojowych dla samo-
chodów osobowych i 20 miejsc 
dla rowerów. W ramach in-
westycji zostaną przeprowa-
dzone: remont nawierzchni 
jezdni, modernizacja i budowa 
chodnika, pojawią się również 
odwodnienie i zatoki postojo-
we. Parking zostanie wybudo-
wany poza pasem drogowym, 

między nasypem drogowym  
ul. Wojska Polskiego a ul. Hal-
lera. – Istniejącą sytuację (par-
kowanie samochodów wzdłuż 
jezdni oraz częściowo na 
chodnikach) uporządkowa-
no zmniejszając szerokość 
jezdni do 6m oraz lokali-
zując wzdłuż jej zachodniej 
krawędzi zatoki postojowe. 
Miejsca dla niepełnospraw-
nych zostaną zlokalizowane 
w najbliżej okolicy przejścia 
dla pieszych. Dodatkowo, do-
puszczono możliwość parko-
wania na chodniku położonym 
po wschodniej stronie ulicy 
Hallera. Wzdłuż ulicy, po jej 
obu stronach zaprojektowano 
chodniki. Przed przejściami 
dla pieszych zaprojektowano 
pola uwagi dla niewidomych. 
W rejonie skrzyżowania z ulicą 
Lwowską zaprojektowano wia-
tę dla rowerów z możliwością 
ładowania rowerów elektrycz-
nych – czytamy w dokumen-
tacji przetargowej.

Na oferty w postępowaniu na 
 budowę parkingu przy ul. Hal- 
era piastowski magistrat czeka 
do 10 sierpnia. Wykonawca bę- 
dzie zobowiązany zrealizować 
zadanie do 15 listopada br. [JM]

Piastów bierze się za parking
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TEGO DNIA W PRUSZKOWIE CZEKA NA WAS  
SERIA KONCERTÓW ZESPOŁU KAPSELL:

10:15  okolice ulicy Partyzantów w Tworkach
10:45  ulica 3 Maja przy Parafii Niepokalanego  

Poczęcia NMP na Żbikowie
11:15  Park Kultury i Wypoczynku Mazowsze (Park Hosera)
12:15  okolice ulicy Helenowskiej 
13:00  plac kardynała Stefana Wyszyńskiego
14:00  ulica Berenta przy Parafii Św. Kazimierza 
14:30  plac Jana Pawła II przy Urzędzie Stanu Cywilnego

16:00  Koncert główny, scena MDK  
w Parku Kościuszki 

WWW.POWIAT.PRUSZKOW.PL

WSPÓŁORGANIZATORZY: PATRONI MEDIALNI:PARTNER:

Starosta Maksym Gołoś 
zaprasza na obchody 
73. rocznicy wybuchu 
Powstania Warszawskiego

Reklama

G R O D Z I S K  M A Z O W I E C K IP R U S Z K Ó W
– Na terenie firmy przy ul. 3 Maja 
w Pruszkowie doszło do wypadku 
w pracy. Prasa zmiażdżyła mężczyź-
nie rękę – napisał do nas 23 lipca czy-
telnik. Mężczyzna wezwał pomoc 
i został przewieziony do szpitala. – 
Zgłoszenie otrzymaliśmy o godzinie 
10.20. Wiadomość wskazywała, że 

chodzi o uwięzienie ręki w maszynie. 
Doszło do urazu dłoni u 39-letniego 
mężczyzny, który trafił do szpitala 
w Grodzisku Mazowieckim – tłuma-
czy nam Wojciech Jóźwiak z Falck 
Medycyna. Sprawa będzie wyjaśnia-
na. – Prowadzone są czynności ma-
jące na celu ustalenie, czy doszło do 

Maszyna zmiażdżyła 
rękę 39-latkowi

nieszczęśliwego wypadku czy do za-
niedbania – podaje mł. asp. Marta Sło-
mińska z Komendy Powiatowej Policji 
w Pruszkowie. Skontaktowała się z na-
mi żona poszkodowanego. Podkreśliła, 
że ręka została zmiażdżona, a w szpi-
talu mężczyźnie udzielono niezbęd-
nej pomocy. Dłoń pozszywano. [JM] 

Mieszkańcy wybrali najlepsze projekty
 Anna Sołtysiak 

U R S U S
Aż 21 projektów będzie 
realizowanych na terenie 
Ursusa w ramach budżetu 
partycypacyjnego na rok 
2018. Część z nich będzie 
dostępna również 
dla mieszkańców 
naszych okolic. 

B udżet partycypacyj-
ny w stolicy doczekał 
się już czwartej edy-
cji. Warszawa na je-

go realizację przeznaczyła aż 
61 ml zł. Mieszkańcy zgłosili 
2782 projekty, z czego pod gło-
sowanie trafi ło 1808 dotyczących 
18 dzielnic. Jak przebiegło głoso-
wanie w najbliższej nam dzielni-
cy, czyli Ursusie? Tu głosowało 
3 807 osób, które wybrały 21 pro-
jektów o łącznej wartości 1,6 mln 
zł.. – Słowa podziękowania kie-
ruję do wszystkich mieszkańców, 
którzy uczestniczyli w głosowa-
niu. Serdecznie gratuluję auto-
rom zwycięskich projektów. 
Aktywny udział w procesie bu-
dżetu partycypacyjnego dowodzi 

poczucia odpowiedzialności 
mieszkańców za swoje najbliższe 
otoczenie, a najbardziej cieszy, że 
realizowane projekty pozytywnie 
zmieniają naszą dzielnicę – mówi 
Urszula Kierzkowska, burmistrz 
dzielnicy Ursus. 

Sprawdziliśmy jakie projekty 
miały wzięcie i zdobyły najwię-
cej głosów. Ursus został podzielo-
ny na dwa obszary. W pierwszym 
(Ursus Południowy) realizowa-
nych będzie aż 11 projektów. Ja-
kich? Wśród nich są skatepark 

oraz plenerowy plac do ćwiczeń. 
Mieszkańcy chcą też usprawnie-
nia ruchu rowerowego na ul. 
Drzymały, który ma przywrócić 
dwukierunkowy ruch rowero-
wy na tej ulicy. Mieszkańcy chcą 
również, by w rejonie ul. Sławka 

Ciekawym pomysłem jest 
również projekt neonu. Autorka 
projektu Jolanta Dąbek zapro-
ponowała by na dachu urzędu 
dzielnicy pojawiły się trzy neo-
ny w kształcie traktorów, któ-
re zapalałyby się sekwencyjnie, 
tworząc wrażenie jadącego trak-
tora po krawędzi dachu. – Ko-
lorowe neony stanowią swoistą 
cześć warszawskiego pejzażu. 
Przez wiele lat ozdabiały bu-
dynki na terenie stolicy. Peł-
niły funkcje zarówno ozdobne, 
jak i reklamowe. Jeszcze nie tak 

dawno były wizytówką Warsza-
wy. Dziś różnego rodzaju neo-
ny wracają do łask. Stają się zno-
wu popularne, a umieszcze-
nie ich na fasadach budynków 
znów urozmaica i wzbogaca 
pejzaż wielkomiejski – czytamy 
w opisie projektu. 

W ramach budżetu partycypa-
cyjnego, podobnie jak w części 
południowej dzielnicy, tak i tu 
popularnością cieszył się po-
mysł na montaż defi brylatorów 
(AED) w domach kultury na te-
renie dzielnicy oraz zakup au-
diobooków dla młodzieży. 

Ostatni pomysł, który zyskał 
aprobatę mieszkańców to cykl 
spacerów historycznych. – Pro-
jekt zakłada 6 wycieczek z prze-
wodnikami po wartościowych 
pod względem historii i kultu-
ry przemysłowej lokalizacjach 
w północnej części Ursusa. Dla 
wszystkich zostanie opracowany 
darmowy ogólnodostępny spa-
cerownik, także do ściągnięcia 
w formie mobilnej aplikacji. 
Wycieczkom towarzyszyły bę-
dą konkursy z nagrodami – pod-
kreśla Agnieszka Gorzkowska 
autorka projektu.
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plpowstało 25 miejsc parkingowych, 

natomiast na ul. Skoroszewskiej 
mają się pojawić nowe latarnie. 
W ramach budżetu partycypa-
cyjnego do bibliotek trafi ą au-
diobooki dla młodzieży, w Domu 
Kultury „Kolorowa” pojawi się na-
tomiast piec do wypału ceramiki. 
OSiR wzbogaci się o powietrz-
ną ścieżkę gimnastyczną. Du-
że powodzenie zyskały również 
projekty prozdrowotne: zajęcia 
terapii sensorycznej dla dzieci, 
bezpłatne zajęcia fi tness oraz po-

mysł na montaż defi brylatorów 
(AED) w domach kultury na te-
renie dzielnicy.

A jakie projekty cieszyły się po-
wodzeniem wśród mieszkańców 
północnej części Ursusa (obszar 
II)? Tu głosujący postawili przede 

wszystkim na sport. Najwięcej gło-
sów zdobył pomysł na poszerzenie 
możliwości wykorzystania boiska 
przy Szkole Podstawowej nr 11 po-
przez jego zadaszenie i instalacje 
ogrzewania. Natomiast przy bo-
isku na Warszawskiej 63 ma poja-
wić się ogrodzenie i piłkochwyty. 
W Ursusie powstanie również ma-
ła architektura sportowa. A do-
kładniej stoły do piłkarzyków, 
szachów oraz tenisa stołowego. 
Na terenie północnej części Ur-
susa pojawi się również wypoży-
czalnia zabawek edukacyjnych. 

Aktywny udział w procesie budżetu 
partycypacyjnego dowodzi poczucia 
odpowiedzialności mieszkańców za 
swoje najbliższe otoczenie, a najbardziej 
cieszy, że realizowane projekty 
pozytywnie zmieniają naszą dzielnicę
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Do 17 września pasażerowie korzy-
stający z usług Zarządu Transportu 
Miejskiego i Warszawskiej Kolei Do-
jazdowej kupią bilety za symboliczną 
złotówkę. A wszystko w ramach promo-
cji „Bilet za 1 zł z MasterPass od mPay”. 
Aby nabyć bilet po promocyjnej cenie 
należy skorzystać z darmowej aplikacji 

mPay na telefon. Umożliwia ona doko-
nywanie codziennych płatności za po-
mocą portfela cyfrowego Masterpass, 
dzięki takiemu rozwiązaniu można ku-
pować bilety ZTM i WKD bez stania  
w długich kolejkach lub szukania otwar-
tego punktu sprzedaży. Bilety w aplika-
cji na telefon dostępne są całą dobę, a 

Bilety ZTM i WKD  
za złotówkę! 

dodatkowo do 17 września kupicie je 
jedynie za złotówkę. – Bilety za złotów-
kę to zachęta do zmiany przyzwyczajeń 
związanych z płatnościami za podró-
żowanie – mówi Maciej Orzechowski, 
prezes zarządu mPay S.A. Aplikacja jest 
dostępna na telefony z systemami  
Android, iOS i Windows Phone. [SD] 

Przetarg
Burmistrz Miasta Podkowa Leśna

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu użytkowego 
(pomieszczenia na parterze oraz pierwszym piętrze) położonego 

w budynku przy ulicy Błońskiej 46/48 w celu prowadzenia 
niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej

Położenie 
nieruchomości

Działka  
nr ewid. Przeznaczenie

Czas 
trwania 
najmu

Powierzchnia 
lokalu w m²

Wywoławcza 
miesięczna 

wartość 
czynszu  

najmu netto

Wadium Minimalne 
postąpienie

Termin 
płatności

Zasady 
aktualizacji

ul. Błońska 
46/48

137,138
obr. 3
pow.  

2 396 m²

Lokal 
usługowy 

przeznaczony 
na działalność 

leczniczą  
i opiekuńczą

10 lat 259,29 6 482,25 zł 1300 zł 325 zł

do dnia 
10-go 

każdego 
miesiąca

do 31 grudnia 
każdego roku  

o wskaźnik cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych 
w I półroczu roku 

bieżącego do 
I półrocza roku 
poprzedniego, 

ustalonych 
na podstawie 
komunikatu 

Prezesa GUS

Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg na najem 
lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Błońskiej 46/48 
w Podkowie Leśnej” należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta 
Podkowa Leśna ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna, pokój 6, 
do dnia 14 sierpnia 2017 roku do godz. 1800.
Warunkiem udziału w przetargu jest prowadzenie działalności 
leczniczej oraz działalności opiekuńczej w obrębie powiatu 
grodziskiego lub pruszkowskiego, a także świadczenie usług 
odpłatnych oraz realizowanych w oparciu o kontrakty zawarte  
z Narodowym Funduszem Zdrowia.
W ofercie należy przedstawić:
• Imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę i siedzibę osoby prawnej,
• Aktualny odpis z rejestru  sądowego lub zaświadczenie o prowa- 

dzeniu działalności gospodarczej,
• Datę sporządzenia oferty,
• Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu, 

Regulaminem Przetargów oraz wzorem umowy i przyjmuje te 
warunki bez zastrzeżeń,

• Oferowaną miesięczną wartość czynszu dzierżawnego netto,
• Szczegóły planowanej działalności,
• Kopię dowodu wpłaconego wadium,
• Planowaną ilość osób do zatrudnienia.
Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna ul. Akacjowa 
39/41 05-807 Podkowa Leśna w dniu 18 sierpnia 2017 roku o godz.1000 

w sali ślubów Urzędu Miasta. Wadium w podanej wysokości należy 
wpłacić na konto Urzędu Miasta Podkowa Leśna do dnia 14 sierpnia 
2013 roku do godz. 13.00 na konto Nr 23 1240 5918 1111 0000 
4909 1890 . Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym 
jeżeli przynajmniej jeden uczestnik nie zaoferuje co najmniej jednego 
postąpienia powyżej wywoławczej miesięcznej wartości czynszu najmu 
netto. Do miesięcznej wartości czynszu najmu zostanie doliczony 
podatek od towarów i usług (VAT 23%). Jeżeli oferent zostanie wybrany 
i uchyli się od zawarcia umowy najmu, to wpłacone wadium nie 
podlega zwrotowi. Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty, 
jak również prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek  
z ofert. W terminie do dnia 11 sierpnia 2017 roku można zapoznać się ze 
szczegółową informacją dotyczącą nieruchomości oraz kryteriami ocen, 
którymi wynajmujący będzie się kierował przy wyborze ofert. Umowa 
najmu zostanie zawarta pod warunkiem poddania się przez przyszłego 
najemcę egzekucji z aktu notarialnego, co do obowiązku wydania 
przedmiotu najmu w terminie oznaczonym przez wynajmującego. 
Bliższych informacji udziela Referat Infrastruktury Komunalnej Urzędu 
Miasta Podkowa Leśna pokój 16, tel. (22) 759-21-19.

Ogłoszenie

F o t o m i g a w k aF o t o m i g a w k a

Straż Miejska w Grodzisku Mazowieckim opublikowała fotografie 
niesfornych kierowców, dla których każdy kawałek wolnego terenu, 
to szansa do zaparkowania auta.Kierowca ze zdjęcia uznał że wysepka 
między przejściami dla pieszych przy Galerii Grodowej to idealna loka-
lizacja na pozostawienie auta. [AS]  
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OBWIESZCZENIE STAROSTY 
GRODZISKIEGO  

zgodnie z art. 11f  ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  
– o szczególnych zasadach przygotowania  i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych oraz art. 49 ustawy Kodeks 
postępowania administracyjnego

zawiadamiam o wydaniu przez Starostę Grodziskiego decyzji 
nr 1048/17 z dnia 24.07.2017 r. w sprawie wydania decyzji  
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: 
budowie drogi gminnej – ul. Zacisze w Grodzisku Mazowieckim 
na odcinku od ulicy Nadarzyńskiej do ulicy Okólnej wraz z budową 
kanalizacji deszczowej, sieci elektroenergetycznej, oświetlenia 
drogowego oraz przebudową infrastruktury technicznej kolidującej   
z projektowaną inwestycją.
Nieruchomości przeznaczone pod realizację inwestycji 
drogowej1): 
Obręb 0069: 140
Obręb 0070: 33/1, 35, 2/2 (2/97), 36 (36/1), 4/1 (4/5), 4/2 (4/3),  
5 (5/1), 6/12 (6/17), 9/4 (9/8), 11 (11/1), 28/6 (28/8)
Obręb 0071: 1, 2/2 (2/5, 2/6), 2/4 (2/8), 2/3 (2/10), 3/6 (3/10), 4/1 
(4/4), 4/2 (4/6), 5/2 (5/16), 9 (9/1), 15 (15/1)
Nieruchomości poza liniami rozgraniczającymi, na których 
przewiduje się budowę lub przebudowę: sieci uzbrojenia terenu, 
zjazdów, innych dróg publicznych1):
Obręb 0069: 51/3, 165, 166, 167, 168, 169, 170
Obręb 0070: 8, 9/5, 20/9, 22/1, 29, 33/2, 33/8, 37/2, 36 (36/2), 
4/2 (4/4), 6/12 (6/18), 9/4 (9/9), 11 (11/2), 14/2, 14/5, 15, 16/3,  
20/8, 2/96
Obręb 0071: 6, 7, 16, 4/1 (4/5), 4/2 (4/7)
Obręb 0072: 16/1
Obręb 0028 Szczęsne: 87/2
1) W odniesieniu do działek ulegających podziałowi – przed 
nawiasem podano numer działki przed podziałem, a w nawiasie 
numer działki po podziale. 
Pouczenie: Od decyzji służy odwołanie do Wojewody 
Mazowieckiego w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5 za pośrednictwem 
Starosty Grodziskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego  
w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie – doręczenie 
uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego 
ogłoszenia.

Ogoszenie

B R W I N Ó W
Budowa ronda na 
skrzyżowaniu obwodnicy 
Moszny z drogą Brwinów- 
-Moszna-Domaniew została 
zakończona. Kierowcy 
mogą już z niego korzystać. 
Nadal trwa budowa ronda 
na skrzyżowaniu z drogą 
Moszna-Pruszków. 

Jedno rondo już gotowe. Do 
wykonania pozostała jeszcze 
„kosmetyka”, czyli montaż 
lamp oświetlenia uliczne-

go i prace ogrodnicze. – Budowa 
ronda na skrzyżowaniu przy Par-
ku Logistycznym w Mosznie była 
najtrudniejszym elementem ca-
łej budowy obwodnicy Moszny za-
równo ze względów technicznych, 
jak i z uwagi na tysiące samocho-
dów codziennie jadących z Brwi-
nowa. Milanówka, Podkowy Leśnej 
i południowej części gminy Błonie  
do/z węzła autostrady A2 w Prusz-
kowie a do tego konieczność 
zapewnienia dojazdu dla tysięcy sa-
mochodów ciężarowych codziennie 
dojeżdżających z Parku Logistycz-
nego – wyjaśnia Arkadiusz Ko- 
siński, burmistrz gminy Brwinów.

Trwa budowa drugiego ronda 
na skrzyżowaniu z drogą Moszna-
-Pruszków. Prace są na ostatniej 
prostej. – W najbliższych dniach 
wykonawca będzie kończył bu-
dowę drugiego ronda a następ-
nie ułoży wszystkie trzy warstwy 
asfaltu. Ostatnimi pracami bę-
dzie wykonanie obustronnych ro-
wów przydrożnych, montaż lamp 
ulicznych, prace ogrodnicze oraz 
oznakowanie poziome i pionowe 
drogi. Wszystko zatem wskazu-
je na to, że pod koniec sierp-
nia powinno być po wszystkim  
– podaje Kosiński.

Wszystko wskazuje na to, że 
obwodnica Moszny zostanie od-
dana do użytku wcześniej niż za-
kładano. – Obwodnica jest nową 
drogą i dlatego podlega procedu-
rze wydania decyzji pozwolenia 
na użytkowanie przez Powiato-
wego Inspektora Nadzoru Bu-
dowlanego w Pruszkowie, co 
trwa zwykle ok 1 miesiąca. Za-
tem pierwsi kierowcy powinni 
pojechać obwodnicą Moszny na 
przełomie września i październi-
ka, czyli sporo wcześniej, aniże-
li to planowaliśmy – przedstawia 
burmistrz Brwinowa. [JM]

Zakończyli budowę ronda  
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 Seweryn Dębiński 

R E G I O N
12 lipca Rada Ministrów 
przyjęła przedłożoną przez 
Ministerstwo Infrastruktury 
i Budownictwa aktualizację 
Programu Budowy Dróg 
Krajowych na lata 2014-2023 
z perspektywą do 2025 r.  
Na liście znajduje się 
autostrada A2 prowadząca  
w kierunku Terespola. 

G eneralna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad 
podpisała umowę na 
projekt i budowę A2 

od węzła Lubelska w Warszawie 
do początku obwodnicy Miń-
ska Mazowieckiego. Projekt wraz 
z budową niespełna 15-kilometro-
wego wyżej wymienionego odcin-
ka drogi wykona firma Polaqua Sp. 
z o.o. z Wólki Kozodawskiej. Koszt?  
Nieco ponad pół miliarda złotych. 

Jaki będzie zakres prac? – Za-
kresem obejmować będzie bu-
dowę dwujezdniowej autostrady 
wraz z drogami obsługującymi 
ruch lokalny, przebudowę istnie-
jących dróg gminnych i powiato-
wych związaną z wykształceniem 

nowego układu komunikacyjne-
go, budowę MOP I oraz Obwo-
du Utrzymania Autostrady (OUA). 
W podstawowym zakresie robót 

znajdzie się również przebudo-
wa infrastruktury kolidującej 
z autostrada jak i budowa no-
wej. Autostrada wyposażona 

zostanie w niezbędne  urządze-
nia ochrony środowiska takiej jak 
ekrany akustyczne, przejścia dla 
zwierząt i płazów oraz zbiorniki 
retencyjne – czytamy na stronie 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Autostrad.

Nieco więcej wiadomo też o pa-
rametrach drogi. Pojawią się dwie 
jezdnie o dwóch pasach ruchu po 
3,75 m z rezerwą pod trzecie pasy 
ruchu. Kiedy rozpoczną się i za-
kończą prace drogowe? – Prace 
projektowe i roboty – 29 mie-
siące od daty rozpoczęcia tj. od 
25.07.2017 r. Ostateczny termin 
przekazania inwestycji do użyt-
kowania zaplanowano na czer-
wiec 2020 r. – informuje GDDKiA.

Sam węzeł Lubelska wybuduje 
za 190 mln zł konsorcjum firm TPF 
Sp. z o.o. oraz TPF Getinsa Euro-
studios S.L. Będzie to węzeł dwu-
poziomowy łączący Południową 
Obwodnicę Warszawy, czyli tra-
sę S2 ze Wschodnią Obwodnicą 
Warszawy (S17), a także z autostra-
dą A2. Obiekt ten umożliwi ruch 
w kierunku Terespola (A2), Bia-
łegostoku (docelowo S8), Lublina 
(docelowo S17) oraz w stronę za-
chodniego węzła Konotopa. Węzeł 
również ma powstać do 2020 r.

Ae
ro

na
ut

ap
l

Podpisali umowę na budowę A2 

Zakresem obejmować będzie budowę 
dwujezdniowej autostrady wraz  
z drogami obsługującymi ruch lokalny, 
przebudowę istniejących dróg 
gminnych i powiatowych związaną 
z wykształceniem nowego układu 
komunikacyjnego, budowę MOP I  
oraz Obwodu Utrzymania Autostrady 
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OBWIESZCZENIE STAROSTY 
GRODZISKIEGO  

zgodnie z art. 11f  ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych 
zasadach przygotowania  i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz 

art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam o wydaniu przez Starostę Grodziskiego decyzji nr 1009/17 
z dnia 18.07.2017r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej polegającej  na: budowie drogi gminnej – ul. Szwedzkiej 
w Grodzisku Mazowieckim.
Nieruchomości przeznaczone pod realizację inwestycji drogowej1): 
Obręb 0018: 51, 50
Obręb 0016: 74 (74/1), 61, 52, 25/1, 22 (22/1), 21/2, 20/1, 11/22, 1/6, 1/4 (1/10), 
1/3 (1/8)
Obręb 0009: 51, 44/1, 43/2 (43/3), 22/4, 22/3, 17/5, 17/3, 17/1, 16/10, 16/9 
(16/11), 16/1
Obręb 0056: 61, 60, 59, 58, 47/1, 24/10 (24/17), 24/9 (24/15), 24/6 (24/11), 24/5, 
24/2 (24/14), 23/5, 23/4, 23/3, 23/2, 23/1, 6/5, 2/7, 2/1, 1/1
Nieruchomości poza liniami rozgraniczającymi, na których przewiduje się 
przebudowę lub budowę: sieci uzbrojenia terenu, zjazdów, innych dróg 
publicznych1):
Obręb 0018: 51, 50
Obręb 0016: 74 (74/2), 61, 52, 25/3, 25/2, 11/22, 1/7, 1/6, 1/4 (1/11), 1/3 (1/9), 1/2
Obręb 0009: 51, 46/2, 46/1, 44/1, 43/2 (43/4), 43/1, 42, 41, 40, 39, 37/2, 37/1, 36, 
22/4, 16/9 (16/12), 16/7, 16/6, 16/5, 16/4, 16/3, 16/1
Obręb 0056: 61, 60, 56/1, 47/1, 24/10 (24/18), 24/9 (24/16), 24/7, 24/5, 23/1, 6/5, 
6/4, 4, 3/3, 3/2, 2/3, 2/2, 1/1
1) W odniesieniu do działek ulegających podziałowi – przed nawiasem podano 
numer działki przed podziałem, a w nawiasie numer działki po podziale. 
Pouczenie: Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Mazowieckiego  
w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5   za pośrednictwem Starosty Grodziskiego w 
terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w przypadku 
zawiadomienia stron przez obwieszczenie – doręczenie uważa się za dokonane po 
upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
  

Ogłoszenie

WAB.6740.575.2017

OBWIESZCZENIE STAROSTY 
GRODZISKIEGO  

zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  
- o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  

w zakresie dróg publicznych oraz art. 49 ustawy Kodeks  
postępowania administracyjnego

zawiadamiam o wydaniu przez Starostę Grodziskiego decyzji  
nr 1037/17 z dnia 21.07.2017 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej polegającej na: budowie drogi 
gminnej – ul. Prostej w Grodzisku Mazowieckim na odcinku od  
ul. Zacisze do ul. Kijowskiej i ul. Łagodnej wraz z budową kanalizacji 
deszczowej i przebudową infrastruktury technicznej kolidującej  
z projektowaną inwestycją.
Nieruchomości przeznaczone pod realizację inwestycji drogowej1):
Obręb 0028 Szczęsne: 84/1
Obręb 0070: 26/10, 30/1, 31/1, 33/2, 29, 32/1 (32/16, 32/17)
Nieruchomości poza liniami rozgraniczającymi, na których 
przewiduje się budowę lub przebudowę: sieci uzbrojenia terenu, 
zjazdów, innych dróg publicznych:
Obręb 0070: 25/7, 30/4, 32/10, 25/18, 25/19, 33/14
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.
Pouczenie: Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Mazowieckiego 
w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5 za pośrednictwem Starosty Grodziskiego 
w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego  
w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie – doręczenie 
uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego 
ogłoszenia.

Reklama

G R O D Z I S K  M A Z O W I E C K IG R O D Z I S K  M A Z O W I E C K I
Kierowcy zdążyli przyzwyczaić się do 
poszukiwania miejsc parkingowych. 
Niebawem w Grodzisku może być 
to tylko wspomnienie. A to za spra-
wą budowy dwóch parkingów. Jeden  
z nich zostanie zlokalizowany przy  
ul. Żydowskiej w rejonie dawnej fabry-
ki grzejników i ok. 150 m od dworca 

PKP. Czterokondygnacyjny budynek 
pomieści 296 pojazdów. Przewidzia-
no również miejsca dla rowerów. War-
to wspomnieć, że na parterze pojawią 
się dwie stacje zasilania przeznaczone 
dla samochodów elektrycznych. Dru-
gi parking zaplanowano się w rejonie  
ul. Piaskowej w pobliżu przystanku 

Podpisali umowę na  
budowę „Parkuj i Jedź” 

WKD. Planowane jest wykonane 48 
miejsc postojowych, a przed budynkiem 
zostaną postawione stojaki na rowe-
ry. Grodzisk Mazowiecki przystępuje 
do budowy wspomnianych parkingów. 
Gmina podpisała umowę z wykonaw-
cą zadania. Inwestycja ma zostać zre-
alizowana do czerwca 2018 roku. [JM] 

Przedszkole już gotowe 
 Jakub Małkiński 

R A S Z Y N
Mieszkańcy Raszyna  
mogą już podziwiać  
nowe przedszkole przy  
ul. Poniatowskiego 18.  
Wraz z początkiem  
września w mury  
placówki zawitają dzieci. 

Budowa przedszkola przy 
ul. Poniatowskiego by-
ła jedną z prioryteto-
wych inwestycji gminy 

Raszyn. Prace wystartowały wio-
sną ubiegłego roku, obiekt jest 
gotowy. – Przedmiotowa budo-
wa jest w trakcie odbiorów. Wy-
posażenie obiektu zakończy się 
według zawartych umów w po-
łowie sierpnia 2017 roku. Rozpo-
częcie działalności Przedszkola  
Nr 3 przy ul. Poniatowskiego 18 ma 
nastąpić w dniu 1 września 2017 
roku – informuje Jolanta Osowiec-
ka, sekretarz gminy Raszyn.

W 8-oddziałowej, nowocześnie 
wyposażonej, placówce znajdzie 
się miejsce dla 200 dzieci. Bu-
dynek przedszkola jest dwukon-
dygnacyjny, a jego powierzchnia 
użytkowa wynosi 990,3 m kw. 
W strefie wejściowej znajdują się 
szatnia, poczekalnia dla rodzi-
ców, sanitariaty, dodatkowo jest 
powiązana z salą wielofunkcyjną 
i foyer. Każda sala dydaktyczna 
wyposażona została w zespół sa-
nitarny, magazyn, pomieszczenie 
socjalne dla nauczyciela oraz wyj-
ście na taras. W budynku znajduje 
się również gabinet psychologa 

i logopedy. Warto wspomnieć, że 
obiekt dostosowany jest do po-
trzeb osób niepełnosprawnych.

Dyrektorem raszyńskiego 
przedszkola nr 3 została Ewa Gac, 
która przez wiele lat prowadzi-
ła Bajkowe Przedszkole w Dawi-
dach. A więc wszystko jest już 
prawie gotowe. Pozostaje tylko 
czekać na dzieci. – Do przedszko-
la będą mogły uczęszczać dzieci 

rodziców, którzy złożyli wnioski 
na rok szkolny 2017/2018, a nie 
otrzymały miejsca w przedszkolu 
gminnym, oraz dzieci przeniesio-
ne z punktu przedszkolnego przy 
ul. Szkolnej 2 w Raszynie. Refe-
rat Oświaty i Spraw Społecznych 

Urzędu Gminy Raszyn przeka-
zał rodzicom dzieci, dla których 
zabrakło miejsca w przedszko-
lu informację o możliwości 
realizacji wychowania przed-
szkolnego w naszym nowym 
gminnym przedszkolu. Aktual- 
nie do 11 sierpnia br. trwa pro-
ces składania deklaracji potwier-
dzających wolę umieszczenia 
dzieci przez ich rodziców do 

Przedszkola Nr 3 w Raszynie. 
Uruchomienie tej placówki  
zapewni miejsca w gminnej pla-
cówce przedszkolnej wszyst-
kim dzieciom zamieszkującym  
na terenie gminy Raszyn – tłu-
maczy Osowiecka. 

Zamknięcie coraz bliżej
R E G I O N

Za nami kolejne robocze 
spotkanie przedstawicieli 
kolejarzy, przewoźników 
i miast na linii 447, które 
dotyczyło organizacji 
komunikacji zastępczej 
na czas zamknięcia linii 
kolejowej. Czego się 
dowiedzieliśmy?

Wczwartek w prusz-
kowskim urzę-
dzie odbyło się 
robocze spotka-

nie dotyczące zbliżającego się 
remontu na kolei. PKP PLK po-
informowało na nim o kolejnych 
krokach związanych z inwesty-
cją. Koleje Mazowieckie, Zarząd 
Transportu Miejskiego i War-
szawska Kolej Dojazdowa za-
pewniały, że przygotowania do 
organizacji komunikacji są już 
na finiszu. Nowych wiadomości 
pojawiło się niewiele, ale za to 
są dość istotne dla pasażerów.

Prace na linii 447 już trwa-
ją. Widać to w Milanówku, Pia-
stowie i na Parzniewie. W tej 
ostatniej lokalizacji powstanie 
nowa stacja kolejowa. Wyko-
nawca remontu przygotowu-
je się również do rozpoczęcia 
prac związanych z budową tu-
nelu w ciągu ul. Działkowej. Tu 
roboty powinny ruszyć jeszcze 
w sierpniu, przed wrześnio- 
wym zamknięciem. 

Natomiast 3 września ruch 
na torach podmiejskich zo-
stanie całkowicie wstrzy-
many. Podróżni z pociągów 

przesiądą się do komunikacji 
zastępczej. Planowane jest uru-
chomienie pięciu linii autobu-
sowych: Grodzisk – Warszawa, 
Brwinów – Warszawa, Prusz-
ków – Warszawa, Milanówek  
– Grodzisk, natomiast połącze-
nie Piastów – Warszawa będzie 
obsługiwane przez wzmocnio-
ną linię 717. Warto wspomnieć, 
że linie te będą kursować z du-
żą częstotliwością m.in. War-
szawa – Grodzisk co 15 minut 
w szczycie. Natomiast kursy na 
linii z Pruszkowa mają się od-
bywać co 5 minut.

Zmiany szykują się również 
w pruszkowskiej komunikacji 
miejskiej. Na czas zamknięcia 
zawieszona zostanie linia nr 1. 
Na ulice Pruszkowa wyjadą na-
tomiast dwie nowe linie: 2BIS, 
która będzie kursować z osie-
dla Staszica do stacji WKD oraz 
6BIS, która będzie powielać 
się z linią nr 6, ale swój począ-
tek będzie miała na pętli przy 
ul. Inżynierskiej. Dodatkowo 
wzmocniona będzie linia nr 3, 
która będzie dowozić podróż-
nych do linii 717.

Jeśli chodzi o północną stro-
nę Pruszkowa to organizację ko-
munikacji zastępczej komplikują 
nieco remonty. – My przygoto-
wujemy część infrastruktural-
ną, jeśli chodzi o ewentualne 
bypassy na część północną. Jeś- 
li chodzi o ul. Warsztatową i pro-
wadzoną tam budowę kanalizacji 
deszczowej to nie mam dobrych 
informacji. Prace powinny za-
kończyć się w listopadzie, ale 

należy zakładać, że droga bę-
dzie dostępna od nowego roku 
– mówił na spotkaniu Mirosław 
Chmielewski z zarządu powia-
tu pruszkowskiego. 

A co z WKD? – We wrześniu 
wejdziemy z rozkładem, któ-
ry będzie obowiązywał już od 
sierpnia. W godzinach szczytu, 
czyli od 6 do 9 i od 15 do 18 po-
ciągi będą kursować z często-
tliwością co 10 minut. Zmiany 
zaplanujemy od połowy grud-
nia, kiedy wejdzie nowy roz-
kład – zapewniał na spotkaniu 
Krzysztof Kulesza, rzecznik pra-
sowy WKD.

Dla podróżnych idealnym 
rozwiązaniem byłoby wprowa-
dzenie honorowania Warszaw- 
skiej Karty Miejskiej w pocią- 
gach WKD na odcinku Warszawa  
– Pruszków. Rozmowy na ten 
temat trwają.

Dziś wygląda to zdecydowanie 
optymistycznej niż miesiąc temu 
– podsumował Andrzej Kurze-
la, wiceprezydent Pruszkowa. 

– Nie chciałbym tu nikogo 
chwalić. Wszyscy stanęliście na 
wysokości zadania i milo się te-
go słucha,  tylko że zaczynamy 
robotę i nie będzie różowo. Za-
trzymanie któregoś z trybików 
spowoduje, że cała inwestycja 
zacznie się nam rozjeżdżać i tu-
taj myślę że wszystkie samorzą-
dy staną na wysokości zadania 
i będziemy ciągnąć ten wózek 
wspólnie – zaznaczył Krzysztof 
Pietras, zastępca dyrektora re-
gionu centralnego ds. projektów 
unijnych PKP PLK. [AS]

Przedmiotowa budowa jest w trakcie 
odbiorów. Wyposażenie obiektu 
zakończy się według zawartych umów  
w połowie sierpnia 2017 roku.
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W niedzielę (23 lipca) na ul. Poznańskiej 
w Pruszkowie kierowca opla wjechał 
w słup. Pierwszej pomocy udzielili mu 
świadkowie zdarzenia. Kierujący oplem 
wypadł z drogi. – Po 17.00 na ul. Po-
znańskiej doszło do zdarzenia drogo-
wego. Kierowca opla wypadł z drogi i 
uderzył w słup. W zdarzeniu ucierpiała 

jedna osoba – podaje podkom. Karoli-
na Kańka, rzecznik prasowy Komen-
dy Powiatowej Policji w Pruszkowie. 
Na miejscu kierowca opla natychmiast 
otrzymał pomoc. – Miałem kurs w pra-
cy z pierwszej pomocy. Na miejscu zu-
pełnym przypadkiem znalazł się też 
ratownik, udostępniłem apteczkę 

Samochód uderzył
w słup 

z samochodu. Nie pierwszy raz byłem na 
miejscu wypadku – tłumaczy nam pan 
Paweł, który brał udział w akcji ratun-
kowej. Policja podkreśla, że ważne jest 
zachowanie odpowiedniej kolejność. 
– Najpierw dzwonimy po służby. Na-
stępnie, jeśli potrafi my, udzielamy pierw-
szej pomocy – mówi policjantka. [JM] 

Reklama
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P I Ł K A  N O Ż N A
Radosław Bartoszewicz 
postanowił zawiesić buty na 
kołku. Ostatnim klubem w 
karierze piłkarza był Znicz 
Pruszków. 

P rzez kontuzję 34-let-
ni pomocnik stracił 
część rundy wiosen-
nej. W spotkaniu z Za-

głębiem Sosnowiec w ramach 24. 
kolejki Nice 1 ligi Bartoszewicz mu-
siał opuścić boisko w 55. minucie. 
Zawodnik przechodził rekonwale-
scencję, a wraz z końcem czerwca 
wygasła jego umowa ze Zniczem. 
W sezonie 2016/2017 piłkarz wy-
stąpił w 17 spotkaniach ligowych.

Strony nie porozumiały się 
w sprawie nowego kontraktu. 

Bartoszewicz zakończył karierę 

Bartoszewicz postanowił zakoń-
czyć karierę. – Zbierałem się do 
tej decyzji od jakiegoś czasu. Klub 
tylko ułatwił mi jej podjęcie. Czu-
ję się już trochę wypalony – wy-
jaśnia Radosław Bartoszewicz.

Pierwsze piłkarskie szli-
fy pomocnik zbierał w Powiślu 
Dzierzgoń. Na swoim koncie ma 
35 spotkań w ekstraklasie, które 

rozegrał w barwach Arki Gdynia 
i Widzewa Łódź. Bartoszewicz wy-
stępował również m.in. w Polo-
nii Warszawa, Górniku Łęczna, 
Miedzi Legnica i Chojniczance 
Chojnice. Do Pruszkowa trafił 
wiosną 2016 roku i pomógł Zni-
czowi w awansie do I ligi. – Kiedyś 
mój starszy kolega powiedział mi, 
że ze swojej kariery wycisnął 102 
proc., czyli więcej niż go było stać. 

Zawsze pozostanie tzw. niedosyt. 
Dla jednych dużo, dla drugich ma-
ło... – podsumowuje Bartoszewicz.

Wielu piłkarzy po zakoń-
czeniu kariery decyduje się na 
pozostanie przy futbolu. Czy 
Bartoszewicz pójdzie tą drogą? 
– Chciałbym... Ale przyszłość po-
każe w jakiej roli – odpowiada 
34-latek. [JM]

Protest pod sądem w Pruszkowie 
 Jakub Małkiński 

P R U S Z K Ó W
W niedzielę (23 lipca) 
pod sądem rejonowym 
w Pruszkowie odbył się 
protest w sprawie reformy 
wymiaru sprawiedliwości. 
Zgromadzenie miało 
charakter milczący.  

W wielu polskich 
miastach odby-
wają się protesty 
przeciw zmianom

w sądownictwie. Uczestnicy 
zgromadzeń podkreślają, że 
zaproponowane rozwiązania 
są zamachem na demokrację 
i krokiem w stronę totalitaryzmu. 
Pod pruszkowskim sądem jako 
wyraz solidarności z protestu-
jącym pojawiły się znicze. 

W niedzielę protest przeciw re-
formie wymiaru sprawiedliwości 
odbył się również w Pruszkowie. 
Uczestnicy spotkali się o 20.30 pod 
budynkiem sądu rejonowego przy 

ul. Kraszewskiego 22. Odczytywa-
nie fragmentów konstytucji, pa-
lenie zniczy – wszystko w trosce 
o demokrację. Takie było zało-
żenie organizatorów niedziel-
nego protestu. – Liczyliśmy, że 
w wydarzeniu weźmie udział 100 
osób. Pod sądem pojawiło się jed-
nak, według naszych szacunków, 

zarówno wierzący w Boga bę-
dącego źródłem prawdy, spra-
wiedliwości, dobra i piękna, jak 
i nie podzielający tej wiary, a te 
uniwersalne wartości wywodzą-
cy z innych źródeł, równi w pra-
wach i w powinnościach wobec 
dobra wspólnego – Polski”, sta-
jemy teraz w obronie tej konsty-

tucji, z której pochodzą te słowa – 
wyjaśniają organizatorzy prusz-
kowskiego protestu. 

Finalnie prezydent Andrzej 
Duda zawetował dwie z trzech 
ustaw: o Sądzie Najwyższym i o Kra-
jowej Radzie Sądownictwa. Pod-
pisał natomiast trzecią ustawę 
o ustroju sądów powszechnych.
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300-400 ludzi. Jak na tak krótką 
akcję promocyjną wydarzenia 
to sukces. W Pruszkowie są lu-
dzie, którzy potrafi ą się zmobi-
lizować – mówi nam Przemysław 
Nowak, organizator protestu. 

Uczestnicy wskazują, że wspól-
nie walczyli o poszanowanie kon-
stytucji. – Dzieli nas w Polsce wiele.

To normalne. Na tym polega de-
mokracja. Ta demokracja prze-
stanie jednak działać, jeśli pozwo-
limy na wysadzenie wszystkich 
bezpieczników. Niezależnie od 
tego, jakie ideały przyświecają 
nam na co dzień, musimy bronić 
trójpodziału władzy. My, „wszy-
scy obywatele Rzeczypospolitej, 
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Pruszków, ul. Kościuszki 8 paw. 3
Tel. 514 383 333, www.dabi.net.pl

PARTNER HANDLOWY

601 333 138       603 962 657

•markizy •moskitiery, 
•rolety antywłamaniowe, 

•rolety materiałowe, 
•żaluzje alu/drewniane, 

•plisy

witrex2@onet.eu
roletywitrex.com.pl

Szkolenia 
BHP

– wstępne
– okresowe

694 127 292

 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
ZAPRASZAMY PO ŚRODKI 

OCHRONY ROŚLIN,  
NAWOZY I SETKI INNYCH  

PRODUKTÓW 
SKLEP OGRODNICZY  
W PRUSZKOWIE, UL. POGODNA 7

www.hurtownia-ogrodnicza.pl

 ► Agenta Ubezpieczeniowego 
z uprawnieniami. Praca w biurze. 
Tel.: 669-222-720 

 ► Biuro rachunkowe w Milanówku 
zatrudni księgową:  
vero-mona@wp.pl 

 ► Firma transportowa poszukuje 
kierowców kat. C+E na PL 
(+48) 504-206-446 

 ► Operator dźwigu 32 T pół etatu 
570-035-404 

 ► Osoby do obsługi bistro w salonie 
samochodowym na Skoroszach 
663-022-397 

 ► Panów do sprzątania magazynu 
w Sokołowie k. Janek w godz. 6-14, 
504-204-700 

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

Nieruchomości – sprzedam

 ► Dom jednorodzinny 
w Pruszkowie, pow. 122, działka 725
- tel.: 518-276-329 

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

 ► Sprzedam działki budowlane, 
Osowiec, bezpośrednio przy lesie 
z mediami, tel.: 510-521-952 

 ► Sprzedam mieszkanie, Żbików, 
50 m2, 3 pokoje, 507-526-369 

Sprzedam mieszkanie 57 m2 
os. Staszica 215 000 tys. 
694-127-292 

Nieruchomości – do wynajęcia

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

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

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

Nieruchomości – inne

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

Auto-moto – kupię

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

Nauka

 ► NIEMIECKI, wszystkie poziomy, 
604-262-308 

Usługi

 ► Brukarstwo meritumbruk@o2.pl, 
696-437-501 

 ► Czyszczenie skórzanej tapicerki 
samochodowej, 505-076-331 

 ► Dachy papą: 605-606-914 

 ► Docieplanie Budynków 795-969-696 

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

 ► Drzewa, krzewy – ścianie, 
pielęgnacja. Usuwanie pni/karp 
frezarką. Tel.: 661-880-661 

 ► Hydraulik, 535-872-455 

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

 ► 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  

Dam pracę

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

 ► PRACA W OCHRONIE 
DLA RENCISTY w Pruszkowie: 
600-009-700 

 ► Trattoria Erbario zatrudni 
młodą, sympatyczną kelnerkę 
do zespołu. Kontakt telefoniczny: 
513-962-034 

 ► Zatrudnię fryzjera/fryzjerkę 
tel.: 502-036-239 

 ► Zatrudnię glazurnika oraz 
pracownika ogólnobudowlanego, 
dobre warunki fi nansowe. 
Praca Pruszków, Grodzisk Maz. 
tel.: 503-408-272 

 ► 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 piekarza i pomocnika. 
Pruszków tel.: (22) 758-15-48 

Kupię

 ► Skup książek i staroci 606-900-333 

Szkolenia BHP – wstępne, 
okresowe 694-127-292 

 ► 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 

PGE Dystrybucja SA 
Oddział Warszawa 

Rejon Energetyczny 
Pruszków 

Niniejszym informuje,

Iż zaginął druk Protokołu 
Kontroli o numerze 001548 

oraz legitymacja do 
przeprowadzenia kontroli  

nr 7/RE-1/2014.

Informujemy, że w/w 
protokół i legitymacja 

mogą być wykorzystywane 
przez pracowników 

PGE Dystrybucja 
SA, posiadających 

upoważnienie pracodawcy. 
Wykorzystywanie w/w 

dokumentów przez osoby 
nieupoważnione jest 

zabronione.

POSZUKUJEMY ŚWIADKÓW 
WYPADKU DROGOWEGO 

z 1 grudnia 2016 roku na skrzyżowaniu 
w Pruszkowie przy ulicy Brzozowej  

i drogi wojewódzkiej 719.  
Audi i Opel Insignia.  

TEL.: 794-556-962



R E K L A M A
Piątek, 28 LIPCA 201712


