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Spotkanie 
w sprawie MZO  2

R E G I O N

 Jakub Małkiński 

K O L E J
Co pewien czas 
temat ten wraca jak 
bumerang, mowa 
o budowie toru 
w kierunku Mszczonowa 
przez Nadarzyn i Żabią 
Wolę. W czerwcu 
tego roku na sesji XL 
Rady Miejskiej 
w Mszczonowie 
podjęto uchwałę 
w sprawie współpracy 
przy realizacji 
studium wykonalności 
dla tego zadania. 
Co na to WKD?

Tor WKD do Mszczonowa?

CZYTAJ WIĘCEJ NA STR. 2

noszono się z zamiarami roz-
budowy linii właśnie w kierunku 
Mszczonowa, Żyrardowa i Błonia. 
W Warszawie punktem począt-
kowym była ul. Nowogrodzka tuż 
przed skrzyżowaniem z ul. Mar-
szałkowską. Pierwszy pociąg ru-
szył po torach WKD w 1927 r. 

W 1939 r. po rozbudowie trzech 
kolejnych odcinków (m.in. czte-
rokilometrowej trasy z Podkowy 
Leśnej Głównej do dworca PKP 
w Milanówku) „wukadka” da-
ła dowód, że przedsiębiorstwo 
wychodzi nawet poza sferę pla-
nów i projektów. I tuż przed wy-
buchem II wojny światowej wrócił 
pomysł budowy linii poprowa-
dzonych do Błonia, Mszczonowa 

Gdy cofniemy się do 
lat gdy obecna linia 
Warszawskiej Kolei 
Dojazdowe (wtedy 
jeszcze Elektrycz-

ne Koleje Dojazdowe) dopiero po-
wstawała, a dokładnie rozpoczęło 
się to w roku 1925, czyli w okresie 
kiedy trwały prace wstępne przy 
wytyczeniu torów, to dowiemy się, 
że już wtedy plany były napraw-
dę szerokie. Budowę rozpoczęto 
w Komorowie, w dwóch kierun-
kach: do Warszawy i do Grodziska 
Mazowieckiego. Co ciekawe loko-
motywownię i warsztaty zaplecza 
technicznego celowo umieszczo-
no w Grodzisku Mazowieckim, 
a wszystko dlatego, ponieważ 

Reklama
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i z Komorowa do Nadarzyna. In-
westycji nie udało się wówczas 
zrealizować, choć wykupiono 
potrzebne tereny do przepro-
wadzenia tego niemałego przed-
sięwzięcia. Wytyczono przebieg 
trasy, wybudowano kilka prze-
pustów. I na tym się skończyło. 

Później działania wojenne 
spowodowały duże zniszczenia 
infrastruktury WKD na terenie 
stolicy. Wagonów używano na-
wet jako barykad. 

Po latach pomysł ten wracał 
niejednokrotnie. Kolejny raz po-
ruszyli go radni z Mszczonowa 
w czerwcu tego roku.

Powraca temat rozbudowy torów w kierunku Mszczonowa

W Y W I A D

W Pruszkowie 
było super!  7
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– W przyszłym tygodniu mamy spotkanie z MZDW w sprawie postępów prac 
w Al. Jerozolimskich. Poruszymy również kwestie planowanego remontu 
na wiadukcie. Będziemy starali się zablokować tę inwestycję. – Michał Landowski, 
wiceprezydent Pruszkowa o planowanym remoncie wiaduktu w ciągu ul. Poznańskiej.
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P R U S Z K Ó W
28 lipca nad ranem 
nieznani sprawcy 
wyważyli drzwi do 
salonów operatorów 
telefonicznych 
znajdujących się 
w Pruszkowie i ukradli 
z nich urządzenia. Jak 
informuje policja zginęło 
kilkadziesiąt telefonów.

O sprawie poinformo-
wał nas jeden z czy-
telników. – Włama-
no się do salonów 

Play i T-Mobile w pawilonach 
przy al. Wojska Polskiego 
w Pruszkowie – napisał Tomek.

Więcej na ten temat wie po-
licja. – 28 lipca około godz. 6.00 

otrzymaliśmy zawiadomienie 
w tej sprawie. Do włamania 
do dwóch salonów z telefona-
mi komórkowymi doszło przy 
al. Wojska Polskiego w Prusz-
kowie. Sprawcy wyważyli drzwi. 
Zostało skradzionych kilkadzie-
siąt sztuk tych telefonów – mó-
wi mł. asp. Marta Słomińska 
z Komendy Powiatowej Poli-
cji w Pruszkowie. – Jest pro-
wadzone postępowanie w tej 
sprawie – dodaje.

Policjanci proszą świadków 
zdarzenia o kontakt. – Jeśli kto-
kolwiek posiada istotne informa-
cje dla tej sprawy, bądź widział 
coś tego dnia, to prosimy o kon-
takt z naszą komendą policji 
przy ul. Kraszewskiego 8 – pod-
kreśla mł. asp Słomińska. [SD]

Włamali się do salonów 
Play i T-Mobile

P I A S T Ó W
Na skrzyżowaniu 
ul. Warszawskiej 
i Bohaterów Wolności 
w Piastowie pojawią 
się długo wyczekiwane 
sygnalizatory. 
Jak poinformowało 
pruszkowskie starostwo 
nowa sygnalizacja 
zostanie wybudowana 
w przeciągu tygodnia.

D zięki współpracy i pod-
pisanej w piątek 28 lip-
ca umowie między Po-
wiatem Pruszkow-

skim, a Gminą Piastów w ciągu 
najbliższego tygodnia na skrzy-
żowaniu ulic Bohaterów Wolno-
ści i Warszawskiej w Piastowie 
powstanie nowa sygnalizacja 
świetlna. Jej łączny koszt budo-
wy to 159 566,05 zł kwotę po 50% 
pokryje Starostwo i Gmina Pia-
stów – czytamy na stronie facebo-
okowej powiatu pruszkowskiego. 

Skrzyżowanie, o którym mowa 
od dawna jest jednym z najbar-
dziej newralgicznych punk-
tów w Piastowie. Skręt w lewo 
z ul. Bohaterów Wolności w ul. 

Warszawską w kierunku ronda 
zawsze wiązał się z długim ocze-
kiwaniem na wykonanie manew-
ru. Kiedy to się zaczęło? Sytuacja 
skomplikowała się, gdy tuż obok 
wybudowano osiedle mieszka-
niowe i wydzielono dodatkowe 
pasy do skrętu. Obok nowych pa-
sów pojawiły się również zakazy. 
I tak z ul. Warszawskiej nie moż-
na skręcić w lewo w ul. Bohate-
rów Wolności w kierunku szkoły. 
Lewoskręt został zablokowany 
dla wyjeżdżających ze ślepego 
odcinka ul. Bohaterów Wolno-
ści, czyli dla tych którzy chcieli-
by jechać w kierunku Pruszkowa 
(mogą jechać prosto lub zawrócić 
na pobliskim rondzie).

Panaceum na to problematycz-
ne skrzyżowanie ma być sygna-
lizacja świetlna. [SD]

W ciągu tygodnia wyrośnie 
sygnalizacja świetlna

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

Obchody 73. rocznicy Powstania Warszawskiego w Pruszkowie przy 
ul. Waryńskiego. [SD]  
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Podczas czerwcowej sesji Rady 
Miejskiej w Mszczonowie podję-
to uchwałę dotyczącą wyrażenia 
zgody na zawarcie porozumie-
nia dotyczącego współpracy 
przy realizacji studium wyko-
nalności w celu realizacji przy-
szłej inwestycji. – Stworzenie 
tego dokumentu być może bę-
dzie pierwszym etapem powsta-
nia kolei WKD, która połączy 
zrzeszone gminy z Warszawą
– czytamy na gminnej stronie in-
ternetowej Mszczonowa.

Warto też wspomnieć, że 
w 2010 r. gminy z okolicy – Msz-
czonów, Nadarzyn, Radziejowice, 
Raszyn i Żabia Wola – podpisały 
porozumienie w celu wybudowa-
nia odcinka torów poprowadzo-
nego wzdłuż trasy S8 i łączącego 
się z linią kolejową na Okęciu. 

W związku z powrotem wiel-
kich planów co do rozbudo-
wy linii WKD postanowiliśmy 
zwrócić się do przewoźnika. 
I zadaliśmy konkretne pytanie: 
Czy tor do Mszczonowa, przez 
Nadarzyn i Żabią Wolę ma real-
ne szanse powstać, czy pomysł 
nadal pozostanie w sferze ma-
rzeń i planów? – Przedsięwzię-
cie obejmujące utworzenie linii 
kolei dojazdowej w kierunku Msz-
czonowa, rozumiane jako zapro-
jektowanie i budowa odgałęzienia 
od istniejącej, zarządzanej przez 
spółkę WKD linii kolejowej nr 47: 

perspektywie czasowej poza 
działaniami w zakresie zakoń-
czenia kompleksowej naprawy 
istniejącej infrastruktury torowej, 
spółka będzie podejmować dzia-
łania mające na celu zwiększenie 
jej przepustowości na tych szla-
kach, na których w odniesieniu 
do prowadzonego regularnego 
ruchu pasażerskiego występują 
obecnie największe niedobory. 
Zadaniem o najwyższym prio-
rytecie w tym zakresie jest pla-
nowana budowa drugiego toru 

na jednotorowym obecnie szla-
ku Grodzisk Mazowiecki Radoń-
ska – Podkowa Leśna Główna, dla 
której aktualnie jest opracowy-
wane studium wykonalności wraz 
z dokumentacją przedprojekto-
wą – mówi nam Kulesza. 

I jak dowiadujemy się, nie ma 
szans, by WKD bez wsparcia sa-
morządów sama udźwignęła 
fi nansowo taką inwestycję. – Spół-
ka WKD z uwagi na znaczące 
obciążenia fi nansowe związane
z realizacją dotychczasowych 
przedsięwzięć nie ma możliwo-
ści podjęcia inwestycji związa-
nej z budową nowych połączeń 
i uruchomieniem na nich re-
gularnych przewozów pasażer-
skich bez znaczącego wsparcia 
ze strony jednostek samorządu 
terytorialnego, zarówno szczebla 
gminnego, jak i wojewódzkiego 
– wyjaśnia Kulesza.

I dodaje: – Niezależnie jednak 
od powyższego WKD jako pod-
miot pełniący funkcję zarządcy 
infrastruktury oraz przewoźnika 
może podjąć się przyszłego zarzą-
dzania i utrzymywania nowej linii 
oraz prowadzenia na niej przewo-
zów, o ile rezultaty planowanego 
studium wykonalności wykaza-
łyby zasadność realizacji inwe-
stycji. Spółka nie jest natomiast 
w stanie samodzielnie z fi nan-
sowego punktu widzenia prze-
prowadzić wszystkich działań 
związanych z przygotowaniem 
i realizacją budowy.
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Tor WKD do Mszczonowa?

Warszawa Śródmieście WKD – 
Grodzisk Mazowiecki Radoń-
ska – nie znajduje się w grupie 
przedsięwzięć inwestycyjnych 
planowanych do realizacji przez 
spółkę w perspektywie do 2030 r.
– odpowiedział Krzysztof Kule-
sza, rzecznik prasowy Warszaw-
skiej Kolei Dojazdowej. 

W tej chwili spółka skupia się 
na innych inwestycjach na swojej 
linii. Najważniejsze obecnie jest 
wybudowanie drugiego toru do 
Grodziska Maz. – W najbliższej 

P R U S Z K Ó W
Mieszkańcy Pruszkowa 
i Parzniewa niejednokrotnie 
skarżyli się na uciążliwości 
zapachowe z Miejskiego 
Zakładu Oczyszczania. 
Liczyli, że się to zmieni, 
jednak efektów nie widać. 
Czy przełomem w sprawie 
będzie spotkanie 
z prezydentem Janem 
Starzyńskim, które 
zaplanowano na 7 września?

S tarania mieszkańców 
Pruszkowa i Parznie-
wa to swego rodzaju bi-
cie głową w mur. A co 

warto podkreślić – problem to 
nie nowość. Od lat mieszkańcy 
Pruszkowa i Parzniewa zwracają 
uwagę na „śmierdzący” kłopot. 
A fetor jak był, tak jest i nadal. 
W okresie letnim otwarcie okien 
jest praktycznie niemożliwe, nie 
mówiąc już o spacerze pobli-
skimi ulicami...

Nie pomagają kolejne zgło-
szenia do straży miejskiej czy 
pisma do urzędu miasta. Na 
skutek skarg dyrekcja zakła-
du była zobowiązana do po-
dejmowania starań w celu 
ograniczenia uciążliwości. Zda-
niem mieszkańców, poprawy 
nie czuć.

Nad problemem związanym 
z MZO pochyli się prezydent 
Jan Starzyński. – Zapraszam 
wszystkich zainteresowanych 
mieszkańców Pruszkowa i Parz-
niewa na spotkanie w sprawie 
uciążliwości związanych z funk-
cjonowaniem Miejskiego Za-
kładu Oczyszczania Sp. z o.o. 
zlokalizowanego przy ul. Bry-
ły 6 w Pruszkowie. Spotkanie 
odbędzie się w dniu 07 wrze-
śnia 2017 r. (czwartek) o godzi-
nie 18.00 w Szkole Podstawowej 
nr 10 w Pruszkowie przy ul. Pły-
wackiej 16 – poinformował za 
pośrednictwem miejskiej stro-
ny prezydent Pruszkowa. [JM]

Spotkanie 
w sprawie MZO

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Bo
lo

 S
ko

cz
yl

as

Nikłe szanse na rozbudowę linii WKD do Mszczonowa
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 Jednotorowy szlak między Podkową Leśną i Grodziskiem Mazowieckim 
planowano w późniejszym czasie rozbudować o drugi tor. Świadczy o tym 
pozostawione miejsce pod konstrukcjami wsporczymi sieci trakcyjnej. Na 
zdjęciu rejon obecnego przystanku osobowego „Podkowa Leśna Zachodnia”.
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ReklamaSieć dróg powiatowych 
prawie gotowa

 Anna Sołtysiak 

R E G I O N
Starostwo Powiatowe  
w Pruszkowie tworzy  
plan sieci dróg powiatowych. 
Ma to być dokument  
na podstawie którego 
będą planowane remonty 
dróg powiatowych. Prace 
projektowe są już na finiszu.

P omysł stworzenia w po-
wiecie planu sieci dróg 
powiatowych pojawił 
się na początku kaden-

cji gdy fotel starosty pruszkow-
skiego objął Zdzisław Sipiera,  
dziś piastujący urząd wojewody 
mazowieckiego. Przygotowanie 
planu, po poprzedniku wziął na 
swoje barki starosta Maksym 
Gołoś. Na podstawie tego do-
kumentu zarząd starostwa ma 
decydować o remontach i moder-
nizacjach poszczególnych dróg.

Plan miał być gotowy już 
w ubiegłym roku, ale prace znacz-
nie się przedłużyły. – To trwa tak 
długo bo im dalej w las tym wię-
cej drzew. Bierzemy pod uwagę, 
że to ma być dokument wspól-
ny i ma decydować o wspólnym 

rozwoju powiatu. Jako powiat 
musimy współdziałać z na-
szymi gminami i mieszkańca-
mi oraz sąsiednimi powiatami. 
To proces bardzo czasochłon-
ny – zaznacza Maksym Gołoś, 

starosta pruszkowski. – W ślad 
za stworzeniem planu sieci dróg 
powiatowych idzie też temat de-
kategoryzacji dróg, czyli prze-
kazania ich na niższy lub wyższy 
szczebel w zależności od obie-
gów komunikacyjnych, które 
chcemy stworzyć na terenie po-
wiatu. W ślad za tym chcemy  
stworzyć plany inwestycyjne, bo  
wiemy które drogi są prioryte- 
towe. Chociaż wszystkie są waż-
ne – podkreśla.

Obecnie władze powiatu za-
praszają wszystkich do zapo- 
znania się z planem oraz o wyra- 

żanie opinii, choć same podkreś- 
lają, że dokument jest raczej 
kierowany do zarządców dróg. 
– Większość materiału to anali-
tyka stanu istniejącego. To raczej 
materiał przeznaczony dla służb 

drogowych, które znają dobrze 
tą tematykę i są nią mocno zain-
teresowane. Natomiast dla zwy-
kłego mieszkańca najistotniejsze 
jest ostatnie 20 stron opraco-
wania gdzie są zapisy dotyczą-
ce przyszłości. Jednak głównie 
jest to materiał dedykowany do 
zarządców dróg niż do miesz-
kańców – wyjaśnia Mirosław 
Chmielewski, członek zarządu 
powiatu pruszkowskiego. – Na-
tomiast każdy, nawet nie mając 
wiedzy technicznej, może coś 
przeanalizować lub porównać, 
bo każdy dobry pomysł może 
być rozważony przez anality-
ków jako rozwiązanie przyszło-
ściowe – zaznacza.

W planie znajduje się nie tyl-
ko ocena stanu istniejących dróg 
powiatowych. Są tam również 
informacje o planach inwestycyj-
nych oraz o drogach, które po-
wiat przejmie lub chce przejąć. 
Wśród nich są m.in. drogi ser-
wisowe do trasy S7, ul. Działko-
wa w Pruszkowie, czy al. Wojska 
Polskiego w Piastowie. 

Ankieta dotycząca planu sie-
ci dróg powiatu pruszkow-
skiego dostępna jest na stronie 
powiat.pruszkow.pl Plan sieci 
dróg powinien być gotowy pod 
koniec września.
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W ślad za stworzeniem planu  
sieci dróg powiatowych idzie też  
temat dekategoryzacji dróg, czyli  
przekazania ich na niższy lub wyższy 
szczebel w zależności od obiegów 
komunikacyjnych, które chcemy 
stworzyć na terenie powiatu. 

MIEJSCE
NA TWOJĄ 
REKLAMĘ
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3657    – tyle razy od początku wakacji mieszkańcy Prusz-
kowa wypożyczyli kajaki w Parku Potulickich. Dar-

mowa wypożyczalnia jest otwarta w każdy wakacyjny weekend  
w godzinach 9 -18. 3657
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Chodzi o Szkołę św. Teresy przy uli- 
cy Kościelnej w Podkowie Leśnej.  
W połowie lipca rozpoczęła się prze-
budowa placówki. Na początku zało-
żenia co do inwestycji inne, jednak 
likwidacja gimnazjów wymusiła 
zmiany. – Początkowo miała to być 
budowa skrzydła dydaktycznego, 

przeznaczona dla uczniów gimna-
zjum. Jednak reforma ustroju szkol-
nego sprawiła, że gimnazja zostaną 
zlikwidowane, stąd zmiana przezna-
czenia budowanych pomieszczeń dla 
starszych klas ośmioklasowej szko-
ły podstawowej. Rozbudowywa-
na część będzie swoim wyglądem 

Rozpoczęli rozbudowę 
podkowiańskiej szkoły

nawiązywała do istniejącej bryły  
– informuje podkowiański magistrat. 
Generalnym wykonawcą rozbudo-
wy jest firma Łucz-Bud z Radomia. 
To samo przedsiębiorstwo było wy-
konawcą budowy szkoły w latach 
2009/2011. Roboty budowlane bę-
dą trwały do końca lipca 2018 r. [SD] 

P R U S Z K Ó W
Za kilka miesięcy na 
skrzyżowaniu ul. Armii 
Krajowej, Komorowskiej 
i Berenta pojawi się 
sygnalizacja świetlna. 
Starostwo powiatowe 
ogłosiło już przetarg  
na jej ustawienie.

B udowę sygnalizacji 
na wspomnianym 
skrzyżowaniu za-
powiadaliśmy już 

w maju br. Wtedy powiat przy-
gotowywał dokumentację  
przetargową dla tego przed- 
sięwzięcia. Kilka dni temu 
ogłoszono postępowanie.

Wykonawca będzie odpo-
wiedzialny nie tylko za za-
montowanie sygnalizatorów 
ale również za przygotowa-
nie projektu organizacji ru-
chu. Wiele wskazuje na to, że 
sygnalizacja na przejściach 
ma być wzbudzana. Co ozna-
cza, że piesi, którzy będą chcieli 
przejść przez jezdnię najpierw 
będą musieli nacisnąć przy-
cisk. Takie rozwiązanie jest 

zastosowane na innej krzy-
żowce w tej okolicy – u zbiegu  
Armii Krajowej i Lipowej.

Z dokumentów przetargo- 
wych wynika, że na skrzyżo-
waniu Armii Krajowej z Ko-
morowską i Berenta pojawią 
się „zielone strzałki” do skrę-
tu w prawo oraz sygnalizatory 
kierunkowe do skrętu w lewo. 
Co może oznaczać, że na krzy-
żówce zostaną wprowadzone  
bezkolizyjne skręty w lewo.

Sygnalizatory powinny być go-
towe w ciągu 4 miesięcy od mo-
mentu podpisania umowy. [AS]

Będą sygnalizatory  
na Armii Krajowej

An
na

 S
oł

ty
si

ak

 Seweryn Dębiński 

P R U S Z K Ó W
Bezczelność złodziei nie 
zna granic. Na jednej z ulic 
w Pruszkowie do starszej 
kobiety podeszła osoba, 
która widząc ciężkie zakupy 
zaproponowała zaniesienie 
ich do domu. Historia 
skończyła się tak,  
że kobiecie skradziono 
portfel. Policja ostrzega  
i apeluje, by nie ufać obcym!

O sprawie poinformo- 
wała nas Monika, 
która opisała całe 
zajście. – Babcia by-

ła na targu w Pruszkowie, miała 
dużo zakupów, ciężki wózek. Po-
deszła do niej młoda dziewczyna 
(nie wiem ile lat) z propozycją, że 
pomoże jej z zaniesieniem zaku-
pów do domu. Babcia była wtedy 
uradowana! Wchodząc do domu 
młodej zachciało się do toalety. 
Weszła łazienki, niedługo po-
tem szybko wyszła i mówi, że 

jest pełno wody, stwierdziła że 
chyba rura pękła... A wodę sama 
wylała. Babcia weszła do łazienki, 
panika! A dziewczyna w tym mo-
mencie obrobiła ją. Warto to na-
głośnić i ostrzec starszych ludzi 
– napisała do nas Monika.

Po otrzymaniu powyższej wia-
domości postanowiliśmy najpierw 
ustalić czy ta historia naprawdę 
miała miejsce. To, że do takie-
go zdarzenia doszło potwier-
dza policja. – Posiadamy takie 

zgłoszenie. Wszystko wydarzy-
ło się 21 lipca. Jak twierdziła po-
szkodowana została zaczepiona 
na ulicy przez nieznaną jej oso-
bę, która zaproponowała pomoc 
w niesieniu zakupów. Gdy doszły 
na miejsce nieznana kobieta zosta-
ła wpuszczona do mieszkania i po 
tej wizycie, pokrzywdzonej zginął 
portfel z pieniędzmi – opisuje mł. 
asp. Marta Słomińska z Komen-
dy Powiatowej Policji w Pruszko-
wie. – Prowadzimy postępowanie 

w tej sprawie. Wiemy, że sprawcą 
była kobieta, ale niestety nie po-
siadamy dokładnego rysopisu. Po-
krzywdzona jest starszą osobą i nie 
pamięta szczegółów, które byłyby 
przydatne. Policjanci będą pró-
bować swoimi sposobami usta-
lić wizerunek sprawczyni i przede 
wszystkim zatrzymać ją – dodaje. 

Funkcjonariusze ostrzegają, 
żeby nie ufać nowo poznanym. 
– Ta ufność osób starszych jest 
niestety wykorzystywana przez 
złodziei i oszustów. Właśnie tego 
typu preteksty jak pomogę, za-
niosę zakupy itp. są sposobem aby 
dostać się do mieszkania. Apelu-
jemy, by nie ufać nowo poznanym 
osobom i przede wszystkim nie 
wpuszczać ich do mieszkania, bo 
potem możemy stać się ofiarą kra-
dzieży czy oszustwa. Przebiegłość 
złodziei nie zna granic – apeluje 
mł. asp. Słomińska. 

Jeżeli ktoś widział całe zajście 
i ma istotne informacje dla tej 
sprawy proszony jest o kontakt 
z pruszkowską komendą policji 
przy ul. Kraszewskiego 8.
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Zaproponowała pomoc  
w zaniesieniu zakupów i...

P R U S Z K Ó W
28 lipca przed godz. 11.00 
doszło do tragicznego 
wypadku z udziałem 
motocyklisty  
na ul. Kościuszki  
w Pruszkowie. Samochód 
osobowy skręcając w lewo 
nie ustąpił pierwszeństwa 
nadjeżdżającemu  
z naprzeciwka 
motocyklowi,  
w wyniku czego doszło  
do zderzenia pojazdów. 
Mimo szybkiej akcji 
ratunkowej motocyklista 
zmarł w szpitalu.

N a miejscu pojawiły się 
służby: radiowozy 
policyjne, dwa wo-
zy strażackie i trzy 

karetki. Pas ruchu w kierun-
ku al. Wojska Polskiego był za-
blokowany przez ok. godzinę. 
– Potwierdzam, że doszło do 
zdarzenia z udziałem moto-
cyklisty i pojazdu osobowego 

Tragedia na Kościuszki.  
Zmarł motocyklista

– mówi nam podkom. Karo-
lina Kańka, rzecznik prasowy 
Komendy Powiatowej Poli-
cji w Pruszkowie. – Kierują-
cy motocyklem poruszał się  
ul. Kościuszki od strony dwor-
ca PKP. Natomiast z naprzeciw-
ka jechał kierowca opla, który 
skręcając w lewo nie ustąpił 
pierwszeństwa motocykliś- 
cie – wyjaśnia. 

O godz. 11.30 karetka z mo-
tocyklistą w środku odjechała 

w kierunku szpitala. Mężczy-
zna był w ciężkim stanie. – Pa-
cjent był w stanie ciężkim, uraz 
wielonarządowy, nieprzytom-
ny. Wymagał specjalistycznych 
medycznych czynności ratun-
kowych, stąd dojazd drugiej ka-
retki z lekarzem. Natomiast 
trzecia karetka przejeżdżała 
obok i dołączyła się do udzie-
lania pomocy. Motocyklista tra-
fił do szpitala w Grodzisku Maz. 
Rozważaliśmy wezwanie śmi-
głowca ratunkowego, ale wa-
runki do lądowania nie były 
możliwe – powiedział nam Woj-
ciech Jóźwiak, rzecznik praso-
wy Falck Medycyna.

Niestety po godz. 15.00 otrzy-
maliśmy tragiczną wiadomość... 
Policjanci poinformowali nas, 
że poszkodowany w wypadku 
motocyklista zmarł. – Otrzy-
maliśmy informacje ze szpitala, 
że mężczyzna zmarł. Miał 29 lat  
– mówi podkom. Karolina Kań-
ka. – Sprawą zajmie się proku-
ratura – dodaje. [SD]
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P R U S Z K Ó W
Najniższa oferta złożona 
w przetargu na rozbudowę 
szkoły przy ul. Pływackiej 
na pruszkowskim Gąsinie 
ponad dwukrotnie 
przekracza kwotę, 
którą miasto zamierza 
przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 
Czy źle oszacowano  
wartość inwestycji?

S woje propozycje ceno-
we złożyły cztery firmy. 
Najniższa wynosi nieco 
ponad 47,5 mln zł (Stra-

bad), kolejne dwie niewiele się 
różniły – 48,7 mln zł (Zab-Bud) 
oraz 49,1 mln zł (Skanska). Ostat-
nia najwyższa z nich przekra-
cza niemal trzykrotność sumy 
jaką miasto zamierzało wydać, 
bo konsorcjum firm Rembud 
i Rembud Konstrukcje zapro-
ponowało blisko 60 mln zł. 

Postanowiliśmy skontakto-
wać się z pruszkowskim urzę-
dem i spytać: Z czego wynikają 
tak duże różnice? – Te 19 mln zł 

to informacja jakie środki mamy 
zarezerwowane na ten moment 
w budżecie. Mieliśmy świado-
mość, że ta inwestycja będzie 
kosztować około 45 mln zł. Obecnie 
sprawdzamy złożone oferty. Za-
pewne na wrześniowej sesji bę- 
dziemy przesuwać środki w bud- 
żecie – odpowiada Andrzej Ku- 
rzela, wiceprezydent Pruszkowa. 

Zatem jedna z najwięk-
szych planowanych inwestycji 
w Pruszkowie nie jest zagrożo-
na. Ale co konkretnie znajdzie się 
w nowym kompleksie na prusz-
kowskim Gąsinie? Oprócz ośmio-
letniej szkoły podstawowej na 
725 uczniów pojawi się cztero-
oddziałowe przedszkole dla 100 

maluchów. Uzupełnieniem bę-
dzie zespół sportowy składający 
się z pełnowymiarowej sali gim-
nastycznej z rozsuwaną widow-
nią na około 200 osób, małej sali 
gimnastycznej, sali fitness oraz 
sali do tenisa stołowego i siłowni. 
W kompleksie znajdzie się rów-
nież miejsce na bibliotekę wraz 
z pracownią multimedialna. Uzu-
pełnieniem będą trzy świetlice 
i sale do zajęć wyrównawczych. 

To jednak nie wszystko. Jak 
zapewniają władze Pruszkowa 
obiekt ma służyć również miesz-
kańcom Gąsina. W szkole znaj-
dzie się bowiem filia biblioteki 
wraz z salą przeznaczoną m.in. 
na spotkania mieszkańców. [SD]
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Wysokie oferty na rozbudowę szkoły
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Dotychczasowe decyzje przyzna-
jące rodzicom świadczenie wycho-
wawcze 500 plus tracą ważność 
30 września tego roku. Żeby na-
dal pobierać świadczenie koniecz-
nie trzeba złożyć wniosek. Nowy 
okres świadczeniowy programu 
„Rodzina 500 plus” rozpoczął się 

1 sierpnia i od tego dnia można skła-
dać wnioski osobiście, listownie lub 
przez internet. Najważniejsze zasady
programu pozostaną bez zmian. 
Formularze do wniosków, a także 
innych dokumentów wymaganych
do ubiegania się o świadczenia 500 
plus będzie można znaleźć u pod-

miotów realizujących te świadcze-
nia w danej gminie. W praktyce jest 
to urząd miasta/gminy, ośrodek po-
mocy społecznej lub inna jednostka 
organizacyjna wyznaczona  w da-
nej gminie (np. centrum świadczeń), 
właściwy dla miejsca zamieszkania 
osoby ubiegającej się. [SD] 

Można wypełniać 
wnioski na 500 plus

Reklama

P R U S Z K Ó W
Mazowiecki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich szuka 
fi rmy, która zajmie się 
remontem wiaduktu 
w ciągu ul. Poznańskiej 
w Pruszkowie. Szykują 
się utrudnienia.

To niestety nie żart. 
Jeszcze w tym roku 
ma zostać przepro-
wadzony remont 

wiaduktu nad torami PKP 
w Pruszkowie w ciągu DW 718. 
MZDW szuka już wykonawcy 
prac. Otwarcie ofert zapla-
nowano na połowę sierpnia, 
a wszystkie roboty mają być 
wykonane w ciągu trzech mie-
sięcy od momentu podpisania 
umowy. Prace miałyby zatem 
być prowadzone od września 
lub października, czyli w cza-
sie gdy zamknięta zostanie li-
nia kolejowa nr 447,

Jakie prace obejmie re-
mont? Chodzi o umocnienie 

Szykują się do 
remontu wiaduktu

 Anna Sołtysiak 

R E G I O N
Wysokie temperatury 
sprawiają, że zarówno mali, 
jak i duzi szukają ochłody. 
Kłopot w tym, że dzieci 
często do zabawy wybierają 
miejskie fontanny, a to nie 
do końca dobry pomysł. 

Podczas gorących dni 
wszyscy starają się zna-
leźć miejsce gdzie moż-
na się schłodzić. Nie ma 

się co dziwić, że dużym powodze-
niem cieszą się miejskie fontanny. 
Unosząca się w powietrzu mgiełka 
wody przyjemnie chłodzi. Kłopot 
jednak w tym, że rodzice i opieku-
nowie czasem zapominając o bez-
pieczeństwie pociech pozwalają 
im na harcowanie w nieckach fon-
tann. Wydawać by się mogło, że to 
tylko woda, a dzieciaki nie dość, 
że taplają się w chłodnej wodzie 
to mają jeszcze ogromną frajdę.

Pruszkowski Sanepid ostrzega 
jednak przed taką formą zabawy. 
– Fontanny i podobne urządze-
nia wodne instalowane w parkach 
i na ulicach powinny być wyko-
rzystywane zgodnie z ich prze-
znaczeniem. Nie należy się w nich 
kąpać, pływać czy pić z nich wo-
dy, gdyż może to stwarzać zagro-
żenie dla zdrowia – podkreślają 
inspektorzy z Sanepidu. – Woda 
w zbiornikach fontann nie jest 
uzdatniania i dezynfekowana jak 
w pływalniach a jej jakość nie jest 
systematycznie kontrolowana, 

funkcjonuje kąpielisko, gdzie 
przez cały dzień można się ką-
pać pod czujnym okiem ratow-
nika. W Grodzisku Mazowieckim 
do swojej dyspozycji mamy dwa 
„wodne” miejsca, to kąpielisko 
na Stawach Walczewskiego oraz 
wodny plac zabaw przy Pływalni 
Wodnik. Jeśli mamy możliwość 
wybrać się nieco dalej to w Błoniu 
dostępny jest wodny Park Bajka.

Dodatkowo w okolicy pojawią 
się kurtyny wodne. W Pruszkowie 
już działa m.in. kurtyna na pl. Ja-
na Pawła II. – Sprawdzamy jeszcze 
możliwości techniczne w innych 
lokalizacjach. Kurtyny chcieliby-
śmy ustawić jeszcze na os. Staszica 
oraz w Parku Kościuszki. Kurtyny 
w rejonie studni oligoceńskiej przy 
ul. Lipowej oraz na os. Prusa też już 
działają – mówi nam Michał Lan-
dowski, wiceprezydent Pruszkowa.

Kurtyny wodne działają rów-
nież na rynku w Brwinowie oraz 
w Grodzisku Mazowieckim na 
deptaku i w Parku Skarbków. 
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Sanepid ostrzega: fontanna to nie 
kąpielisko, lepsze kurtyny 

gdyż intencjonalnie nie jest ona 
przeznaczona do spożycia ani do 
kąpieli – dodają.

W wodzie z fontanny mogą znaj-
dować się liczne bakterie, grzy-
by i pasożyty wśród nich są m.in.
E. coli, bakterie z rodzaju Legio-
nella czy gronkowiec złocisty. Cza-
sem „kąpiel” w fontannie może się 
więc zakończyć wysypką, biegunką 
lub wywołać znacznie gorsze obja-
wy i choroby, które trzeba będzie 
długo leczyć. Gdzie zatem szu-
kać ochłody w naszym regionie? 
W pruszkowskim parku Mazowsze 

P R U S Z K Ó W
Prezes Pruszkowskiego 
Stowarzyszenia na Rzecz 
Zwierząt Monika Czech 
pewnego dnia nagle 
zasłabła w pracy. Okazało 
się, że w jej mózgu pękł 
tętniak... Kobieta jest już po 
operacjach, teraz trwa walka 
o powrót do zdrowia. 
Trwa zbiórka pieniężna, 
dzięki której możliwa 
będzie walka o lepsze jutro.

F elernym dniem był 
13 czerwca... – Monika 
jest osobą, która nigdy 
nie odmawiała po-

mocy, a zwierzęta były dla niej 

wszystkim. Od lat prowadziła 
dom tymczasowy dla kociaków 
zbieranych z Pruszkowa i oko-
lic. 13 czerwca Monika zasłabła 
w pracy. Okazało się, że w jej mó-
zgu pękł tętniak, co doprowadziło 
do wylewu krwi do mózgu. Leka-
rze w szpitala w Warszawie przy 
ul. Banacha przeprowadzili ope-
rację, jednak Monika nie wy-
budziła się z narkozy. Po kilku 
dniach przeszła kolejną opera-
cję. Aby ratować obumierający 
przez obfi te krwawienie mózg, 
lekarze zdecydowali się usunąć 
jego płat – opisują członkowie 
stowarzyszenia PSnRZ. 

Gdy Monika Czech trafi ła do 
szpitala w Tworkach jej najbliżsi 

odetchnęli z ulgą. Nowe leki za-
częły działać, ale niestety od ja-
kiegoś czasu jej stan zdrowia 
nie ulega poprawie. – Monika 
zaczęła poruszać rękoma i no-
gami oraz reagowała na pro-
ste polecenia. Słyszy co do niej 
mówimy i prostymi gestami daje 

Monika potrzebuje Waszej pomocy!
znać, że rozumie. W dalszym cią-
gu jednak nie mówi i nie otwiera 
samodzielnie oczu, jednak wie-
rzymy, że już wkrótce jej terapia 
poczyni dalsze postępy. Niestety 
od kilku dni stan Moniki nie ule-
ga poprawie, jednak jest stabilny 
i co najważniejsze, nie pogarsza 
się. Monika ma już wybranego 
świetnego rehabilitanta który 
niebawem powinien zacząć za-
jęcia z nią – czytamy dalej.

Najbliżsi Monika starają się ją 
przenieść do specjalistycznego 
szpitala z oddziałem rehabilita-
cyjnym, gdzie opiekun mógłby 
z nią swobodnie pracować. Ale 
taka rehabilitacja jest kosztowna 
– potrzeba ok. 50 tys. zł. 
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zbiórkę pieniężną. – Zbiórka 
nie mogłaby wystartować, gdy-
by nie wyraziła na nią zgody naj-
bliższa rodzina Moniki, jej mama 
i tata. Ci dobrzy ludzi sami nie 
mają lekko, nic nie mogło przy-
gotować ich na to, że w jesieni 
swojego życia będą musieli każdą 
chwilę poświęcić na opiekę nad 
córką, w zupełnie nowym miej-
scu i z daleka od domu. Z Waszą 
pomocą na pewno uda nam się 
obudzić Monikę i pomóc jej od-
zyskać sprawność! – apeluje ro-
dzina i PsnRZ. 

Pieniądze można wpłacać  za 
pośrednictwem strony www.po-
magam.pl/obudzmymonike. [SD]

Wójt Gminy 
Nadarzyn  

zawiadamia, 
że na stronach 

internetowych Urzędu 
Gminy Nadarzyn 
– www.nadarzyn.
pl (BIP) oraz na 

tablicach ogłoszeń 
w siedzibie Urzędu 
Gminy Nadarzyn 

został zamieszczony 
wykaz nieruchomości 

przeznaczonych  
do oddania  

w dzierżawę i najem.

Wójt Gminy 
Nadarzyn  

zawiadamia, 
że na stronach 
internetowych 
Urzędu Gminy 

Nadarzyn  
– www.nadarzyn.pl 

(BIP) oraz na 
tablicach ogłoszeń 
w siedzibie Urzędu 
Gminy Nadarzyn 

został zamieszczony 
wykaz nieruchomości 

przeznaczonych  
do sprzedaży.

Ogłoszenia
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Zostań opiekunką seniorów 
w Niemczech i Anglii 

Skontaktuj się z nami: 
506 289 039
Warszawa, ul. Brzeska 2

PRACA Z SZACUNKIEM  
I Z BONUSEM 100 EURO

przyczółków na wiadukcie pły-
tami ażurowymi, naprawy przę-
seł na wiadukcie oraz wykonanie 
zabezpieczenia przeciwporaże-
niowych na wiadukcie. 

Wykonawca będzie musiał 
przygotować również projekt 
organizacji ruchu. A to może 
oznaczać konieczność całkowi-
tego lub zamknięcia wiaduktu. 
Zapytaliśmy władz Pruszkowa 
czy otrzymali od MZDW infor-
macje na temat planowanych 
prac. – Nic o tym nie wiemy. Nie 
możemy wyrazić zgody na taki 
remont w trakcie zamknięcia li-
nii 447. Jakiekolwiek utrudnie-
nia na wiadukcie mocno odbiją 
się na ruchu w tym rejonie mia-
sta – mówi nam Michał Landow-
ski, wiceprezydent Pruszkowa. 
– W przyszłym tygodniu mamy 
spotkanie z MZDW w sprawie po-
stępów prac na Al. Jerozolimskich. 
Poruszymy również kwestie pla-
nowanego remontu na wiadukcie. 
Będziemy starali się zablokować 
tę inwestycję – dodaje. [AS]
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OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA  
PODKOWA LEŚNA

o przystąpieniu do sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Podkowa Leśna

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Pod-
kowa Leśna uchwały Nr 172/XXIX/2016 z dnia 11 października 2016 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 
Podkowa Leśna. 

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące studium. Wnioski należy składać na piśmie  
w siedzibie Urzędu Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna, w ter-
minie do dnia 28 sierpnia 2017 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres 
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 paź-
dziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405), 
podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko, obejmującej sporządzenie prognozy oddziaływania na środo-
wisko dla potrzeb projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Miasta Podkowa Leśna. 

Zgodnie z art. 54 ust. 2 ww. ustawy organ opracowujący projekt dokumentu zapewnia możliwość 
udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. Z uwagi na powyż-
sze wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu  
Miasta Podkowa Leśna (Referat Infrastruktury Komunalnej, pokój nr 16) w godzinach pracy Urzędu 
oraz wnieść uwagi i wnioski. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej w siedzibie  
Urzędu Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna, ustnie do protokołu  
w siedzibie Urzędu Miasta Podkowa Leśna w Referacie Infrastruktury Komunalnej (pokój nr 16)  
oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: urzadmiasta@podkowalesna.pl  
bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym w terminie do dnia 
28 sierpnia 2017 r. Uwaga lub wniosek powinny zawierać imię i nazwisko lub nazwę i adres 
wnioskodawcy, przedmiot uwagi lub wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga lub 
wniosek dotyczy. Uwagi lub wnioski złożone po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Podkowa Leśna. 

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. 
ul. Batorego 23, 05-825 Grodzisk Mazowiecki  

tel. 22 755 55 64, fax: 22 755 20 85, 
e-mail: wkd@wkd.com.pl, www.wkd.com.pl

OGŁOSZENIE
Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. przypomina, że w okresie wakacji letnich 2017 
r. wprowadzone zostały tzw.

„ przejazdy rodzinne”

Z przejazdów tych może korzystać osoba dorosła, która nie posiada indywidualnych 
uprawnień do przejazdów ulgowych odbywająca przejazd z dzieckiem, które nie 
ukończyło 16 roku życia. Osoba ta może wówczas wykupić dla siebie i dla dziecka 
jednorazowe bilety „tam” lub „tam i z powrotem” według taryfy ulgowej 50%, albo 
nabyć w kasie biletowej bilet jednorazowy wg taryfy ulgowej 50% dla siebie i bilet 
jednorazowy dla dziecka zgodnie z przysługującą mu ulgą ustawową lub handlową.

	Kasa biletowa dokonuje na biletach dla osoby dorosłej i dla dziecka adnotacji: 
„Przejazd rodzinny” i potwierdza ją datownikiem kasy.

	Podróżny, który nabył bilet na przejazd w punkcie uprawnionym do sprzedaży 
biletów WKD lub automacie biletowym WKD dokonuje samodzielnie wpisu 
„przejazd rodzinny” na bilecie.

Osoba dorosła powinna posiadać przy sobie dokument stwierdzający wiek 
dziecka 

Jeżeli osoba dorosła odbywa przejazd z więcej niż jednym dzieckiem, powinna dla 
pozostałych dzieci nabyć bilet zgodnie z przysługującymi im uprawnieniami oraz 
posiadać dokumenty potwierdzające te uprawnienia (np. legitymację szkolną).

Z „przejazdów rodzinnych” można korzystać:
-	 od godz. 15:00 dnia 23 czerwca 2017r. (piątek)
-	 do godz. 24:00 dnia 31 sierpnia 2017r. (czwartek)

Ogłoszenie

„Ściana śmierci” zostanie 
wyremontowana

 Jakub Małkiński 

B R W I N Ó W
Pomnik „Ściana śmierci” 
upamiętnia tragiczne  
karty z historii Brwinowa. 
Obecnie znajduje się  
w złym stanie technicznym  
i gmina postanowiła  
go wyremontować.

Pamięć o historii określa 
naszą tożsamość. Przed 
laty ludzie przelewali 
krew, aby walczyć o wol-

ność. W wielu miejscach w kraju 
powstają pomniki upamiętniają-
ce wydarzeniach. Podobnie jest 
w brwinowskim Parku Miejskim, 
gdzie stoi „Ściana śmierci”. – Po-
mnik został odsłonięty w 1969 r. 
przy okazji obchodów roczni-
cy bitwy pod Brwinowem. Upa-
miętnia tragiczne karty z historii 
Brwinowa – w pobliskiej willi To-
bolków stacjonowała niemiecka 
policja, a przetrzymywani tam 
więźniowie byli katowani i mor-
dowani. Po wojnie ich ciała zostały 

ekshumowane i przeniesione na 
cmentarz w Brwinowie. Przy tym 
pomniku nie odbywają się uroczy-
stości rocznicowe – przedstawia 
Monika Miziołek z biura promo-
cji gminy Brwinów.

Czas jednak robi swoje, pomnik 
niszczeje i wymaga modernizacji. 
Do 15 września „Ściana śmierci” zo-
stanie zmodernizowana. –  Dzi-
siaj pomnik „Ściana śmierci” jest 
w złym stanie technicznym i wy-
maga przebudowy. W ramach za-
planowanych prac, istniejący mur 
zostanie rozebrany do poziomu 
fundamentu i wymurowany od 
nowa w nieco zmienionej for-
mie - uzgodnionej z Wojewódz-
kim Konserwatorem Zabytków. 

Tablicę z tworzywa sztucznego 
zastąpi napis z kutego żelaza, do-
datkowo zostanie wykonana niec-
ka na znicze oraz maszt flagowy. 
Wokół tylnej ściany pomnika zo-
stanie uformowany nasyp, a ca-
łość zwieńczy półmetrowe godło 
– tłumaczy Miziołek.

Gmina Brwinów pozyska środ-
ki na remont pomnika. – W ra-
mach programu Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
„Wspierania opieki nad miejsca-
mi pamięci i trwałymi upamięt-
nieniami w kraju” gmina Brwinów 
otrzyma 11 035 zł z przeznacze-
niem na remont pomnika „Ściana 
śmierci” – podaje przedstawiciel-
ka brwinowskiego urzędu.

Więcej czasu na 
usunięcie pojazdów!

P R U S Z K Ó W
Dobra informacja dla 
kierowców korzystających  
z parkingu przy  
ul. Sienkiewicza. 
Pruszkowski urząd 
postanowił wydłużyć  
czas usuwania pojazdów  
do 3 września.

M iasto szykuje się 
do budowy wie-
lopoziomowego  
parkingu przy  

ul. Sienkiewicza, który pomieści 
392 samochody i 82 jednoślady. In-
westycja ma ruszyć we wrześniu. 
W związku z tym władze Prusz-
kowa chciały, żeby kierowcy usu-
nęli swoje pojazdy z parkingu do 
16 sierpnia. Ta decyzja wzbudziła 
niezadowolenia wśród użytkow-
ników. O całej sprawie pisaliśmy  
2 sierpnia na naszym portalu  
internetowym www.WPR24.pl.

W związku z pojawiający-
mi się głosami niezadowolenia 
w komentarzach pod naszym 
artykułem, miasto postanowiło 

wydłużyć termin usuwania po-
jazdów z parkingu przy Sien-
kiewicza. – Uwzględniając głosy 
mieszkańców oraz po szczegó-
łowej analizie harmonogramu 
prac związanych z budową par-
kingu wielopoziomowego, po-
stanowiliśmy wydłużyć termin 
na usunięcie pojazdów z par-
kingu przy ul. Sienkiewicza do  
3 września. Jest to termin nieprze-
kraczalny. Jednocześnie chcemy 
przygotować kierowców na to, 
że w najbliższym czasie parking 
zostanie wyłączony z użytkowa-
nia – poinformował nas Michał 

Landowski, wiceprezydent Prusz-
kowa. Urzędnicy liczą, że kierow-
cy zastosują się zaleceń i usuną 
pojazdy w terminie. W innym 
wypadku wszelkie koszty po-
niosą właściciele. – W okresie od  
16 sierpnia do 3 września  nie bę-
dziemy stosować żadnych sankcji. 
Jednak jeśli do 3 września pojaz-
dy nie znikną, będziemy zmu-
szeni usunąć je lawetą na koszt  
właściciel – zaznacza Landowski.

Urząd ogłosi niebawem dru-
gi przetarg na budowę P+R  
przy Sienkiewicza. [JM]
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G R O D Z I S K  M A Z O W I E C K IM I L A N Ó W E K 
Przy Zespole Szkół Gminnych nr 3  
w Milanówku ma się pojawić Mia-
steczko Ruchu Drogowego i to jesz-
cze w tym roku. Zostanie ustawione 
na terenie Zespołu Szkół Gminnych 
nr 3. – Celem budowy miasteczka 
ruchu rowerowego jest zwiększe-
nie skuteczności nauczania prawi- 

dłowego zachowania w ruchu rowe-
rowego oraz poprawa bezpieczeń- 
stwa ruchu rowerowego. Miastecz-
ko wyposażone będzie w zminiatury-
zowane jezdnie, chodniki, przejścia 
dla pieszych, znaki drogowe, jak 
również oświetlenie i elementy ma-
łej architektury. Miasteczko umożliwi 

przeprowadzenie profesjonalnych za-
jęć praktycznych, wzmacniając system 
edukacji szkolnej w zakresie proble-
matyki bezpieczeństwa ruchu dro- 
gowego – czytamy w programie funk- 
cjonalno-użytkowym miasteczka. In-
westycja ma być gotowa w połowie  
grudnia bieżącego roku. [AS] 

Nauka przepisów  
drogowych w praktyce
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Uczniowie szkoły podstawowej  
w Kostowcu czekają na salę sporto-
wą z prawdziwego zdarzenia. I dzie-
ci zyskają fantastyczne warunki do 
ćwiczeń. Na sali o wymiarach 12x24 
m pojawi się pełnowymiarowe bo-
isko do piłki siatkowej i koszykówki. 
Obiekt będzie posiadał oświetlenie, 

nawierzchnię gwarantującą spręży-
stość podłoża, drabinki mocowane 
do ścian, ławeczki oraz równoważ-
nie. Pojawią się również przebieral-
nie i magazyn sprzętu. Z sali będzie 
można korzystać, gdy szkoła będzie 
zamknięta. Nie pozostaje nic inne-
go jak czekać na efekty inwestycji. 

Budowa ruszyła,  
sala za rok

– Umowa została podpisana dnia  
9 marca br., z terminem realizacji do 
dnia 30 czerwca 2018 roku. Prace 
rozpoczęły się w okresie wakacyj-
nym – podał nadarzyński referat 
inwestycji. Obiekt wybuduje firma 
Ella, która za wykonanie zadania 
zainkasuje ponad 1,6 mln zł. [JM] 

WAB.6740.692.2017

OBWIESZCZENIE STAROSTY GRODZISKIEGO

Zgodnie z  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. ze zm.), oraz art. 49 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  
(tj. Dz.U.2017.1257t.j.).
Zawiadamiam o wydaniu przez Starostę Grodziskiego decyzji  
nr  1070 /2017 z dnia 26 .07.2017r. 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia 
polegającego na: budowie al. Olszowej w Książenicach.
Numery ewidencyjne działek objęte wnioskiem :
w projektowanym pasie drogowym inwestycja obejmuje 
nieruchomości1 :
- obręb: 0019 Książenice - dz. nr ew.: 174/2 (174/10, 174/11), 175/1 
(175/21, 175/20), 201/1, 201/2, 201/3
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.
- w istniejącym pasie drogowym inwestycja obejmuje 
nieruchomości nie stanowiące własności  inwestora, a pozostające 
w zarządzie  lub samoistnym posiadaniu do przejęcia w całości bez 
podziału - nr ew.: 201/2, 201/1, 201/3
- nieruchomości pozostające bez podziału, z których korzystanie 
będzie ograniczone w celu przebudowy istniejącego skrzyżowania  
z ul. Arbuzową, 
Obręb 0019 Książenice-   działki nr ew.:  219/1, 218/8
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. 2017.1257t.j.) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie- 
doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego 
ogłoszenia.    

ReklamaOgłoszenie

W Y W I A D
Mieszkańcy Pruszkowa ener-
gicznie i żywiołowo reagowa-
li podczas pańskiego występu. 
To chyba najlepszy dowód, że 
jest pan artystą najwyższej klasy.
– Ojejku, to strasznie miłe słowa, 
ale jestem daleki od określeń, czy 
jestem klasy najwyższej, najniż-
szej bądź średniej. Wychodząc 
na scenę daję z siebie wszyst-
ko, bo wiem, że muzyka i scena 
to mój zawód, pasja, a zarazem 
czuję się fair wobec publiczności, 
która przyszła na mój koncert. 
Jeżeli jest to tak entuzjastycz-
nie przyjmowane jak w Prusz-
kowie, sprawia mi to ogromną 
przyjemność. Absolutnie czuję 
się spełniony.

Jak się panu współpracowało 
z pruszkowską publicznością?
– Na początku byłem trochę onie-
śmielony tym, że wszyscy ludzie 
siedzą. Mam żywiołowy repertuar 
i na moich koncertach publicz-
ność stoi i bawi się. Wywiązuje 
się między nami taka fajna więź. 
W Pruszkowie trochę bałem się. 
Widząc krzesełka myślałem, że 
będzie grzecznie, ale po pierw-
szej piosence ludzie poczuli ener-
gię ze sceny i przyłączyli się do 
zabawy. Było naprawdę super!

5-latek śpiewa „Pszczółkę Ma-
ję”. Tak się zaczęła pańska przy-
goda z muzyką.

W Pruszkowie było super! 
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Rozmowa z ŁUKASZEM ZAGROBELNYM, jedną z gwiazd Lipcowego koncertu do północy w Pruszkowie.

W 1999 roku debiutował pan 
w Opolu. Czy ta opolska scena 
ma w sobie coś z magii?
– Absolutnie ma. Od 1999 roku 
występowałem w Opolu osiem ra-
zy. Muszę powiedzieć, że jest to 
magiczne miejsce, ale nie wiem, 
na czym polega ta magia. Wy-
chodząc na scenę czuje się po-
wiew legendy tego miejsca, tremę 
w związku z tym, że tu występo-
wali Czesław Niemen, Maryla Ro-
dowicz i inni znakomici wokaliści. 
Poza tym opolska publiczność, 

która jest absolutnie niepowta-
rzalna. Oprócz oczywiście pu-
bliczności pruszkowskiej.

Brał pan udział w programie 
„Idol”. To był krok w stronę roz-
poznawalności?
– „Idol” to był epizod, który mi 
nie pomógł ani nie zaszkodził. 
Nie pokazałem w tym progra-
mie nic interesującego. Być mo-
że za mało umiałem albo moja 
charyzma była gdzieś schowa-
na, a może byłem onieśmielony 

tym programem i kamerami. 
Bardziej mi pomógł, to był ab-
solutny kop w mojej karierze, 
„Taniec z gwiazdami”. Ta przy-
goda zbiegła się z premierą mo-
jej płyty i piosenką „Nie kłam, że 
kochasz mnie”. Wtedy ten pro-
gram miał ogromną oglądalność, 
a ja znalazłem się wśród uczest-
ników siódmej edycji.

Nie ukrywa pan, że w pewnym 
momencie odbiła panu sodówka.
– Grałem jedną z głównych ról 
w musicalu w Teatrze Roma. 
Wydawało mi się, że skoro po 
spektaklu mam zawsze owacje 
na stojąco, dziewczyny dają mi 
czekoladki i prezenty, to pójście 
do „Idola” będzie swoistą konty-
nuacją tego, co dzieje się w te-
atrze. Srogo się przeliczyłem. Bo 
tak wcale tam to nie wyglądało.

„Nieprawda”, „Życie na czeka-
nie” – pierwsze miejsca na li-
stach przebojów. Czy miał pan 
poczucie dobrze wykonanej ro-
boty?
– Nigdy nie traktowałem pio-
senek i nagrywania płyt jako 
roboty. Gdybym zaczął tak pod-
chodzić do swojego zawodu, to 
byłaby właściwa pora, żeby za-
stanowić się nad zmianą. Nie 
można traktować grania kon-
certów, bycia artystą jako robo-
ty. Oczywiście, to jest zawód, ale 
gdy wkrada się rutyna, coś jest 

– Tak wyglądały moje począt-
ki. Już nie pamiętam, czy była to 
grupa średniaków czy starszaków 
w przedszkolu. Jak skończyłem 
śpiewać „Pszczółkę Maję” to lu-
dzie klaskali, żywiołowo reagowa-
li. Do dziś zastanawiam się, czy na 
piosenkę, czy na moje śmieszne 
rajtuzy z frędzlami przy stopach.
Śpiewałem „Pszczółkę Maję”, bo 
ś.p. Zbigniew Wodecki to mój 
wielki idol z dzieciństwa. Strasz-
nie podobały mi się włosy pana 
Zbigniewa i oczywiście jego nie-
samowity głos.

Czy to Elżbieta Zapendowska 
odkryła pana talent? Dużo jej 
pan zawdzięcza?
– Nie. Kiedyś rozmawiałem z Elą 
na ten temat. Jeździłem do niej 
na warsztaty wokalne, ale tak 
naprawdę w mojej działalności 
muzycznej w niczym mi nie po-
mogła. Niczego mi nie załatwi-
ła, chyba nigdzie nie poleciła. Nie 
chciałem nawet tego. Wszystko 
wywalczyłem sobie własnymi 
drogami i zaciętością. Ela była 
pierwszym recenzentem moich 
piosenek i dała mi wiele uwag, 
jednak w stricte zawodowym 
świecie mi chyba nie pomogła. 
Bardzo dobrze, że tak się stało, 
bo dzięki temu nasza znajomość 
i przyjaźń trwa do tej pory. Nikt 
nie ma do nikogo żadnych pre-
tensji. To jest, była i mam nadzie-
ję, że nadal będzie czysta relacja.

nie tak. Dla mnie to niesamowita 
przygoda, która cały czas trwa. 
Kiedy słucha się swoich piosenek 
w radio, a podczas koncertów 
śpiewa je publiczność czuje się 
ogromną satysfakcję. Uważam, 
że mój występ w Pruszkowie był 
bardzo udany i dzięki temu mam 
zagwarantowany dobry humor 
na cały następny dzień.

Życie artysty jest usłane róża-
mi. Ile w tym prawdy?
– To dość ciężki zawód, któ-
ry wymaga wielu poświęceń. 
Nie chce mi się opowiadać, ile 
ominęło mnie uroczystości ro-
dzinnych, do których przywią-
zuję ogromną wagę. Nie mogłem 
uczestniczyć w wielu wydarze-
niach, bo miałem koncert. Cza-
sami wydarza się również wiele 
rzeczy niespodziewanych. Pu-
bliczności nie będzie intereso-
wało, że artysta nie wystąpi, bo 
pojechał na 60. urodziny ojca. 
To jest jedna z ciemniejszych 
stron tego zawodu. Poza tym 
śpiewanie na scenie, jeśli robi 
się z szacunkiem do publiczno-
ści, wymaga dbania o siebie. Głos 
to nie jest instrument, który za-
wsze będzie brzmiał podobnie. 
Z biegiem lat trzeba o niego co-
raz bardziej dbać. A poza tym to 
jest najlepszy zawód na świecie!    

Rozmawiał:  
Jakub Małkiński



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

Pruszków
ul. Niecała 10/2

Piątek, 4 SIERPNIA 201708

601 333 138       603 962 657

•markizy •moskitiery, 
•rolety antywłamaniowe, 

•rolety materiałowe, 
•żaluzje alu/drewniane, 

•plisy

witrex2@onet.eu
roletywitrex.com.pl

„4EMPLO”  
Magdalena Figurska

Usługi dla małych i średnich przedsiębiorstw 
w zakresie:
-  Employer Branding / Budowanie wizerunku 

Pracodawcy
-  Wartościowanie stanowisk
-  Systemy wynagradzania
-  Systemy motywacyjne
-  Badania satysfakcji pracowników
-  Rekrutacje i selekcje kandydatów do pracy 
-  Obsługa Kadr i Płac

Tel. 608 072 452
Email: magdalena.figurska@4emplo.pl

Pruszków, ul. Kościuszki 8 paw. 3
Tel. 514 383 333, www.dabi.net.pl

PARTNER HANDLOWY

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

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Piastowa informuje, że w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Piastowie przy ul. 11 Listo-
pada 8, na tablicy ogłoszeń na I piętrze, w okresie 
od 31.07.2017 r. – 21.08.2017 r. oraz na stronie 
internetowej www.piastow.pl, zostały wywieszone 
wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania  
w dzierżawę oraz do zbycia.

 ► 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 

 ► 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 

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

 ► Szlifi erza: wałki, otwory, 
płaszczyzny, Pruszków 
Tel.: 606-742-496 

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 

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 

 ► Elektryk Pruszków i okolice 
tel.: 602-756-749 

 ► 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 

Dam pracę

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

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

 ► 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 pracownika do biura 
na parking lotniskowy. Chętnie 
emeryt lub rencista z prawem 
jazdy kat B. Tryb pracy 24h/48h. 
Miejsce pracy Warszawa-Okęcie. 
Tel.: 509-507-773 

Nieruchomości – sprzedam

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

 ► Studnie tel.: 601-231-836  

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 

Różne

 ► Nie będę odpowiadał 
za pożyczki i kredyty zaciągnięte 
na moje dane osobowe

 ► Sławomir Sowiński. 
Tel.: 530-440-117 


