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Jak nie było, tak wspólnego 
biletu na WKD nie ma...

REGION
Temat wspólnego biletu na 
linii WKD wraca jak bume-
rang. W połowie paździer-
nika informowaliśmy, 
że samorządy starają się 
o rozszerzenie tej oferty 
do miejscowości Nowa 
Wieś. Jednak, aby tak się 
stało trzeba wydać kilkana-
ście milionów złotych. 

N a ten moment zdaje się, że 
najlepszym pytaniem bę-
dzie: czy w ogóle wspól-
ny bilet zostanie kiedyś 

wprowadzony? Nasza redakcja na-
pisała już dziesiątki artykułów na 

DODATEK ŚWIĘTA / str. 06-07 /

WYWIAD
Pełnia władzy dla PiS jest 
niebezpieczna / str. 8 /

GRODZISK MAZ.
Wiemy kto wybuduje Centrum 
Aktywizacji i Integracji Społecznej / str. 2 /

PRUSZKÓW
Miał to być parking dla pasażerów kolei, 
a parkują wszyscy / str. 3 /
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MILANÓWEK
Tomek z Milanówka potrzebuje 
Waszej pomocy / str. 10 /

ten temat, inne media również go 
poruszają. Jak widać niewiele z te-
go wynika, bo wspólnego biletu na 
WKD przynajmniej do Pruszkowa 
nadal nie ma. Jednak z każdej strony 
słychać obietnice, że rozmowy w tej 
sprawie nadal się toczą. I nawet na 
październikowej komisji ds. trans-
portu w Pruszkowie padły zapew-
nienia ze strony prezydenta miasta 
Pawła Makucha, że sprawa roz-
grywa się już wyłącznie o finanse. 

Ale te finanse najczęściej bywają 
kluczowe. Gdy kilka podmiotów nie 
dogada się co do kwot, to trudno tutaj 
mówić o wprowadzeniu jakiegokol-
wiek pomysłu. Zatem na jakim etapie 
jesteśmy w tej chwili? Jak nie trud-
no się domyślić – na etapie rozmów.
I w zasadzie wiemy, że nic nie wiemy.

a parkują wszyscy /a parkują wszyscy /a parkują wszyscy str. 3 str. 3 str /
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– Drodzy Czytelnicy, w rękach trzymacie wydanie 
Gazety WPR24.pl z takim właśnie numerem! 
Dziękujemy, że jesteście z nami! 500
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Szykują się do remontu Powstańców. Będą utrudnienia
PRUSZKÓW

Jeszcze w tym roku 
ul. Powstańców 
w Pruszkowie zostanie 
wyremontowana. 
Dla kierowców 
oznacza to spore 
utrudnienia.

S tan nawierzchni na 
ulicy Powstańców nie 
jest najlepszy. Liczne 
nierówności, koleiny 

i pęknięcia sprawiają, że kom-
fort jazdy jedną z głównych
ulic miasta jest wątpliwy. Ta 
sytuacja ma się jednak zmie-
nić i to jeszcze w tym roku.

Władze powiatu pruszkow-
skiego wybrały już wykonaw-
cę, który zajmie się wymianą 
nakładki na ul. Powstańców. 
To firma Efekt, ta sama która 
m.in. wybudowała rondo u zbie-
gu ulic Powstańców, Planto-
wej i Stalowej.

– Od wtorku, 10 grudnia, chce-
my zamknąć ulicę Powstańców 
i Gomulińskiego (wraz z ron-
dem przy ul. Staszica) na całym 
odcinku oprócz ronda na Sta-
lowej. Postaramy się wykonać 
prace w cztery dni – mówi nam 
Krzysztof Brudnowski z firmy 
Efekt. Jak dodaje, propozy-
cja czasowej organizacji ru-
chu polegającej na zamknięciu 
Powstańców i Gomulińskie-
go została już zatwierdzona 

przez zleceniodawcę, czyli po-
wiat pruszkowski. Zgodę muszą 
jeszcze wyrazić władze mia-
sta. Remont ul. Powstańców 

będzie kosztował prawie
679 tys. zł. Wszystkie prace maja 
zostać wykonane do 20 grudnia
tego roku. AZ
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Walka toczy się o rozszerzenie 
wspólnego biletu do przystan-
ku osobowego „Nowa Wieś War-
szawska”. Zatem mowa o odcinku 
biegnącym przez gminę Micha-
łowice i Pruszków. Pierwsze ar-
tykuły na ten temat pojawiły się 
w gazecie i na portalu WPR24.pl
już 2010 r. Przez te kilka lat roz-
mowy samorządowców oraz 
przedstawicieli przewoźników 
opierały się głównie o kwestię 
rozdzielenia finansów. Nie ina-
czej jest dziś... 

Tak odpowiada nam WKD. 
– Aktualnie prowadzona jest 
wymiana informacji w zakresie 
wariantów finansowych rozbu-
dowy oferty, wpływu na bu-
dżet przewoźnika, organizatora 
przewozów oraz zainteresowa-
nych jednostek samorządu te-
rytorialnego – przekazuje nam 
Krzysztof Kulesza, rzecznik 
prasowy WKD. 

Podczas październikowej 
komisji ds. komunikacyjnych 
w Urzędzie Miasta Pruszko-
wa prezydent Paweł Makuch 
podkreślał, że ze strony WKD, 
ZTM i Michałowic jest zielone 
światło na wdrożenie wspól-
nego biletu. Jednak, aby zopty-
malizować koszty warto byłoby 
pomysłem zainteresować inne 
gminy, których mieszkańcy ko-
rzystają z dobrodziejstwa „wu-
kadki” tj.: Piastów, Nadarzyn 
czy Brwinów. Sprawdziliśmy 
i z  burmistrzem tej ostatniej 
gminy nikt jeszcze w tej spra-
wie nie rozmawiał. Za to pa-
dły propozycje dla Nadarzyna. 

– Zaproponowano nam ta-
kie rozwiązanie, jednak dla na-
szej gminy to przede wszystkim 
kwestia tego, ile z naszego bu-
dżetu musielibyśmy wygospo-
darować. Na ten moment mówi 
się o tym, że gminy musiałyby 
dołożyć do WKD 11 mln zł, żeby 

wprowadzić wspólny bilet. Dla 
nas byłoby to około 1 mln zł. Po-
za tym Nadarzyn prowadzi bilet 
metropolitalny – mówi Dariusz 
Zwoliński, wójt gminy Nada-
rzyn. – Musielibyśmy dobrze 
zbadać ilu naszych mieszkań-
ców korzysta lub skorzystałoby 
z możliwości dojazdu do WKD, 
aby dalej pojechać kolejką. Dla 
Nadarzyna dołożenie do tego 
pomysłu 1 mln zł to niebagatel-
na kwota, którą można byłoby 
wykorzystać choćby przy two-
rzeniu transportu wewnętrz-
nego – dodaje.

Znów koszty. ZTM także 
o nich wspomina. – Odbyło się 
spotkanie z inicjatywy samorzą-
dów Pruszkowa i Michałowic. 
Rozmowy dotyczyły właściwie 
wszystkich aspektów takiego 
rozszerzania, m.in. technicz-
nych i ekonomicznych. Przed-
stawiciel WKD stwierdził, że 
takie rozszerzenie z ich strony 
jest możliwe oraz określił koszt 
na kilkanaście milionów złotych 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

rocznie. Oznaczałoby to zwięk-
szenie środków przekazywa-
nych na ten cel przez samorządy
– finansowanie to 60 proc. ZTM, 
40 proc. samorządy. Żadne de-
cyzje w tej sprawie nie zapadły
– przekazał nam Tomasz Ku-
nert, rzecznik prasowy ZTM.

Ze strony gminy Michałowi-
ce również trudno było wydo-
być szczegółowe informacje. 
Usłyszeliśmy, że na ten moment 
gmina nie posiada danych o jakie 
prosimy. – Jesteśmy na począt-
ku tego procesu. Założyliśmy, 
że będziemy wspólnie z ZTM 
wypracowywać dobry model 
w roku 2020 – mówi Małgorza-
ta Pachecka, wójt gminy Micha-
łowice. – Jesteśmy po bardzo 
wstępnej rozmowie. Nie zapa-
dły żadne ustalenia – dodaje. 

Mówi się o tym, że wspólny 
bilet nie zostanie wprowadzony 
wcześniej niż w 2021 r. Ale czy 
pasażerowie WKD wtedy nie 
usłyszą podobnego zdania – że 
jeszcze nie teraz? SO
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GRODZISK MAZ.
Po wielu miesiącach 
oczekiwania na roz-
strzygnięcie, znamy 
wynik przetargu na 
budowę nowoczesnego 
kompleksu sportowo-
-rozrywkowego w Gro-
dzisku Mazowieckim. 
Inwestycję zrealizuje 
Skanska S.A.

C entrum Aktywizacji 
i Integracji Społecz-
nej powstanie przy 
ul. Sportowej i będzie 

to obiekt z dużym rozmachem. 
Dość powiedzieć, że jego budo-
wa pochłonie ponad 60,5 mln zł, 
a odbywać się będą tam naprawdę 
duże imprezy sportowe i kultu-
ralne. Jak zaznaczał z rozmowie 
z nami Grzegorz Benedykciński, 
burmistrz Grodziska, hala wido-
wiskowa ma pomieścić trzy ty-
siące osób i będzie to największy 
tego typu obiekt w naszej okolicy.

Wiemy kto wybuduje Centrum 
Aktywizacji i Integracji Społecznej

Procedura przetargowa trwa-
ła od lipca. O zlecenie budowy 
ubiegało się dziesięć firm, ale 
najniższą i, jak się okazuje, naj-
lepszą ofertę złożyła Skanska S.A. 
Umowa w tej sprawie zostanie 
podpisana na początku grudnia.

W pierwszym etapie inwe-
stycji powstanie wielofunkcyj-
ny budynek z halą sportową, 
trybunami, sale sportowe z po-
mieszczeniami towarzyszący-
mi i łącznikiem z istniejącym 

budynkiem szkoły podstawo-
wej nr 6. Bez wieży widokowej, 
która powstanie w etapie dru-
gim. Wykonawca zajmie się roz-
biórką istniejących budynków, 
demontażem skateparku (urzą-
dzenia zostaną ponownie wyko-
rzystane), zagospodarowaniem 
terenu w otoczeniu budynku ha-
li, parkingami i całą potrzebną 
infrastrukturą. Termin zakoń-
czenia prac to druga połowa 
sierpnia 2022 r. EL
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REGION
Perfumy, odzież 
i galanterię z podrobio-
nymi znakami towaro-
wymi zabezpieczyli 
stołeczni policjanci 
m.in. w magazynie na 
terenie Magdalenki. Za-
trzymano siedem osób.

P odróbki sprzedawa-
ne były za pośrednic-
twem portali inter-
netowych i mediów 

Sprzedawali podróbki w sieci
społecznościowych. W proce-
derze uczestniczyło kilka osób, 
w wieku od 17 do 43 lat. Ogło-
szenia zamieszczano za po-
średnictwem fałszywych kont. 
Mundurowym udało się jed-
nak ustalić prawdziwe dane 
osób zamieszanych w sprawę.

– W trakcie realizacji funk-
cjonariusze jednocześnie 
weszli do pięciu lokali i ma-
gazynów, m.in. w Magdalen-
ce, Warszawie i Łazach, gdzie 
mieszkała jedna z głównych or-
ganizatorek procederu. Tam, 
w wynajętym budynku, który 
posłużył jako magazyn, „trefny” 

towar był przygotowywany 
do wysyłki. Według posiada-
nych informacji zapakowany, 
podrobiony towar trafiał do 
magazynów umieszczonych 
w Warszawie i Magdalence. 
Stąd paczki były wysyłane do 
odbiorców za pośrednictwem 
różnych firm kurierskich – in-
formuje Edyta Adamus z wy-
działu prasowego Komendy 
Stołecznej Policji.

Zabezpieczono ponad 40 tys. 
sztuk perfum oraz 1,5 tys. sztuk 
ubrań. Szacowane szkody, które 
poniósł Skarb Państwa to pra-
wie 7 mln zł. EL

Jak nie było, tak wspólnego 
biletu na WKD nie ma...



– Musimy wyciągnąć wnioski z tego co się stało, musimy uszanować wybór Polaków, 
którzy dwukrotnie legalnie dali władzę PiS w wyborach parlamentarnych. To oznacza, 
że czy się z tym zgadzamy czy nie, Polska przed rokiem 2015 nie była idealna. Nie 
możemy więc obiecywać powrotu do tego, co było – Michał Kamiński, wicemarszałek Senatu.
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Zatrucie czadem 
w Pruszkowie

Jak dodaje, nie jest to pierw-
szy tego typu przypadek w tym 
sezonie grzewczym w Pruszko-
wie. – Było już kilka interwencji 
spowodowanych tlenkiem węgla. 
Dwa tygodnie temu mieliśmy sy-
tuację, w której mieszkańców 
przed czadem ostrzegł czujnik. 
Do naszego przyjazdu ewaku-
owali się, byli świadomi za-
grożenia, czekali na świeżym 
powietrzu. Nie ma lepszego spo-
sobu na uchronienie się przed 
zatruciem tlenkiem węgla niż 
właśnie takie czujniki – zazna-
cza mł. bryg. Kroć. EL

PRUSZKÓW
4 grudnia dwie osoby 
zatruły się tlenkiem 
węgla na pruszkowskim 
osiedlu Ostoja. Straż 
pożarna przypomina, 
jak uniknąć takich 
niebezpiecznych 
sytuacji.

Czytelnicy poinformowali 
naszą redakcję, że przy 
ul. Edwarda w Prusz-
kowie karetka zabrała 

do szpitala kobietę oraz mężczy-
znę w wyniku zatrucia czadem. 
O szczegóły zapytaliśmy straża-
ków. – Na miejscu dokonaliśmy 
pomiaru stężenia tlenku węgla. 
Dwie osoby podtruły się czadem, 
przebywały w dwóch sąsiadują-
cych lokalach w zabudowie sze-
regowej. Mężczyzna i kobieta mieli 
objawy podtrucia i zostali zabrani 
do szpitala – mówi mł. bryg. Ka-
rol Kroć, rzecznik prasowy Ko-
mendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej.
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PRUSZKÓW
Czytelniczka Agnieszka 
zwróciła się do naszej 
redakcji w sprawie par-
kingu przy ul. Waryńskie-
go w Pruszkowie.
Co do zasady jest on 
przeznaczony dla pasa-
żerów kolei. Tymczasem 
parkuje tam każdy 
kto chce, zostawiając 
pojazd nawet na długie 
tygodnie. Czy da się temu 
zapobiec? 

W iadomość w tej spra-
wie otrzymaliśmy 
za pośrednictwem 
Facebooka. Czytel-

niczka tak przedstawia problem: 
– Czy wiedzą coś może Państwo, 
kiedy zostanie zamknięty szlaban 
na „Park&Ride” przy Waryńskie-
go? Jak sama nazwa wskazuje ma 
być to parking dla osób kontynu-
ujących podróż pociągiem, a nie 

Miał to być parking dla pasażerów kolei, 
a parkują wszyscy

ma gdzie parkować, bo wiele sa-
mochodów parkuje sobie jak na 
parkingu pod blokiem. Samochody 
często zostawiane są na całe tygo-
dnie w tym samym miejscu. Czy 
może mają Państwo możliwość do-
wiedzenia się czegoś w tym tema-
cie? – napisała do nas Agnieszka.

W istocie tego typu parkingi są 
skierowane do potrzeb osób ko-
rzystających z komunikacji kole-
jowej, a mieszkają na tyle daleko 
od dworca, że wygodniej im pod-
jechać samochodem. To sposób 
na zrezygnowanie z indywidualne 
środka transportu jakim jest auto. 

Przemawiają za tym względy eko-
logii, ale także wygody i nierzadko 
szybkości transportu. Oczywiście 
na takim parkingu można też po-
zostawić motocykl oraz rowery 
w wyznaczonym miejscu. 

Czy da się coś zrobić, aby par-
king przy ul. Waryńskiego służył 
zgodnie z przeznaczeniem? Nieste-
ty z uwagi na to, że obiekt powstał 
przy pomocy unijnego dofinanso-
wania, musi być ogólnodostępny 
i bezpłatny przez 5 lat. Tyczy się 
to wszystkich tego typu budowli. 
– Co do zasady parkingi P&R przy 
 ul. Waryńskiego  i  ul. Sienkiewicza 

muszą być bezpłatne i ogólno-
dostępne przez 5 lat od chwi-
li oddania ich do użytku, czyli 
w okresie trwałości projektu 
do 2024 r. Obowiązujący re-
gulamin użytkowania parkin-
gów, umożliwia maksymalny 
7-dniowych termin parkowa-
nia na danym miejscu. Od przy-
szłego roku będziemy bardziej 
rygorystycznie egzekwować 
ten zapis – odpowiada nam 
Konrad Sipiera, wiceprezy-
dent Pruszkowa.

W jaki sposób będzie to eg-
zekwowane? – Uznaliśmy, że 
w tym roku będziemy pouczać 
właścicieli pojazdów łamią-
cych te zasady. Ponadto jesz-
cze w grudniu wprowadzimy 
modyfikację systemu mo-
nitorowania parkingu przy 
 ul. Waryńskiego , który pozwo-
li nam na bardziej skuteczną 
weryfikację czasu parkowa-
nia pojazdów. Podobny system 
monitorowania zajętości miejsc 
już od kilku miesięcy działa na 
„P&R” przy  ul. Sienkiewicza 
– wyjaśnia Sipiera. SO
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PRUSZKÓW

Poturbowali listonosza  
i zabrali mu torbę

28 listopada w samo południe w Pruszkowie doszło 
do rozboju. Nieznani sprawcy poturbowali listo-
nosza, okradli go i uciekli. – Około godz. 12 otrzy-
maliśmy informację, że na ul. Drzymały doszło do 
rozboju. Dwóch zamaskowanych sprawców dopro-
wadziło listonosza do stanu bezbronności. Ukradli 
mu torbę. Ze wstępnych informacji wiemy, że były 
tam pieniądze. Sprawcy uciekli – mówi podkom. 

Karolina Kańka, rzecznik prasowy Komendy Powia-
towej Policji w Pruszkowie. Chwilę po zdarzeniu, po-
szkodowany mężczyzna trafił do szpitala. – Listonosz 
będąc już na komendzie źle się poczuł. Sprawcy po-
turbowali go oraz dodatkowo potraktowali gazem. 
Mężczyzna został przewieziony do szpitala na bada-
nia – zaznacza podkom. Kańka. Do wydania tego nu-
meru gazety, sprawców nie ujęto.  SO

14-15 GRUDNIA 2019, OD GODZINY 13.0014-15 GRUDNIA 2019, OD GODZINY 13.00
Siedziba Zespołu „Mazowsze” ul. Świerkowa 2, OtrębusySiedziba Zespołu „Mazowsze” ul. Świerkowa 2, Otrębusy
Wydarzeniu towarzyszą koncerty biletowane ●www.mazowsze.waw.plWydarzeniu towarzyszą koncerty biletowane ●www.mazowsze.waw.pl
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REGION
Ważna informacja dla 
kierowców! W piątek,  
6 grudnia, zacznie obo-
wiązywać znowelizowa-
na ustawa Prawo  
o ruchu drogowym. 
Obowiązkowe staną się 
jazda na tzw. „suwak” 
oraz tworzenie korytarzy 
dla służb ratunkowych.

T ego typu zachowania 
na drodze do tej pory 
należały do dobrych 
praktyk, ale nie były 

usankcjonowane w przepisach. 
Jedni kierowcy stosowali się do 
nich, inni nie. W przypadku „ko-
rytarzy życia” dochodziło niekiedy 
do sytuacji wręcz bulwersujących, 
jak próba jazdy tak przygotowa-
nym pasem przez inne pojazdy niż 
ratownicze, czy wręcz blokowa-
nie możliwości przejazdu straży 
pożarnej, pogotowia czy policji.

Wchodzą nowe przepisy. „Suwak”  
i „korytarz życia” obowiązkowe

Znowelizowana ustawa wpro-
wadza jednoznaczne zasady za-
chowania. – W sytuacji zagrożenia 
życia na drodze ważna jest każda 
sekunda. Zależy nam, by kierow-
cy wiedzieli, jak należy tworzyć 
korytarze życia, żeby odpowied-
nie służby mogły jak najszyb-
ciej dotrzeć do poszkodowanych 
– zaznacza Andrzej Adamczyk, 
minister infrastruktury i prze-
wodniczący Krajowej Rady Bez-
pieczeństwa Ruchu Drogowego.

Na czym polegają zasady two-
rzenia „korytarzy życia”? Kie-
rowcy poruszający się lewym 

skrajnym pasem mają obowią-
zek zjechać na lewo, a poru-
szający się pozostałymi pasami 
– na prawo, tak aby umożli-
wić swobodny przejazd pojaz- 
dom ratunkowym.

W przypadku jazdy na suwak 
przepisy precyzyjnie określa-
ją zasady pierwszeństwa jazdy 
z poszczególnych pasów ruchu, 
gdy następuje zmniejszenie ich 
liczby, a w miejscu zwężenia po-
wstaje zator. Ustalają ponadto 
zasadę naprzemiennego wjaz-
du po jednym pojeździe z każ-
dego pasa ruchu.  EL

MILANÓWEK
To miejsce, które  
pojawi się na terenie 
Milanówka. O Męskiej 
Szopie informowaliśmy 
już na początku tego 
roku. Dopiero teraz  
znaleziono lokalizację 
dla tego pomysłu.

T o działanie, które 
prowadzi milanow-
ski Ośrodek Pomocy 
Społecznej. Pomysł 

ten zostanie zrealizowany 
w ramach dofinansowanego 
z funduszy europejskich pro-
gramu wspierającego rozwój 
usług społecznych. Męska Szo-
pa ma być miejscem dla senio-
rów z Milanówka, którzy lubią 

Męska Szopa powstanie przy ul. Inżynierskiej

majsterkować i chcą dzielić 
się pasją ze sobą nawzajem i z 
młodszym pokoleniem. Dopie-
ro jesienią tego roku pojawiła 
się decyzja o wybraniu dla niej 
konkretnego miejsca.

Męska Szopa zostanie zloka-
lizowana w lokalu przy ul. In-
żynierskiej 3a, który pozostaje 
w zasobach mieszkaniowych 

gminy Milanówek. Kiedy pro-
jekt wystartuje? – Miejsce to 
wymaga dostosowania i mo-
dernizacji oraz właściwego 
wyposażenia. Uruchomienie 
tej placówki przewidujemy na 
przełomie roku. Będziemy na 
bieżąco informować o postę-
pach w pracach – poinformo-
wał milanowski magistrat.  SO

PARZNIEW
Zakończyły się prace 
specjalnej komisji powo-
łanej w PKP PLK w celu 
wyjaśnienia incydentu 
na przejeździe w Parz-
niewie. Trzy miesiące 
temu do tragedii brako-
wało tam centymetrów, 
kiedy przy otwartych 
szlabanach przejechało 
rozpędzone pendolino.

To był błąd dróżnika

D o zdarzenia do-
szło 7 sierpnia, oko-
ło godz. 10. Z relacji 
naocznych świadków 

wynikało, że dróżnik otworzył 
szlabany wpuszczając pojazdy 
na przejazd, a chwilę później po 
torach przejechał pociąg daleko-
bieżny. Nikomu nic się nie stało, 
ale można to rozpatrywać raczej 
w kategorii cudu.

Wyjaśniono okoliczności te-
go zdarzenia. – Przyczyną incy-
dentu z sierpnia tego roku na 
przejeździe kolejowo-drogowym 
w Parzniewie był błąd dróżni-
ka. Dróżnik został odsunięty od 

czynności służbowych – mówi 
Karol Jakubowski z biura pra-
sowego PKP PLK.

Jak dodaje, przypadek ten zo-
stał omówiony podczas szkoleń 
z pracownikami odpowiedzial-
nymi za bezpieczeństwo. – Ta 
grupa osób przechodzi także co 
roku cykliczne szkolenia i po-
uczenia. Ponadto prowadzo-
ne są dzienne i nocne kontrole 
pracy. Zarządca infrastruktury 
podejmuje wszystkie możliwe 
działania, by pracownicy by-
li właściwie przygotowani do 
pełnienia obowiązków – zapew- 
nia Jakubowski.  EL

REGION
Zgodnie z zapowiedzią 
złożoną podczas kam-
panii wyborczej przez 
prezesa PiS Jarosława 
Kaczyńskiego, w sejmie 
rozpoczęły się przygo-
towania do powołania 
zespołu, który zajmie się 
podziałem województwa 
mazowieckiego. Pomysł 
krytykuje marszałek 
Adam Struzik.

P rawu i Sprawiedliwo-
ści już raz nie udało się 
przeprowadzić pomysłu 
nowego podziału admi-

nistracyjnego w stolicy i w wo-
jewództwie. Idea tzw. „wielkiej 
Warszawy”, czyli stworzenia me-
tropolii z sąsiednimi powiatami 
dwa lata temu odbiła się od mu-
ru sprzeciwu samorządowców 
i mieszkańców. Zamiar wprowa-
dzenia zmian w funkcjonowaniu 
województwa pozostał. Podczas 
konwencji wyborczej w Rado-
miu we wrześniu tego roku mó-
wił o nim Jarosław Kaczyński.

– Stworzymy województwo 
mazowieckie bez Warszawy. To 
racjonalna decyzja, bo aktualnie 
Warszawa ma ponad 150 proc. 
PKB średniego rozwoju w Unii 
Europejskiej, a pozostałe miej-
sca województwa mazowieckiego 
mają w tych wskaźnikach nawet 

Wraca pomysł podziału województwa. 
Mazowsze bez Warszawy?

poniżej 50 proc. Dlatego potrzeb-
ny jest podział administracyjny. 
I nieważne, jak bardzo będzie się 
srożył marszałek Struzik, to mu-
simy ten podział przeprowadzić 
– zaznaczył lider PiS.

W sejmie rozpoczęły się przy-
gotowania do rozpoczęcia prac 
nad tą kwestią. Powołany zosta-
nie parlamentarny zespół, który 
zajmie się podziałem wojewódz-
twa mazowieckiego. Informację 
tę przekazał w jednym z radio-
wych wywiadów Marek Suski, 
jeden z czołowych polityków PiS.

Na razie nie są znane szczegóły, 
ale sam pomysł zmian krytykowa-
ny jest przez przywołanego przez 
Jarosława Kaczyńskiego marszał-
ka województwa. – Z pewnym 
zdumieniem usłyszałem, że jak 
bumerang powraca myśl o po-
dziale województwa. Stoją za tym 
głównie politycy PiS z regionu 
radomskiego. Mają oni jakąś ol-
brzymią determinację rozbicia 
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województwa mazowieckiego, 
mają mocarstwowe wyobraże-
nia aby zbudować województwo 
radomskie. To jest naprawdę to-
talny brak roztropności, bo dzisiaj 
Mazowsze jest najszybciej rozwi-
jającym się regionem w Europie, 
prowadzimy świadomą politykę 
wyrównywania rozwoju, bardzo 
duże środki transferujemy z ob-
szaru metropolitalnego do ob-
szarów oddalonych od stolicy. 
To tzw. redystrybucja budżetu, 
dochodów. Prowadzimy politykę 
wyrównywania szans i rozwoju  
– zaznacza Adam Struzik. – Nie wi-
dzę żadnego racjonalnego powodu 
aby mnożyć administrację, żeby 
budować dwa urzędy marszał-
kowskie, dwa wojewódzkie. Poza 
tym uważam, że to województwo 
mazowieckie będzie bardzo słabe 
ekonomicznie, pozbawione serca 
stolicy. To w ogóle jakiś absurdalny 
pomysł na województwo z dziurą 
w środku – dodaje.  EL

 P
IX

A
BA

Y.
C

O
M

 
 



R E K L A M A 05
P i ą t e k ,  6  G R U D N I A  2 0 1 9



0606
DODATEK

R E K L A M A

PRUSZKÓW
Na trzy dni Centrum 
Kultury i Sportu  
w Pruszkowie zamieni się 
w przystań św. Mikołaja. 
Zaplanujcie sobie czas 
między 6 a 8 grudnia  
i koniecznie zajrzyjcie  
do obiektu przy ul. Boha-
terów Warszawy 4!

W tym roku z oka-
zji Mikołajek na 
mieszkańców cze-
kać będzie sze- 

Mikołajki w Pruszkowie 
będą trwać aż trzy dni!

reg ciekawych atrakcji. I to aż 
przez trzy dni! Świętowanie Mi-
kołajek wystartuje oczywiście już 
6 grudnia. Od godz. 17.00 będzie 
można odwiedzić świąteczny 
jarmark z produktami regio-
nalnymi i rękodziełem – Sami 
Swoi. Również o godz. 17.00 roz-
poczną się warsztaty dla dzieci, 
gdzie maluchy nauczą się two-
rzyć ozdoby choinkowe. Nato-
miast już o godz. 18.00 w CKiS 
zjawi się Święty Mikołaj! Dodat-
kowo wszyscy wspólnie udeko-
rują choinkę.

W sobotę 7 grudnia jarmark 
rozpocznie się o godz. 10.00 
i będzie trwał aż do godz. 21.00. 

Dodatkowo o godz. 10.00 ru-
szają przesłuchania konkur-
sowe do XX Jubileuszowego 
Regionalnego Przeglądu Ko-
lęd i Pastorałek „Śpiewajmy 
i grajmy Mu…”.

Ostatni dzień mikołajkowe-
go szaleństwa to niedziela. Tu 
również od godz. 10.00 może-
cie polować na łupy z jarmarku 
„Sami Swoi”. Na najmłod-
szych czekać będzie natomiast  
poranek teatralny „Mikołajki 
– zapominajki”(godz. 10.30. 
godz. 12.00). Zwieńczeniem 
trzydniowych Mikołajek bę-
dzie koncert w wykonaniu 
ZTL „Pruszkowiacy”.  AZ

REGION
Na to wydarzenie  
czekają nie tylko miesz-
kańcy stolicy. W tym 
roku już po raz dwunasty 
ulice Warszawy rozbły-
sną tysiącami światełek. 
Świąteczna iluminacja 
zalśni już 7 grudnia.

W tę sobotę spacer 
po Krakowskim 
Przedmieściu bę-
dzie wyjątkowy. 

O godz. 15.30 zabłyśnie tam zi-
mowa iluminacja. – Tuż po za-
padnięciu zmroku, spod pomnika 
Kopernika wyruszą orkiestry dę-
te, które wraz ze świątecznym 
orszakiem artystów dotrą aż na 
Podzamcze do Multimedialnego 
Parku Fontann. Po drodze spotkać 

będzie można liczne niespodzian-
ki, m.in. paradę Mikołajów, che-
erleaderki, mażoretki, a także 
aktorów, akrobatów, szczudla-
rzy i żonglerów z teatru ulicznego 
Scena Kalejdoskop oraz aktorów 
i tancerzy ze szkoły musicalowej 
B&B i wychowanków Fly Akade-
mii w spektakularnych układach 
tanecznych z szarfami i kołami. 
Podziwiać też będzie można wy-
stępy taneczne zespołów dzie-
cięcych oraz musztrę paradną 
warszawskiej Straży Miejskiej 
– podkreśla warszawski ratusz.

To jednak nie koniec atrakcji. 
O godz. 17.00 na balkonie hotelu 
Bristol pojawią się soliści operowi: 
Aleksandra Wiwała, Aleksandra 
Borkiewicz i Leszek Świdziński 
oraz Trzej Młodzi Tenorzy. Usły-
szymy utwory z repertuaru Jana 
Kiepury, który również śpiewał 
z tego miejsca, oraz największe 
przeboje muzyki rozrywkowej 

z ostatnich lat, w ciekawych i nie- 
jednokrotnie zaskakująco no-
woczesnych aranżacjach. Na za-
kończenie koncertu warszawiacy 
wspólnie zaśpiewają najwięk-
szy bożonarodzeniowy przebój 
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ŚWIĘTA

– „Last Christmas” George Mi-
chaela, który w okresie świąt od 
35 lat śpiewa cały świat. Na ścia-
nach zabytkowego budynku ho-
telu Bristol będzie prezentowany 
świetlny pokaz audiowizualny.

Kolorowe fontanny
Również w tym roku Multime-
dialny Park Fontann zaleje mo-
rze kolorowych punktów, które 
będą migotać w rytm zimowych 
przebojów. Piętnastominutowe 
spektakle rozpoczną się o peł-
nych godzinach: 16, 17, 18, 19 i 20. 
Zimowe iluminacje w Multime-
dialnym Parku Fontann będzie 
można oglądać codziennie, nato-
miast pokazy z muzyką odbywać 
się będą w każdy piątek, sobotę 
i niedzielę o pełnych godzinach: 
16, 17, 18 i potrwają do 31 stycz-
nia 2020 r. W dniach 7, 8, 25, 26, 
31 grudnia oraz 1 i 6 stycznia za-
praszamy na dodatkowe poka-
zy również o godzinie 19 i 20.

Błyszczące ulice
Gdzie w tym roku szukać ko-
lorowych iluminacji? Główną 
osią stołecznej iluminacji jest 
Trakt Królewski – od placu 

Zamkowego, przez Krakowskie 
Przedmieście, Nowy Świat, plac 
Trzech Krzyży i Aleje Ujazdow-
skie aż do Belwederu. Ilumi-
nowane są także inne mosty, 
ulice i place zarówno po lewej 
jak i prawej stronie miasta. Poza 
klasycznymi świetlnymi ozdo-
bami pojawią się też elementy 
interaktywne, siedziska oraz 
foto ramy.

Nowością będzie ilumina-
cja Starówki w nowej odsłonie. 
Nad lodowiskiem na Rynku, 
które rusza także 7 grudnia, 
zawiśnie okazały świetlny bal-
dachim o powierzchni ponad  
1 700 m2. Wejścia wyznaczą bra-
my z napisem „Wesołych Świąt”. 
Przy każdym staną wysokie na 
6 m drzewa. Ich pnie, które bę-
dą domem dla leśnych ptaków, 
będą oplecione świerkowymi 
girlandami i przybrane koloro- 
wymi bombkami.  AZ

Warszawa znów rozbłyśnie.  
Iluminacja startuje już w sobotę
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PIASTÓW

Zmiany na stanowiskach  
w Radzie Miejskiej  
w Piastowie

To kolejna zmiana w tym roku. Przypomnij-
my, że w maju piastowscy radni wybrali 
na przewodniczącego Janusza Wrońskie-
go. To dlatego, że stanowisko się zwolni-
ło. Będący wtedy przewodniczącym rady 
Przemysław Worek został powołany na 
stanowisko zastępcy burmistrza. W cza-
sie ostatniej sesji rady odbyła się kolejna 

zmiana. Agata Korczak została wybrana 
przez radnych na przewodniczącą Ra-
dy Miejskiej w Piastowie, po rezygnacji 
z tej funkcji przez Janusza Wrońskiego. 
Z kolei Janusz Wroński został wiceprze-
wodniczącym rady. Drugim wiceprzewod-
niczącym pozostaje niezmiennie Kazi- 
mierz Dymek.  SO

O G Ł O S Z E N I E

PRUSZKÓW
Szanse na uruchomie-
nie linii kolejowej nr 512 
(„żeberko” przebiega-
jące przez Pruszków) 
dla ruchu pasażerskiego 
są małe. Sprawdźcie co 
w tym temacie ma do 
powiedzenia WKD.

P rzypomnijmy, że pod-
czas doraźnej komisji 
ds. komunikacji, któ-
ra odbyła się 15 paź-

dziernika w Urzędzie Miasta 
w Pruszkowie poruszono temat 
uruchomienia „żeberka”. Miały-
by po nim jeździć np. pociągi na 
gaz. Jakie plany ma w tej spra-
wie Warszawska Kolej Dojazdo-
wa? Czy istnieje taka możliwość, 
aby łącznicą poruszały się pocią-
gi i woziły pasażerów?

– Przedsięwzięcie obejmują-
ce przystosowanie linii kolejo-
wej nr 512 do ruchu pasażerskiego 

Mało prawdopodobne,  
by WKD kursowało po „żeberku”

i uruchomienia regularnych prze-
wozów osób aktualnie nie znajdu-
je się w planach inwestycyjnych 
spółki przewidzianych do wdroże-
nia w najbliższej kilkuletniej per-
spektywie. Spółka wykorzystywała 
i w dalszym ciągu będzie wyko-
rzystywać linię nr 512 wyłącznie 
dla celów technicznych związa-
nych z zapewnieniem ciągłości 
realizowanych prac utrzyma-
niowo-naprawczych zarządzanej 
infrastruktury oraz eksploato-
wanego taboru kolejowego, któ-
re z różnych względów nie mogą 
być wykonane na terenie własnych 
zapleczy (utrzymania infrastruk-
tury oraz taboru) – odpowiada 

nam Krzysztof Kulesza, rzecz-
nik prasowy WKD.

Światełkiem w tunelu dla tej 
sprawy mogłaby być pomoc ze 
strony samorządów. Jednak ta 
pomoc musiałaby być napraw-
dę duża. – Jakiekolwiek działania 
związane ze zmianą koncepcji wy-
korzystania linii kolejowej nr 512 
nie będą możliwe bez znaczącego 
wsparcia organizacyjnego i finan-
sowego ze strony jednostek sa-
morządu terytorialnego (szczebla 
gminnego, jak i wojewódzkiego). 
Wszelkie kwestie związane z moż-
liwością przygotowania i ewentu-
alnej realizacji inwestycji, zarówno 
pod względem organizacyjnym, 

 B
O

LO
 S

KO
C

ZY
LA

S 
 

technicznym jak i finansowym, 
wymagałyby uprzedniego spo-
rządzenia studium wykonalno-
ści – wyjaśnia Kulesza.

Spytaliśmy też, czy to możliwe, 
aby poruszały się łącznicą szyno-
busy zasilane gazem, bo o takim 
rozwiązaniu rozmawiano pod-
czas doraźnej komisji w Prusz-
kowie. Odpowiedź na te pytanie 
udzieliłoby wspomniane studium 
wykonalności. Trudno wykluczyć 
jakikolwiek pomysł na tym etapie.

Problemów jest więcej... – Ak-
tualny wyjazd z jednostki straży 
pożarnej jest czynnikiem wyklu-
czającym możliwość urucho-
mienia regularnych przewozów. 
Kolejną istotną kwestią są wjazdy 
do prywatnych posesji przez tor 
linii kolejowej nr 512. Dodatkowo 
oceniamy, że wśród najistotniej-
szych wyzwań znajdują się m.in.: 
organizacja i sposób finansowa-
nia realizacji przedsięwzięcia oraz 
wpływ inwestycji na rejon gęstej 
zabudowy jednorodzinnej północ-
no-zachodniej części Komorowa 
– wyjaśnia Kulesza.  SO

WYWIAD
Jakie głosy dochodziły do pa-
na w trakcie spotkań wybor-
czych z mieszkańcami naszego 
regionu?
Jest kilka wniosków, jakie mo-
głem wyciągnąć po spotkaniach 
w Pruszkowie czy Grodzisku. 
Pierwszy to, że warto zatrzymać 
Prawo i Sprawiedliwość. Wynik 
wyborczy do senatu także tu, 
w Pruszkowie, jest jednoznacz-
ny. To wyraz tego, co słyszałem, 
czyli zaniepokojenia wielu Po-
laków. Niezależnie od takiej czy 
innej oceny polityki Prawa i Spra-
wiedliwości, do wielu Polaków 
dociera przekonanie że oddanie 
tej partii pełni władzy nad Pol-
ską jest po prostu niebezpieczne. 
Widać, że wewnątrz PiS zabra-
kło mechanizmów, które mogły-
by zabezpieczać Polaków przed 
złymi zjawiskami, czego dobrą 
ilustracją jest sprawa Banasia. 
W logice tej partii leży nieumiar-
kowanie w używaniu władzy. To 
docierało do mnie w kampanii 
bardzo jasno.

Po drugie, głosem który sły-
szałem bardzo często, było 
przekonanie, że sprawy wiary 
i światopoglądu powinny być 
zostawione ludziom. Ludzie są 
zarówno niechętni radykalnym 
rewolucjom obyczajowym i wkra-
czaniu z lewej strony w sferę war-
tości. Ale są też niechętni temu, 
aby kościół wtrącał się do polityki 
i w sposób nieuprawniony rościł 

Pełnia władzy dla PiS jest niebezpieczna

podpisałem co do korekty systemu 
emerytalnego dla kobiet z rocznika 
1953. Będziemy zgłaszać projek-
ty ustaw przygotowane z Iustitią 
dotyczące odwrócenia złych re-
form wymiaru sprawiedliwości. 
Będziemy chcieli jako senatorowie 
wybrani z rekomendacji PSL do-
prowadzić do inicjatywy w spra-
wie emerytury bez podatku, co 
jest sztandarowym projektem 
Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Na koniec pytanie o scenariusze 
polityczne na najbliższe lata. Po 
bardzo ciekawym rozdaniu w wy-
borach parlamentarnych zbliżają 
się możliwe że jeszcze ciekawsze 
wybory prezydenckie.
Uważam, że jeśli dojdzie do zwy-
cięstwa kandydata lub kandy-
datki z opozycji w wyborach 

prezydenckich, władza PiSu skoń-
czy się szybciej niż można przy-
puszczać. Większość sejmowa jest 
niewielka, przy utracie prezyden-
tury możliwość skutecznego prze-
prowadzenia pisowskiej rewolucji 
będzie niemożliwa. Wówczas jest 
szansa, że ten obóz się posypie. 
Będzie można stworzyć rząd tym-
czasowy, który rozpocznie pro-
ces sprzątania i rozliczania tych, 
którzy łamali prawo i psuli naszą 
ojczyznę, a także wyprowadzenia 
podwalin pod nowy kształt Polski. 
Jestem zdania, że musimy wycią-
gnąć wnioski z tego co się stało, 
musimy uszanować wybór Pola-
ków, którzy dwukrotnie legalnie 
dali władzę PiS w wyborach par-
lamentarnych. To oznacza, że czy 
się z tym zgadzamy czy nie, Pol-
ska przed rokiem 2015 nie była 
idealna. Nie możemy więc obie-
cywać powrotu do tego, co było. 
Musimy zbudować nowe ramy 
działania naszej demokracji po 
Jarosławie Kaczyńskim. Musimy 
uczciwie przyjrzeć się, co nie by-
ło przez obywateli akceptowane 
w poprzednim okresie, nie tylko 
w czasach rządów PO-PSL. Oczy-
wiście jest też możliwy inny sce-
nariusz, w którym PiS wygrywa 
wybory prezydenckie i traktuje 
to jako mandat do dalszej zmia-
ny ustroju. Wybory prezydenckie 
będą zatem referendum za tym 
czy Polska Kaczyńskiego, Bana-
sia i Dudy ma być kontynuowa-
na czy powiemy jej „stop”.  EL

O naszym regionie, problemach mieszkańców i politycznych scenariuszach na najbliższe lata rozmawiamy z Michałem Kamińskim, 
wicemarszałkiem Senatu, reprezentantem okręgu wyborczego do którego należą powiaty pruszkowski i grodziski.

województwa u podstaw nie le-
ży chęć rozwiązania problemów, 
tylko chęć zawładnięcia kolej-
nym województwem. Prawu 
i Sprawiedliwości przy każdych 
wyborach brakuje większości 
w sejmiku. Uważają, ze wykroje-
nie Warszawy może spowodować, 
że w województwie bez Warsza-
wy będą mieć większość. To nie 
służy interesowi społecznemu. Te 
problemy, które są na styku miej-
scowości ościennych i Warszawy, 
można rozwiązywać przez współ-
pracę suwerennych podmiotów. 
Dalej będę w tej sprawie aktyw-
nie występował.

Jakie zmiany w prawie chce pan 
jako senator przeprowadzić?
Mamy inicjatywę senatora Mar-
ka Borowskiego, pod którą się 

sobie pretensje do kontrolowania 
życia obywateli. Przekonanie, że 
szacunek dla wiary nie oznacza 
zgody na klerykalizację życia pu-
blicznego to coś, to również by-
ło w tej kampanii bardzo istotne.

Trzeci aspekt to przekonanie, 
które mam jako mieszkaniec po-
wiatu otwockiego, że nasze życie 
na podwarszawskich obszarach 
w ogromnym stopniu zależy od 
współpracy z aglomeracją war-
szawską. To i szansa i wyzwanie 
nawet dla tak dużych miast jak 
Pruszków. Siłą rzeczy punktem 
grawitacyjnym jest Warszawa.

Z jakimi codziennymi proble-
mami borykają się według pa-
na mieszkańcy?
Dla mnie jako ojca dwóch córek 
i mieszkańca powiatu otwockie-
go bardzo dużym problemem jest 
zapewnienie sprawnego i bez-
piecznego dojazdu dzieci do szkół 
w Warszawie. Bardzo liczę na to, 
że zarówno Warszawa jak i miasta 
ościenne jak i służby państwowe 
będą starały się wyjść temu na-
przeciw. Żebyśmy mieli możli-
wość bezpiecznego dojścia czy 
dojechania do dworca, żebyśmy 
mieli przekonanie że nasze dzie-
ci są bezpieczne. W przypadku 
Pruszkowa, Grodziska czy Otwoc-
ka przytłaczająca większość ak-
tywnych zawodowo mieszkańców 
pracuje w Warszawie. Sprawny 
dojazd do kwestia codzienne-
go bytowania.

Transport czy komunikacja to 
kwestie leżące głównie w kom-
petencji samorządów różnego 
szczebla. Jak widzi pan rolę se-
natora w tych sprawach?
Moją rolą jest obserwować i re-
agować na jakiekolwiek sygnały, 
problemy czy wyzwania, Jestem 
i zawsze będę do dyspozycji jeśli 
trzeba zorganizować spotkanie czy 
interweniować. Ale w tym obsza-
rze rola posła czy senatora może 
być rolą wspierającą, koordynują-
cą. Zasadnicze kompetencje leżą 
właśnie po stronie samorządów. 
Nie jest to spychologia z mojej 
strony. To po prostu stwierdze-
nie faktu.

Jak odnosi się pan do pomysłu 
podziału województwa mazo-
wieckiego?
Gdy pojawił się pomysł „wiel-
kiej Warszawy” byłem posłem 
z podwarszawskiego okręgu wy-
borczego i zdania nie zmieniłem. 
Powodem stworzenia aglomera-
cji warszawskiej jako oddzielnego 
bytu administracyjnego, co ozna-
cza podział województwa mazo-
wieckiego, są motywy wyłącznie 
polityczne. Jak w przypadku bar-
dzo wielu rzeczy, które robi Prawo 
i Sprawiedliwość, motyw praw-
dziwy jest ukryty. Tak jak moty-
wem „500+” nie jest wcale chęć 
pomocy rodzinom czy zwiększe-
nie dzietności. Motywem jest chęć 
kupienia wyborców. Tak samo 
w przypadku pomysłu podziału 
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Stowarzyszenie K40 oraz Krzysztof Rymuza Starosta Pruszkowski

zapraszają  na  
 

więcej informacji: www.powiat.pruszkow.pl
www.k40.org.pl

Sala audytoryjna Centrum Kultury i Sportu
w Pruszkowie ul. Bohaterów Warszawy 4

czyta:

Anna Nehrebecka

08 GRUDNIA
GODZ. 12:00

wstęp wolny
liczba miejsc ograniczona

śpiew: Katarzyna Łochowska, fortepian: Marcin Mazurek
scenariusz: Ewa Telega, producent wykonawczy: Lucyna Kowalska

Sponsor generalny K40

KWIATY POLSKIEKWIATY POLSKIE
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KOSZYKÓWKA

MKS awansuje  
na 1. miejsce!

Po wygraniu z Arką II Gdynia, MKS Pruszków awan-
suje na 1. miejsce w tabeli 1 Ligi Kobiet. – Żadnych 
szans nie dały nasze dziewczyny Arce Gdynia II zwy-
ciężając 81:62 i zastępując gdynianki na czele ligowej 
tabeli. O wygranej zadecydowała już pierwsza po-
łowa, wygrana 44:18, w której nasz zespół dał popis 
gry, zarówno w ataku, jak i w obronie (24 zbiórki,  
3 bloki, wymuszenie 10 strat, w tym dwóch błędów 

24 sekund Arki i skuteczność gości na poziomie 23%) 
– poinformował zespół za pośrednictwem Facebooka.
MKS Pruszków: Szumełda-Krzycka 32, Parysek-Boch-
niak 18, Marciniak 10, Wawrzyniak 8, Szyller 4, Pole-
szak 4, Kuczyńska 2, Bieniek 2, Grygiel 0, Zaborska 0.
Arka II Gdynia: Szymkiewicz 22, Marcinkowska 8, Wińkow-
ska 7, Piestrzyńska 6, Rudzka 5, Grymek 5, Żytowska 4, 
Siemienas 3, Szmyrka 2, Niemojewska 0, Płotka 0.  SO
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PRUSZKÓW
Pomysł nadania imienia 
legendarnego bohatera 
„Gwiezdnych wojen” 
ulicy lub skwerowi  
w Pruszkowie narodził 
się w głowie jednego  
z mieszkańców.

J ak zaznacza Adam, pomy-
słodawca petycji, nadanie 
takiego imienia ulicy lub 
skwerowi w Pruszkowie za-

pewniłoby miastu więcej kolory-
tu. – Pruszków ma ulice Kubusia 
Puchatka i Słonia Trąbalskiego. Na 
straży kolejnej mógłby stanąć ry-
cerz jedi, Luke Skywalker. Bohate-
rów nigdy nie za wiele! – podkreśla.

Jego zdaniem to dobry pomysł 
na promocję miasta i nawiązanie do 
opowieści o walce dobra ze złem, 
o poświęceniu i skomplikowanych 
ścieżkach życia. – „Gwiezdne woj-
ny” są historią, która przemawia 
już do czwartego pokolenia fanów. 
Taka ulica byłaby pozytywnym wy-
darzeniem dla wszystkich: dzieci 
i dorosłych, fanów fantastyki, jak 
i tych, którzy mają z nią spora-
dycznie do czynienia. „Gwiezdne 
wojny” łączą jak mało co – zazna-
cza Adam.

Jeśli inicjatywa powiedzie się, 
Pruszków będzie pierwszym pol-
skim miastem z ulicą lub skwe-
rem legendarnego bohatera „Star 
wars”. W naszym kraju miano innej 

Ulica Luke'a Skywalkera 
w Pruszkowie?

ważnej postaci sagi nosi tylko uli-
ca w podtoruńskiej miejscowości 
Grabowiec. Od 2005 r. na tabliczce 
dumnie widnieje tam Obi Wan-Ke-
nobi, a fani „Gwiezdnych wojen” za 
punkt honoru stawiają sobie zro-
bienie z nią choćby jednego zdjęcia.

Od pomysłu i petycji do realiza-
cji tego pomysłu w Pruszkowie jest 
jednak jeszcze długa droga. Zbiór-
ka podpisów to dopiero początek. 
Potem do swoich racji trzeba bę-
dzie jeszcze przekonać radnych. 
Petycję znajdziecie pod adresem: 
www.petycjeonline.com/ulica-
skwer_w_pruszkowie_imienia_
lukea_skywalkera.  EL

MILANÓWEK
Tomek Pytkowski  
z Milanówka jest  
ciężko chory. 16-latek 
zmaga się z poważną 
chorobą, ratunkiem 
może być nowoczesna 
forma leczenia, ale 
kuracja nie jest refun-
dowana przez NFZ.

Z amiast szkoły jest szpi-
tal. Zamiast spotkań ze 
znajomymi radiotera-
pia. Wszystkie marze-

nia i plany legły w gruzach. Teraz 
ważna jest walka o życie i o każ-
dy następny dzień. Zaczęło się 
niby niewinnie. 16-letni Tomek 
z Milanówka skarżył się na bóle 
i zawroty głowy. Miał problemy 
z widzeniem. Lekarze początko-
wo bagatelizowali objawy. Mó-
wili, że to przez dojrzewanie. 
– Nie podejrzewaliśmy, że praw-
da jest zupełnie inna. I śmier-
telnie niebezpieczna. Biopsja 
wykazała, że w głowie syna jest 
glejak umiejscowiony na pniu 
mózgu. Nieoperacyjny… – zazna-
cza mama chłopca.. – Tomek ma 
tylko 16 lat. Powinien mieć długie 
i szczęśliwe życie, marzyć, zwi- 
edzać świat. Walczymy o niego, 
łapiemy się każdej szansy, która  
daje nam nadzieję. Istnieją no-
woczesne metody leczenia, któ-
re niosą szansę na pokonanie 
choroby! – dodają.

Tomek z Milanówka potrzebuje Waszej pomocy

– Kiedy masz 16 lat, wydaje ci 
się, że o życiu wiesz już dużo, 
że wszystko przed tobą. Jesteś 
wszechmocny. Nie spodziewasz 
się, że za rogiem może czekać 
coś, co zmieni Twoje życie na 
zawsze. Rozsypie plany w pył – 
mówi Tomek.

Żadna z nowoczesnych terapii 
walczących z glejakiem nie jest 
refundowana. Poddanie się le-
czeniu wymaga ogromnych na-
kładów finansowych. – Szukam 

pomocy na całym świecie, wysy-
łam zapytania do ośrodków spe-
cjalizujących się w podobnych 
przypadkach. Mamy kwalifikację 
do badań w Hindenbergu oraz 
terapii ONC201. Jeśli to nie po-
może, mamy plan awaryjny na 
leczenie w Meksyku. Rozważa-
my każdą opcję. Na pewno wie-
my jedno: terapia Tomka będzie 
kosztowała więcej niż setki ty-
sięcy, ostateczna kwota może 
wynosić nawet kilka milionów! 
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Ta kwota mnie przeraża. Bo nie 
jestem pewna, czy znajdzie się 
tyle osób, które zdecydują się 
na ratowanie mojego syna. To 
suma, która mnie przeraża!  
– zaznacza mama Tomka.

Na ten moment Tomkowi po-
trzebne są środki w wysokości 
blisko 350 tys. zł. Docelowo kwo-
ta potrzebna na leczenie może 
być jeszcze wyższa.

Leczenie Tomka można wesprzeć 
przez portal siepomaga.pl.  AZ
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Biuletyn przygotowany i redagowany przez Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.

Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim ul. Kościuszki 31A, T. 22 755 55 34
www.grodzisk.pl

Być może nie wiesz, jak ważny 
jest Twój meldunek i ile od 
niego zależy. Twój meldu-
nek decyduje, m.in. o tym, 

czy na terenie gminy powstaną no-
we szkoły i przedszkola i ile pienię-
dzy gmina będzie mogła przeznaczyć 
na inwestycje w Twojej okolicy. Mel-
dując się masz prawo do Grodziskiej 
Karty Mieszkańca, uprawniającej do 
wielu zniżek, np. do kina, na basen 
oraz na komunikację miejską. Masz 
też bezpłatne wejście do Mediateki 
na imprezy kulturalne. Inwestujesz 
w rozwój gminy, jej infrastruktu-
rę i wygląd, np. utrzymanie szkół, 
przedszkoli, inwestycje w kanali-
zację, wodociągi, drogi i chodniki. 
A jeśli zameldujesz się na pobyt sta-
ły do końca roku możesz wziąć udział 
w konkursie z nagrodami.

Pamiętaj, że każdy, kto mieszka 
w Polsce musi być zameldowany. Obo-
wiązek ten, dotyczący zarówno oby-
wateli polskich, jak i cudzoziemców, 
wynika z ustawy z dnia 24.09.2010 r. 
(Dz.U. Nr 217 poz. 1427).

Płać podatki tam,
gdzie mieszkasz!
Czy wiesz, że ok. 40% Twojego podat-
ku dochodowego (PIT) trafia do gminy, 
w której jesteś zameldowany? Nie tyl-
ko podatek od nieruchomości wpływa 
do gminy, ale także podatek od Twoich 
dochodów, który wpłacasz do Urzędu 

Skarbowego. Jeśli chcesz, by nasza gmi-
na się rozwijała - zamelduj się w Gro-
dzisku Mazowieckim! A jeśli mieszkasz 
u nas, np. wynajmujesz mieszkanie 
i z jakichś powodów nie możesz się 
zameldować, to zgłoś w Urzędzie Skar-
bowym, że chcesz wpłacać swój poda-
tek do gminy Grodzisk Mazowiecki. 
Wypełnij druk ZAP-3, złóż go w Urzę-
dzie Skarbowym i rozliczaj się w Gro-
dzisku Mazowieckim.

Jak się zameldować?
Możesz to zrobić w Urzędzie Sta-
nu Cywilnego albo przez Internet. 
Meldujesz się osobiście lub przez 
pełnomocnika. Usługa zameldowa-
nia jest bezpłatna. Do zameldowania 
potrzebujesz: ważnego dokumen-
tu tożsamości (dowód osobisty lub 
paszport) i czytelnie wypełnionego 
wniosku zgłoszenia pobytu (stałego 
lub czasowego). Wnioski dostępne są 
na stronach:

• urzadstanucywilnego.grodzisk.pl/
poradnik-interesanta,

• obywatel.gov.pl/meldunek/obo-
wiązek-meldunkowy,

• lub w Urzędzie Stanu Cywilnego 
(ul. T. Kościuszki 34).

Jeśli jesteś właścicielem/współwłaści-
cielem mieszkania lub domu, w któ-
rym chcesz się zameldować, przynieś 
jeden z wymienionych niżej doku-
mentów:
• oryginał umowy cywilnoprawnej, np. 

umowa najmu, w której znajduje się 
aktualny nr księgi wieczystej,

• wypis z rejestru gruntów (Wydział 
Geodezji i Kartografii Starostwa 
Powiatu Grodziskiego),

• oryginał aktu notarialnego, z którego 
wynika adres nieruchomości wraz 
z aktualnym nr księgi wieczystej. 

Pamiętaj, że na wniosku zgłoszenia 
pobytu musi podpisać się właściciel/
współwłaściciel lokalu oraz osoba 
meldowana (w imieniu niepełnolet-
niego dziecka podpisuje się rodzic/
opiekun prawny). Możesz też zamel-
dować się przez Internet. Szczegóły 
znajdziesz na grodzisk.pl, wybierając 
na górnym pasku E-URZĄD i klikając 
w ikonę eMeldunek.

Zamelduj się 
w Grodzisku Mazowieckim 
i wygraj!
Każda osoba pełnoletnia, która do-
kona meldunku w okresie od 20.11. 
do 31.12. 2019 r., będzie mogła wziąć 
udział w konkursie i wygrać atrakcyj-
ne nagrody. Zamelduj się, wypełnij 
zgłoszenie i przekaż do Urzędu Sta-
nu Cywilnego osobiście lub online. 
Szczegóły na zameldujsie.grodzisk.pl.

Ty się meldujesz, Gmina 
otrzymuje Twoje podatki
Z Twoich podatków finansujemy, m.in.: 
oświatę i wychowanie. W 2019 r. prze-
znaczyliśmy na ten cel 29,97% budżetu. 
Realizujemy też inwestycje oświa-
towe. W 2019 r., m.in. dobudowano 
nowe skrzydło z 9 salami lekcyjny-
mi, szatniami oraz świetlicą w SP Nr 
2 im. Marii Konopnickiej (ul. Westfala 
3). Przy SP Nr 5 im. Leonida Teligi (ul. 
Zondka 6) powstała nowoczesna sala 
gimnastyczna. Wyremontowano też 
samą szkołę, dobudowano jadalnię 
i szatnie oraz wyposażono budynek 

w nową windę. W SP z Oddziałami In-
tegracyjnymi Nr 6 im. Szarych Sze-
regów (ul. Sportowa 31) dokończono 
gruntowny remont, który objął w mi-
nionym roku pierwsze i drugie piętro 
oraz klatki schodowe, a w Izdebnie 
Kościelnym w SP im. Klementyny 
z Tańskich Hoffmanowej zbudowa-
no salę gimnastyczną. Planowana jest 
także rozbudowa szkoły o nowe sale 
lekcyjne. Już wkrótce rozpocznie się 
realizacja dwóch nowych inwestycji: 
Szkoły Podstawowej w Szczęsnem 
oraz hali sportowo-widowiskowej 
przy ul. Sportowej.

Zamelduj się! Twój meldunek 
jest bardzo ważny!

SP nr 2 przy ul. Westfala 3 SP nr 5 przy ul. Zondka 6 – hala sportowa.

Wizualizacja Szkoły Podstawowej w Szczęsnem

Wizualizacja hali sportowo-widowiskowej przy ul. Sportowej
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MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ

WWW.WPR24.PL

22 758 77 88, reklama@wprmedia.pl  
Pruszków, ul. Niecała 10/2              • Warsztat/magazyn 80 m2 + plac, 

800 zł, Nadarzyn – 506-906-002 

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

• Do wynajęcia dwa lokale  
w Pruszkowie 60 i 115 m2 pod 
handel lub usługi tel. 601612930

• Wynajmę warsztat 
samochodowy w Milanówku 
z wyposażeniem lub 
magazyn 120m2  
z zapleczem socjalnym,  
w dobrym punkcie, blisko 
drogi powiatowej,  
z placem manewrowym  
tel. 793408465 

• Wynajmę mieszkanie, dom 
wolnostojący w Milanówku, 
pierwsze piętro 120m2  
z ogrodem, lub pojedyncze 
pokoje, dobry punkt, dobry 
dojazd do Warszawy,  
blisko drogi powiatowej  
tel. 793408465 

Lokal gastronomiczny 
zatrudni sprzedawcę na 
weekendy 509-683-032

• Pracownik Kontroli Dostaw 
Centrum Logistyczne Pruszków, 
wymagana podstawowa obsługa 
komputera. Praca zmianowa  
w godz. 11.00 – 19.00, 20.30 – 04.30 
Stawka 16 zł/godz. netto

• Dowóz ze stacji PKP Pruszków 
 i WKD Pruszków 668 310 156 

• Agencja ochrony  
zatrudni na obiektach 
przemysłowych na terenie 
Konotopy, Ołtarzewa  
i Ożarowa Mazowieckiego  
tel.728 432 309 do 17.01.2020

ZAPIEKSY PRUSZKOWSKIE 
zatrudnią pracownika 
gastronomii, wymagane 
doświadczenie i aktualne 
książeczka sanepidu.  
Praca w Pruszkowie,  
tel. 509-683-032

Lokal gastronomiczny 
zatrudni kierowcę  
z własnym samochodem  
na weekendy 509-683-032 

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

• Poszukujemy kierowców  
do pracy kat B, zarobki  
2500-5000 pln,  
CV kontakt@fairplaytaxi.pl 
lub pod numerem 607-073-354

• Praca dla Panów i Pan 
przy sprzątaniu magazynu 
w Sokołowie koło Janek 
504204700 

Zatrudnię do sprzątania 
bloków tel. 601 306 336 

 NIERUCHOMOŚCI  
– SPRZEDAM

Działka rolna 1ha Holendry 
Baranowskie bezpośrednio 
tel. 668566576

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 

• Domy Jednorodzinne  
na Sprzedaż Kom: 668 608 194 
www.a2deweloper.pl 
Miejscowość: Domanie 
w ul. Domaniew 60C 

Piastów lokal 50m2  
– biuro, gabinet, usługi  
tel. 692-229-499 

• 1300m2 przy Al. Jerozolimskich 
tel. 720-147-373 

 NIERUCHOMOŚCI  
– DO WYNAJĘCIA

• Piastów lokal 50m2 - biuro, 
gabinet, usługi tel. 692-229-499 

Do wynajęcia lokal 
usługowy o powierzchni  
200 m2, I piętro z windą  
w Podkowie Leśnej, ul. Jana 
Pawła II 13 tel 601 612 930

Wynajmę mieszkanie 
w Pruszkowie 60m2, 
bezpośrednio  
tel. 500-540-541

DAM PRACĘ

ZAPRASZAMY PO SŁOJE,
SŁOICZKI, NAKRĘTKI, 
BUTELKI, AKCESORIA 
DO PRODUKCJI WINA

 
 

SKLEP OGRODNICZY  
W PRUSZKOWIE, UL. POGODNA 7

www.hurtownia-ogrodnicza.pl

 NIERUCHOMOŚCI  
– KUPIĘ

• Kupię mieszkanie 1-2 pokoje 
Pruszków lub Grodzisk 
Mazowiecki, blisko PKP/
WKD tel. 606 155 760 

AUTO-MOTO KUPIĘ

• AUTO KAŻDE KUPIĘ  
tel. 603 903 405 

• Skup wszystkich aut  
na kasację 508206738 

AUTO SKUP-KASACJA, 
LEGALNA FIRMA  
515-514-100 

USŁUGI

Ocieplenia poddaszy, piana 
PUR, izolacje poddaszy, 
natrysk pianki 

OGŁOSZENIA CENY NETTO  
OGŁOSZEŃ  
ZA SŁOWO: 

2 zł ....... ogłoszenie zwykłe
3 zł ....... ogłoszenie pogrubione
4 zł .......   ogłoszenie w ramce ZAMÓW: 

• Brukarstwo meritumbruk@o2.pl 
tel. 696437501 

• Drzewa, krzewy, 
pielęgnacja, modelowanie, 
prześwietlanie; ochrona 
roślin (w tym róż – oraz 
sprzedaż) 512-380-109,  
(22) 758-16-65;  
agro-bio-ogrodnik@wp.pl 

• Hydraulik tel. 535872455 

• Projektowanie graficzne  
oraz skład DTP.  
Kontakt: 509-443-977, 
509-443-877 
marcin@gdstudio.pl 
michal@gdstudio.pl 

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

• 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 

Szkolenia 
BHP

– wstępne
– okresowe

694 127 292

Pracuj jako  
Opiekun / Opiekunka Seniorów  

w Niemczech i już dziś dołącz  
do zespołu naszej firmy!  

Gwarantujemy pewna pracę  
oraz kurs języka niemieckiego  

od podstaw.  
Zadzwoń i dowiedz się więcej

Tel. 501 356 229

Prezydent Miasta Pruszkowa 
informuje, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta 
Pruszkowa zamieszczony został od dnia 04.12.2019 r. na 
okres 21 dni  wykaz nieruchomości  przeznaczonej do oddania  
w użytkowanie wieczyste.
Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, 
Mienia i Estetyki Miasta Urzędu Miasta   Pruszkowa   przy    
ul.  Kraszewskiego   14/16, pok.  nr  63,  w  godz. pracy Urzędu, 
tel. 22 735-87-23.

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Piastowa informuje, że w siedzibie 

Urzędu Miejskiego w Piastowie przy ul. 11 Listopada 8, 
na tablicy ogłoszeń na I piętrze, w okresie  

od 29.11.2019 r. – 20.12.2019 r. oraz na stronie 
internetowej www.piastow.pl,  został wywieszony wykaz  
nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Dyrektor Szkoły Podstawowej 
im. św. Stanisława Kostki  

w Kostowcu działający  
z upoważnienia Wójta Gminy 

Nadarzyn zawiadamia,  
że na szkolnych i urzędowych 

tablicach ogłoszeń oraz na 
stronach internetowych urzędu 

– www.nadarzyn.pl (BIP) 
został zamieszczony wykaz 

pomieszczeń przeznaczonych  
do oddania w najem.

Wójt Gminy Nadarzyn 
zawiadamia, 

że na urzędowych tablicach 
ogłoszeń oraz na stronach 

internetowych urzędu 
został zamieszczony 

wykaz nieruchomości, 
stanowiących drogę 

wewnętrzną, przeznaczonych 
do wydzierżawienia w trybie 

bezprzetargowym. 

OGŁOSZENIE
Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r., poz. 2204 ze zm.) Wójt 
Gminy Raszyn informuje, że podał do publicznej wiadomości, poprzez 
wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn ul. Szkolna 2a,  na 
tablicy ogłoszeń wykazu w którym przeznaczył do zbycia niezabudowaną 
nieruchomość położoną w Raszynie przy ul. Słonecznej obręb Raszyn 02, 
oznaczoną jako działki  nr ew. 716/4 o pow. 1427 m kw. i nr ew. 716/1  
o pow. 288 m kw. uregulowaną  w KW Nr WA1P/00061571/5 
  
Wykaz został wywieszony z dniem  25.11.2019 roku na okres 21 dni. 

Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza  
Miasta Piastowa o trzecim przetargu

Przetarg dotyczy niezabudowanej części nieruchomości gruntowej 
stanowiącej dz. ew. nr 159/3, w obrębie 01,  o powierzchni 0,8000 
ha, położonej w Piastowie przy  ul. Prądzyńskiego, opisanej w księdze 
wieczystej KW Nr WA1P/00110145/9.
Część nieruchomości została przeznaczona do zbycia Zarządzeniem  
Nr 76/2019 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 21 marca 2019r.
Cena wywoławcza netto wynosi: 290 000,00 zł (słownie złotych: dwieście 
dziewięćdziesiąt tysięcy i 00/100). Do ceny uzyskanej w wyniku przetargu 
zostanie doliczony 23% podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 14.01.2020 r., o godzinie 1000, w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Piastowie, przy ul. 11 Listopada 8, klatka B,  
w pokoju nr 7. 
Wysokość wadium 30 000zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy).
Ogłoszenie o przetargu wywieszone jest w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Piastowie, przy ul. 11 Listopada 8, klatka B, przy pokoju nr 7 oraz 
opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Piastowie 
www.piastow.pl i w BIP-ie.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Zespole ds. 
Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Piastowie ul. 11-go 
Listopada 8, klatka B, pok. 7, tel. 22 770–52–53.


