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W naszym regionie program przebiega sprawnie 

Świadczenia 500+ nie są zagrożone
 Ewelina Latosek 

R E G I O N
Doniesienia medialne 
mówiące o kłopotach 
z wypłatą świadczeń
500 plus w kilku miejscach 
w Polsce niepokoją 
mieszkańców naszego 
regionu. Uspokajamy.

P od koniec maja infor-
macje o problemach 
z wypłatą świadczeń 
m.in. w Częstochowie 

i województwie śląskim podały 
największe serwisy i stacje tele-
wizyjne, co wywołało lawinę py-
tań o to, czy podobne trudności 
pojawią się w innych miejscach, 
w tym w Pruszkowie i Grodzi-
sku Mazowieckim. Okazuje się 
jednak, że powodów do obaw 
w naszym regionie nie ma. 

Przypomnijmy, że pieniądze 
na 500+ pokonują drogę z bud-
żetu centralnego do kasy poszcze-

gólnych wojewodów, a stamtąd 
do powiatów lub gmin, w zależ-
ności od tego, która grupa świad-
czeniobiorców znajduje się pod 
skrzydłami danego samorządu. 
W przypadku rodzin zastępczych 
jest to powiat, jeśli jedno z rodzi-
ców pracuje za granicą wniosek 
o przyznanie 500 zł trafi a do mar-
szałka województwa, pozostały-
mi zajmują się gminy, najczęściej 
za pośrednictwem miejscowych 
ośrodków pomocy społecznej. 

– Przekazywanie środków 
z poziomu województwa na re-
alizację wypłat dodatku wycho-
wawczego nie dostarcza żadnych 
problemów. Przebiega w bar-
dzo płynny i terminowy sposób 
– mówi Hanna Szymańska, dy-
rektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Pruszkowie. 
– Środki są zabezpieczone, nie 
ma z tym kłopotu. Jak do tej po-
ry wypłaciliśmy już świadczenia 
o łącznej kwocie ok. 2 mln zł – in-
formuje Ewa Kominek, dyrektor 
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pruszkowskiego Miejskiego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej. Podobne 
zapewnienie słyszymy w Grodzi-
sku. – Wszystko jest w porząd-
ku, mamy pieniądze – mówi 
Rafał Szczepaniak, dyrek-
tor grodziskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej. 

Obawy o realizację 
zobowiązań wyraził za 
to kilka dni temu bur-
mistrz Podkowy Leśnej, 
gdzie wnioski o wypła-
tę złożyli już niemal 
wszyscy uprawnie-
ni. – Do 20 maja na 
ten cel wpłynęło 
do kasy miasta 
171170 zł (w kilku 
ratach). Czekamy 
na wyrównanie 
– poinformował 
Artur Tusiński.
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– Widzieliśmy już różne skandaliczne sytuacje w traktowaniu pracowników instytucji 
kultury, ale ta jest niezwykła. To zadziwiające, że ktoś publicznie przyznaje się do 
tego, że ciąża i macierzyństwo są powodem odwołania. Paweł Kamiński, prezes Stowarzyszenia  
Dyrektorów Samorządowych Instytucji Kultury, o próbie odwołania dyrektorki Milanowskiego Centrum Kultury 
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Świadczenia 500+ 
nie są zagrożone

Jak idzie realizacja programu, 
przyjmowanie wniosków i wy-
płata świadczeń? – Na dzień 
31 maja do MOPS wpłynęły 3642 
wnioski, w tym 1876 drogą elek-
troniczną oraz 1766 w formie pa-
pierowej. Największe natężenie 
w ilości składanych wniosków 
zarejestrowano w pierwszej 
połowie kwietnia. Wydano 1964 
decyzji administracyjnych oraz 
wypłacono łącznie 4125 świad-
czenia – mówi Ewa Kominek, dy-
rektor pruszkowskiego ośrodka.

Część osób, które wnioski
o wypłatę 500 zł na dziecko zło-
żyły drogą elektroniczną jest 
zaskoczonych, że po odbiór 
papierowej decyzji o przyzna-
niu pieniędzy musi stawić się 
w MOPS osobiście. Wytłumacze-
nie jest jednak proste. To szybszy 
sposób na załatwienie sprawy. 
– Jeśli ktoś nie może pojawić się 
po odbiór decyzji, to jest ona wy-
syłana pocztą. Wtedy jednak pro-
cedura wydłuża się o około dwa 
tygodnie, bo musimy czekać na 
„zwrotkę” – tłumaczy dyrektor 
Ewa Kominek. 

Ile wniosków wpłynęło do 
pruszkowskiego powiatu? 
– W związku z realizacją przez 
Powiatowe Centrum Pomocy Ro-
dzinie w Pruszkowie rządowego 
programu „Rodzina 500+”, w ra-
mach którego dzieciom do 18 ro-
ku życia umieszczonym w pieczy 
zastępczej przyznano dodatkowe 
wsparcie w postaci dodatku wy-
chowawczego w wysokości 500 zł
miesięcznie, w okresie od 1 kwiet-
nia do 31 maja wpłynęły 182 wnio-
ski, co stanowi blisko 95 proc. 
przewidywanej ogólnej licz-
by wniosków – wyjaśnia Han-
na Szymańska, dyrektor PCPR. 
I dodaje: – Wypłata dodatku wy-
chowawczego, zgodnie z zało-
żeniami, została już dokonana 
dla 177 wniosków dotyczących 
wychowanków rodzinnej pie-
czy zastępczej, przy czym liczba 
wypłaconych za kwiecień i maj 
dodatków równa się liczbie 351. 
Łączna wysokość wypłaconych 

środków wynosi ponad 174 tys. zł. 
Znaczna zatem większość upra-
wionych rodzin zastępczych, to 
jest ponad 90 proc., otrzymało już 
dodatek wychowawczy. 

Jedyny problem z jakim bory-
kają się ośrodki odpowiedzialne 
za wypłatę świadczeń, to niepra-
widłowo wypełnione wnioski.
– Najczęściej popełniane błę-
dy to zły numer PESEL, niepo-
prawny skład rodziny, wpisanie 
pierwszego dziecka w nieodpo-
wiednią rubrykę wniosku, brak 

elektronicznej, bo te przyno-
szone osobiście były wstępnie 
weryfikowane – mówi Rafał 
Szczepaniak, dyrektor grodzi-
skiego OPS. Rozpatrzono już 
prawie 1200 z 3300 wniosków. 
– Staramy się wypłaty robić na 
bieżąco. Świadczenia za kwie-
cień i maj otrzymało 1654 dzie-
ci – dodaje dyrektor.

Przypomnijmy, że do otrzy-
mywania co miesiąc 500 złotych 
na drugie i kolejne dzieci upraw-
nieni są wszyscy rodzice, bez 

Jedyny problem z jakim borykają się 
ośrodki odpowiedzialne za wypłatę 
świadczeń 500+, to nieprawidłowo 
wypełnione wnioski
wszystkich wymaganych doku-
mentów (w tym oświadczeń). 
Wszystkie błędy są błędami 
formalnymi i skutkują brakiem 
możliwości przekazania wniosku 
do weryfi kacji. Osoby, które źle 
wypełniły wniosek, są wzywa-
ne do jego uzupełnienia lub po-
prawy, najczęściej telefonicznie 
lub mailowo, w celu skrócenia 
czasu realizacji – mówi dyrek-
tor Kominek. 

Z błędami formalnymi we 
wnioskach zmagają się też 
w grodziskim Ośrodku Pomo-
cy Społecznej. – Od moich pra-
cowników otrzymuję sygnały, że 
zdarzają się one w co trzecim, 
co czwartym wniosku. Głównie 
chodzi o te składane w formie 

względu na to, ile zarabiają. Kry-
terium dochodowym obwarowa-
ne jest za to przyznanie wparcia 
na pierwszą pociechę. Otrzymają 
je te rodziny, których dochód nie 
przekracza 800 zł na osobę lub – 
jeśli dziecko jest niepełnospraw-
ne – 1200 zł. Czas na dopełnienie 
formalności jest do końca czerw-
ca, bez utraty prawa do uzyska-
nia świadczenia za kwiecień, maj 
i czerwiec właśnie. Przywilej ten 
przestanie obowiązywać 1 lipca, 
wtedy będzie można ubiegać się 
wyłącznie o bieżące środki za da-
ny miesiąc. Placówki wypłaca-
jące 500+ mają trzy miesiące na 
weryfi kację dokumentów, wy-
danie decyzji administracyjnej 
i wypłatę pieniędzy.

W naszym regionie realizacja programu 
przebiega sprawnie
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Doda w drużynie
„Kolorowej Wyprawki”!

 Ewelina Latosek  

R E G I O N
Gwiazda tegorocznych 
Dni Pruszkowa, znana 
piosenkarka Doda wspiera 
i zachęca do włączenia 
się w zbiórkę przyborów 
szkolnych dla uczniów 
pruszkowskiej Szkoły 
Podstawowej nr 2!

W ielka sława może 
iść w parze z dob-
rym sercem – 
Doda dołączyła 

do naszej drużyny „Kolorowej 
Wyprawki” i apeluje do naszych 
czytelników, firm i instytu-
cji o wspieranie zbiórki. Dla 
fanów artystki mamy też nie-
spodziankę – płytę z jej auto-
grafem. O tym, jak zdobyć ten 
wyjątkowy krążek i dołożyć 
cegiełkę do naszej akcji, poin-
formujemy wkrótce na łamach 
portalu WPR24.pl. 

„Kolorową Wyprawkę” orga-
nizujemy już po raz drugi. Przed 
trzema laty w zbiórkę chętnie włą-
czyli się mieszkańcy, lokalne fi rmy 
i instytucje, co pozwoliło wypo-
sażyć uczniów w plecaki, kred-
ki, zeszyty, farby i wiele innych, 

przydatnych przyborów. Chcemy 
powtórzyć tamten sukces! 

Partnerem akcji jest Szko-
ła Podstawowa nr 2 im. Kornela 
Makuszyńskiego w Pruszkowie, 
do której uczęszcza 1005 dzieci. 
Wszystkie zebrane dary zosta-
ną przekazane właśnie tej pla-
cówce i w pierwszej kolejności 

– zaznacza Marek Śrębowaty, 
dyrektor Szkoły Podstawowej
nr 2 w Pruszkowie.

Do 28 sierpnia zbieramy piórni-
ki, zeszyty, plecaki, farby, kredki, 
plastelina, bloki rysunkowe i tech-
niczne, teczki, papier kolorowy. 
Słowem – wszystko, co może 
przydać się dzieciom w nauce. 
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Dla fanów Dody mamy niespodziankę 
– płytę z jej autografem. Jak zdobyć 
krążek i dołożyć cegiełkę do naszej 
akcji poinformujemy wkrótce 
na łamach portalu WPR24.pl  
trafi ą do najbardziej potrzebu-
jących uczniów. – Zależy nam, 
aby zrobić coś dobrego dla spo-
łeczności lokalnej, która już od 
wielu lat obdarza nas zaufaniem. 
Akcję kierujemy szczególnie do 
tych dzieci, które z różnych po-
wodów nie mogą liczyć na taką 
wyprawkę, jak ich lepiej sytuowa-
ni koledzy – mówi Milena Sko-
czylas, wiceprezes zarządu Grupy 
Wpr Media i koordynatorka „Ko-
lorowej Wyprawki”. – Cieszymy 
się, że taka inicjatywa powsta-
ła, bo potrzeby są ogromne 

Dary dla uczniów można prze-
kazywać podczas niedzielnych 
seansów Kina Letniego (star-
tuje 26 czerwca) i bezpośred-
nio przynosząc je do naszej 
redakcji (Pruszków, ul. Niecała 
10/2, od poniedziałku do piątku 
w godz. 8-16).

Do współpracy zachęcamy 
również wszystkie lokalne fi rmy 
i instytucje. Wspólnie sprawmy,
aby rok szkolny kojarzył się dzie-
ciom z dużą frajdą!

Naszą akcję wspiera fabryka 
ołówków St. Majewski. Dziękujemy!

Przybory szkolne dla uczniów pruszkowskiej 
podstawówki zbieramy do 28 sierpnia 
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2 mln zł – taka kwota trafiła już w ręce rodzin objętych programem 500+ na terenie Pruszkowa. 
Zrealizowano w ten sposób wypłatę na podstawie 3642 wniosków, w których mowa o 4125 

dzieciach uprawnionych do świadczenia. Jak zapewnia pruszkowski MOPS, program realizowany 
jest bez przeszkód, a środki finansowe są zabezpieczone.  2P i ą t e k ,  3  C Z E R W C A  2 0 1 6
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Otwarcie ofert przesunięte
P R U S Z K Ó W

MZDW po raz kolejny 
przesunął termin  
otwarcia ofert  
w przetargu na poszerzenie 
Al. Jerozolimskich  
w Pruszkowie. 
Powód? Lawina pytań 
od ewentualnych 
wykonawców.

K ierowcy od lat czekają 
na poszerzenie blisko 
kilometrowego odcin-
ka drogi wojewódzkiej 

nr 719. Chodzi o fragment Al. Jero-
zolimskich w Pruszkowie, pomię-
dzy ulicami Bohaterów Warszawy 
i Partyzantów. Drogowcy, choć 
mieli w ręku dokumentację pro-
jektową, to nie mogli wystartować 

z inwestycją. Wszystko przed od-
wołania i brak pieniędzy.

Teraz środki na realizację tego 
przedsięwzięcia w kasie Mazo-
wieckiego Zarządu Dróg Woje-
wódzkich się znalazły. Ale wybór 
wykonawcy nie jest taki prosty. 
Drogowcy termin otwarcia ofert 
w przetargu na poszerzenie Al. 
Jerozolimskich przesunęli już 
trzeci raz. – Termin przesunę-
liśmy o 22 dni (otwarcie miało 
nastąpić 24 maja – przyp. red.). 
To oznacza, że z ofertami zapo-
znamy się 14 czerwca. To przesu-
nięcie wynika z licznych zapytań 
i uwag firm zainteresowanych 
udziałem w przetargu – wyjaśnia 
Monika Burdon, rzecznik praso-
wy MZDW. – Zmieniliśmy zapisy 
w przetargu dotyczące uprawnień 

posiadanych przez poszczególne 
osoby. To poniekąd nasza odpo-
wiedź na sugestie składane przez 
firmy. Postawiliśmy dość wysoko 
poprzeczkę i okazuje się, że speł-
nienie tych wymogów nie jest ta-
kie proste – dodaje.

O co chodzi? MZDW chciał, by 
m.in. kierownikiem robót wodo-
ciągowych i gazowych była jed-
na osoba, a osoba odpowiadająca 
za rozliczenie kontraktu miała na 
swoim koncie dwie rozliczone in-
westycje o wartości nie mniej-
szej niż 20 mln zł brutto każda. 
Te kryteria zostały złagodzone. – 
To trochę tak, jakbyśmy ogłosili 
nowy przetarg – mówi Burdon.

Natomiast termin fnału inwe-
stycji wyznaczony na 31 sierpnia 
2017 r. nie został zmieniony. [AS]
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Wyjątkowo udane Dni Pruszkowa w Parku Kościuszki 

Zabawy było pod dostatkiem
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 Ewelina Latosek  

P R U S Z K Ó W
Tegoroczne Dni Pruszkowa 
można zaliczyć do 
wyjątkowo udanych.  
W miniony weekend  
w Parku Kościuszki  
nie brakowało atrakcji  
i dobrej muzyki.  

P rzez dwa dni pod do-
statkiem było zaba- 
wy, muzycznego sza-
leństwa i... słońca. 

Sprzyjająca pogoda z pewno-
ścią przyczyniła się do dużej 
frekwencji, bo na miejscu po-
jawiły się tłumy mieszkańców, 
często całymi rodzinami. 

W sobotę i niedzielę można 
był odwiedzić wiele ciekawych 
kramów z przysmakami i rę-
kodziełem, wziąć udział w grze 
miejskiej, pojeździć rowerem 
w specjalnie przygotowanym 
miasteczku, uczestniczyć w ani-
macjach, zajęciach plastycznych. 
Maluchy skakały na trampolinach, 
malowano buźki. Poznać można 
było też stoiska licznych insty-
tucji oraz nasze – Gazety WPR 
i portalu WPR24.pl. Wszystkim 
mieszkańcom, którzy zdecydo-
wali się nas odwiedzić serdecz-
nie dziękujemy za zgłoszenie  
tematów i pomysłów.

Szczególne podziękowania  
kierujemy do darczyńców „Ko-
lorowej Wyprawki”, czyli zbiór-
ki przyborów szkolnych dla 
uczniów Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Pruszkowie. Mamy już 
pierwsze zestawy kredek, zeszy-
tów i bloków, które pod koniec 
sierpnia trafią do potrzebu-
jących dzieci. „Kolorową Wy-
prawkę” wsparła też gwiazda 
soboty, czyli Doda (więcej na ten  
temat na str. 2).

DISCOpolowania wybrano miss 
imprezy, która w nagrodę otrzy-
mała zagraniczną wycieczkę.

Niedziela rozpoczęła się od 
emocji sportowych. Na trasę 
Biegu Wolności wyruszyło pra-
wie 350 zawodników. Przebiegli 
ulicami Bohaterów Warszawy 
i dalej Bolesława Prusa, Polną, 
później w prawo al. Armii Kra-
jowej w kierunku wiaduktu, 
następnie ul. Księcia Józefa, Kra-
szewskiego i Hubala aby wrócić 

Sobotni wieczorny koncert 
artystki przyciągnął wielu jej 
fanów. Park Kościuszki niemal 
pękał w szwach, a show był iście 
na miarę królowej. Publiczność 
porwały największe hity Dody: 
„Nie daj się” czy „Dżaga”. Występ 
obfitował w efekty pirotechnicz-
ne, pokazy tancerzy, przy jednej 
z piosenek artystka unosiła się 
nad sceną na motocyklu. 

Wcześniej wystąpili Zenek 
Martyniuk i Akcent, z którymi 
zgromadzeni w Parku Kościusz-
ki wspólnie odśpiewali przebój 
„Przez twe oczy zielone”, a tak-
że grupy MiG i Masters. W czasie 

na teren stadionu. Uczestnikom 
kibicowali mieszkańcy i najbliż-
si, w tym 3-letnia Marysia, która 
wśród zawodników wypatrywała 
taty. Niektórzy z biegaczy zdecy-
dowali się dzieci zabrać ze sobą 
na trasę, pchając wózek. Jedne-
mu z uczestników imprezy to-
warzyszył owczarek niemiecki 
o imieniu Tunia. 

Przed Pałacykiem Sokoła pro-
gram artystyczny zaprezentował 
pruszkowski MOK, następnie 
publiczność porwali Wielanek/ 
/Maroszek i Kumple oraz ze-
spół Klezmafour. Romuald Lip-
ko Band wykonał największe 

przeboje pisane m.in. dla Anny 
Jantar i Budki Suflera oraz no-
wość – piosenkę przygotowaną 
specjalnie na tę okazję pt. „Nie ma 
jak Pruszków”. Ukoronowaniem 
imprezy był koncert grupy Enej. 
Folkowo-rockowe rytmy znów 
porwały publiczność. 

Kolejna szansa do wspólnej 
zabawy już 4 czerwca w Parku 
Żwirowisko, gdzie odbędzie się 
powitanie lata. Do zobaczenia!

Romuald Lipko Band wykonał 
specjalnie przygotowaną piosenkę  
„Nie ma jak Pruszków”

mln
zł
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5 czerwca odbędą się wybory uzupeł-
niające do brwinowskiej Rady Miej-
skiej. Do urn udadzą się mieszkańcy 
okręgu nr 9. Komisja Wyborcza zare-
jestrowała czterech kandydatów na 
radnego. Numer jeden to Rafał Nasta-
rowicz zgłoszony przez KWW Arka-
diusza Kosińskiego „Dobro Wspólne”. 

Kolejną osobą jest Barbara Koralewska 
z KWW Barbary Koralewskiej Nasz 
Brwinów. Numer 3 to Waldemar Ma- 
tuszewski (KWW Waldemara Matu-
szewskiego). Zgłoszono też kandy-
daturę Marii Danuty Tyniec z KWW 
Dobrej Zmiany. Wybory odbędą się  
5 czerwca w godz. 7-21. Mieszkańcy 

Wybory uzupełniające
do Rady Miejskiej

okręgu nr 9 będą mogli oddać głos  
w Gminnym Ośrodku Kultury przy  
ul. Wilsona 2 w Brwinowie. Przypo-
mnijmy, że w lutym z funkcji radne-
go zrezygnował Krzysztof Falkowski. 
Stan liczbowy Rady Miejskiej nie mo-
że ulec zmianie, więc wojewoda za-
rządził wybory uzupełniające. [JM]  
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kazali mi się kłaść na ulicy. Mieli 
ubaw, bo wszyscy kierowcy mu-
sieli się zatrzymywać i stać. No 
nie było wtedy takiego koza-
ka na Komorowskiej żeby wy-
siadł i coś powiedział do nich…  
Więc stali tak nawet godzinę.

Co było później?
– Na Polnej był taki plac, gdzie  
teraz są bloki. Co jakiś czas 
przyjeżdżał tam taki park 
rozrywki gdzie była karuzela, 
strzelnica i taki czołg do pcha-
nia. Tam właśnie poznałem 
wszystkie „gwiazdy”. Takich 
jak Kaczor, Pawlik, Słoń, Ali, no 
starszych, poważnych i silnych 
chłopaków – widać było po nich 
krzepę. Jeździli dobrymi sa-
mochodami, wiadomo ban-
da Barabasa. Ktoś z nich miał 
wtedy dużego fiata. No to wte-
dy, kurde… jak rządowy kor-
pus! No i tak człowiek starał 
się podpatrywać.

Kiedy zaczęła się  
poważna znajomość  
z bandą Barabasa?
– Zauważyli mnie jak stałem 
z Szarakiem na bramce w Pa-
łacyku. To był mój rówieśnik, 
kot na punkcie bicia, poważny 
zawodnik. A tam przychodzili 

różni, m.in. Ali, Sorek, Dzikus, 
no… same sławy. Pamiętam jak 
do nas się przyczepili, że co to, 
małolaty będą na bramce tutaj 
w naszym mieście stać? My tu 
wam zatańczymy! Ale Szarak 
powiedział „nie zatańczycie” 
i tak też było. Nie ugięliśmy się, 
a oni za chwilę zaprosili nas 
do stołu. Napiliśmy się wód-
ki i to było takie prawdziwe 
poznanie z tymi chłopakami. 
A już później, jak stanąłem na 
bramce Pod Sosnami z Paw-
likiem i Góralem, to był mój 
szczyt marzeń!

A jak wyglądały kontakty  
z milicją w latach 70-tych 
i 80-tych?
– Kiedyś, za młodych lat, to za 
białe buty można było pójść sie-
dzieć. Dzielnicowy przychodził 
do nas na ławkę i mówił: „a co 
to gang białych bucików?” I na 
dołek na 48. A jak byliśmy har-
dzi to na więcej. Ja nieraz czte-
ry dni tak siedziałem. Dopiero 
jak wszedłem do pierwszej li-
gi to automatycznie miałem 
spokój z milicją. Oni ogólnie 
to dużo chlali. Albo drinowali 
u Gibajowej na Murowańcach, 
w Popularnej, Arkonie, czy też 
w Uroczej albo naprzeciwko niej 

WYWIAD 
Jak wyglądało pana  
dzieciństwo?
– Wychowałem się w dzielni-
cy cudów, czyli na ulicy Komo- 
rowskiej. Wtedy to nie Żbi-
ków wiódł prym wśród patoli 
pruszkowskich. Ojciec był al-
koholikiem, matka pracowa-
ła w Porcelicie i nie zarabiała 
grubych pieniędzy, a lubiła się 
ubrać i poszukać sobie faceta. 
Ja odchodziłem na drugi plan. 
W gruncie rzeczy wychowała 
mnie babcia ze swoją siostrą, 
które jako jedyne nie poską-
piły mi dobroci. Tego akurat 
nie ma w moich książkach, 
bo aż tak głębokiej genezy  
nie robiliśmy.

A jak było w szkole?
– Nie było takich pedagogów 
jak w tej chwili, oni niczego się 
nie bali. Podchodzili do mnie 
i mówili: „znowu się nie przy-
gotowałeś, bo co wódka i ogór-
ki kiszone były na stole?”. A na 
przerwach jedyna zabawa mo-
ich rówieśników to „wszyscy na  
Sokołowskiego”. I to mnie trosz-
kę wyszkoliło, to był taki pierw-
szy poligon do walki.

Chyba trudno było sobie  
dać radę z kilkoma  
osobami naraz?
– Dlatego dostawałem wpier-
dol, ale do czasu. Potem oni 
dostawali. Często też wyłapy-
wałem ich pojedynczo. Z całą 
klasą nie dawałem sobie rady, 
ale zawsze się broniłem i my-
ślę, że nie byłem ani zwycięski 
ani przegrany.

Mijały kolejne lata...
– Później zainteresowały mnie 
sporty walki. Zawsze chciałem 
umieć bić się tak, żeby budzić 
strach. Więc zacząłem trenować 
zapasy, potem karate, boks… Na 
treningi jeździłem ze swoim 
kumplem, Dawczakiem, który 
później był dobrym zapaśni-
kiem, z tego co pamiętam to 
nawet chyba o kadrę się otarł. 
Ogólnie 99 proc. tych dzieci 
w szkole to były wtedy dla mnie  
zwykłe „rury”.  

A jak zaczęła się pańska  
przygoda z przestępczym  
półświatkiem? 
– Trzeba zacząć od tego, że 
przed Barabasem byli tacy jak 
Grzyb czy Śledź, bandyci z krwi 
i kości. Jako dzieciak stałem z ni-
mi w bramie. Jak już miałem 
5-6 lat to oni nauczyli mnie np. 
przeklinać. Byłem takim dziec-
kiem-maskotką. Pamiętam jak 

w pijalni piwa. A przecież prze-
bywali tam też przestępcy. 

Mieli wspólne interesy?
– Wtedy jeszcze nie. Ale brali 
pieniądze, a ten kto je miał bez 
problemu mógł przekupić mi-
licjanta. Natomiast po 1989 r., 
jak powstała policja, to oni nie 
mieli żadnej władzy. Musieli bar-
dzo uważać żeby nas nie wkurwić.

Dawny Pruszków nie  
wypada najlepiej…
– Bo był bardzo kryminogen-
nym miejscem. Kiedyś było 
jeszcze takie rozporządzenie 
wewnętrzne prokuratury, że 
każdy mieszkaniec tego miasta, 
który dopuścił się przestępstwa 
z urzędu otrzymywał 2 lata wię-
cej do wyroku. Nieważne czy to 
było 208, czyli kradzież, czy coś 
innego. To znaczy, że ten pro-
blem z tym Pruszkowem był.

Jak się zaczęła przyjaźń  
z Kiełbasą?
– Skończył odsiadkę w domu po-
prawczym i wrócił do Pruszko-
wa. Zaczął jeździć po mieście, 
kombinować i przesiadywał na 
Kopernika. To tam na ławce się 
poznaliśmy. Potem zaczęliśmy 
razem kraść.

Łatwo wam przychodziło 
łamanie prawa.
– W czasach PRL-u wszyscy wal-
czyli z systemem. Nikt nie miał 
wyrzutów sumienia, żeby coś 
ukraść czy złamać prawo. Każ-
dy Polak wydawał 2-3 razy wię-
cej niż zarabiał. Wszyscy jeździli 
z jakąś kontrabandą, np. do Wę-
gier, Rumunii czy NRD. Jak był 
przymus pracy to musiałem ro-
bić jako hydraulik, to była okazja 
do wynoszenia różnych narzę-
dzi. Więc trochę grosza wpadało.

Długo tak kombinowaliście?
– Później byliśmy mądrzejsi. Raz 
wpadliśmy na szalony pomysł. Po 
co tutaj latać z siatkami i okra-
dać gospodarzy? Przecież moż-
na opierdolić urząd! Wyrwaliśmy 
drzwi i rozpruliśmy kasę pancer-
ną na drugim piętrze urzędu. 
Wtedy stróż siedział na parterze. 
Tak hałasowaliśmy tam… No, nie 
wiem jak on nas nie usłyszał, to 
było dziwne dla mnie. Taki by-
łem wtedy przerażony, ale po-
łów mieliśmy konkretny: kartki 
na paliwo, mięso itd. Kupowali-
śmy za to co chcieliśmy, płacili-
śmy jak dewizami.

Czy już latach 80-tych  
korumpowaliście urzędni-
ków, np. z Pruszkowa?
– To nie było tak, że od razu za-
częliśmy korumpować. To nastą-
piło w latach 90-tych. Natomiast 
PRL to były ostatnie czasy kie-
dy Polak dla Polaka był bratem. 
Dziś ludzie zazdroszczą sobie, 
są zawistni. Jeśli ktoś osiągnie 
sukces to jest zły. Trzeba by-
ło żyć w tamtych czasach żeby 
to zrozumieć. Wtedy panowa-
ły układy kolesiowskie. Nie było 
problemów z załatwieniem cze-
gokolwiek z urzędnikami, bo od-
wdzięczało się czymś innym. To 
było normalne.

Kiedy powstała mafia prusz-
kowska i jej struktury?
– To rozmowa na kilka godzin. 
W dużym uproszczeniu to ja 
z Kiełbachą rozsławiliśmy Prusz-
ków. Starzy siedzieli w pudle, a gdy 
wyszli to na gotowe. Struktury jako 
takie pojawiły się w latach 90-tych.

Rozmawiał:
SEWERYN DĘBIŃSKI

 
O latach 90-tych  
w następnej części 
wywiadu, która ukaże 
się już za tydzień na 
łamach Gazety WPR  
oraz portalu WPR24.pl.

Polowaliśmy na bażanty

Czyli „zarabiać” pieniądze…
– No tak. Pamiętam nasz pierw-
szy skok. Okradliśmy wtedy za-
kłady Mery. Tam był magazyn 
różnego ustrojstwa elektro-
nicznego. A takie rzeczy można 
było łatwo sprzedać na wolu-
menie lub stadionie. Weszliśmy 
na halę na wysokość drugiego 
piętra, uwiązaliśmy linkę samo-
chodową, po której mogliśmy  
zejść na dół do magazynu. Na-
kradliśmy cały wór układów 
scalonych po pięć, dziesięć czy  
piętnaście złotych. 

Było was stać na wszystko? Już 
wtedy żyliście jak „paniska”?
– Nie wiem czy tak można to na-
zwać. Na pewno mieliśmy wię-
cej od innych, normalnych ludzi. 
Przykładowo: aby zjeść coś lep-
szego sami polowaliśmy. Kradli-
śmy z upraw warzywa, a żeby 
mieć mięso lataliśmy po polach 
w Pęcicach ze sztucerem i po-
lowaliśmy na bażanty. Zdarzało 
się, że ktoś krówkę zostawił na 
polu, no to już była nasza. Flis 
miał żuka, ładowaliśmy ją i w ga-
rażu porcjowaliśmy. Pamiętam 
blok naprzeciwko komendy poli-
cji, wchodziliśmy na jego strych, 
niski, bo z 1,5 m wysokości miał, 
i łapaliśmy gołębie na rosół.

Rozmowa z Jarosławem Sokołowskim, ps. „Masa”, byłym członkiem  
gangu pruszkowskiego, świadkiem koronnym 
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Reklama w radiu 
Bogoria 94,5 FM

>>>>>>>>>>
Dział Promocji i Reklamy
tel.: 603 589 233, 605 838 751

 MOC HITOW

JESTESMY Z WAMI OD 18 LAT
Reklama

G R O D Z I S K  M A Z O W I E C K I
Wodne atrakcje na świeżym po-
wietrzu w Grodzisku. Plac zabaw 
przy pływalni Wodnik uruchomiono 
i najmłodsi mogą z niego korzystać. 
Obiekt został oddany do użytku w 
połowie lipca ubiegłego roku i w po-
przednim sezonie cieszył się dużą 
popularnością. Nie inaczej powinno 

być teraz, o ile oczywiście dopisze 
pogoda. Jakie atrakcje czekają na 
placu? Tęcza z pryskającą wodą, 
napełniające się wiaderka, grzyb-
ki wodne, gejzer i inne zabawki. 
Coś dla siebie znajdą również do-
rośli, którzy mogą poćwiczyć na ze-
wnętrznej siłowni (dostosowanej 

Wodny plac 
zabaw otwarty

do potrzeb osób niepełnospraw-
nych), czy pograć w szachy przy 
specjalnych stolikach. Do dyspozy-
cji są także prysznice, przebieralnia, 
toalety, ławeczki. Tegoroczny sezon 
zainaugurowano 26 maja. Wodny 
plac zabaw jest czynny codziennie. 
Wstęp wolny. [EL]  

Nie milkną protesty w sprawie 400 kV
R E G I O N

Od ogłoszenia najbardziej 
optymalnego wariantu 
przebiegu linii 400 kV 
minęły prawie trzy tygodnie. 
Tymczasem nie milkną 
protesty mieszkańców 
północnej części gminy 
Grodzisk. Co obecnie dzieje 
się w tej sprawie?

P rzypomnijmy, na ostat-
nim majowym posie-
dzeniu Grupy Roboczej 
ogłoszono efekty tzw. 

analizy wielokryterialnej. Wy-
nika z niej, że najbardziej opty-
malnym i najmniej szkodliwym 
społecznie wariantem przebie-
gu linii wysokiego napięcia jest 
ten wzdłuż autostrady A2 i drogi 

krajowej nr 50. To trasa zaha-
czająca o miejscowości położone 
na północ od Grodziska Mazo-
wieckiego. Mieszkańcy tych te-
renów kontynuują swój sprzeciw. 
W środę 25 maja blokowali drogi 
wylotowe z Warszawy. A w jakiej 
fazie jest w tej chwili jest pro-
cedura przygotowania do re-
alizacji inwestycji? – Kolejnym 
etapem jest przeprowadzenie 
prac projektowych w wybranym 
korytarzu. Chodzi o dokładne 
wytyczenie przebiegu. Wszyst-
kie prace będą przeprowadzane 
zgodnie z normami i przepisa-
mi. Będzie się to działo w poro-
zumieniu z przedstawicielami 
samorządów, organizacji spo-
łecznych i mieszkańców – mó-
wi Jarosław Kowalski z Agencji 

Promocji Inwestycji. Szacuje się, 
że projektowanie może potrwać 
około trzech miesięcy. Wszyst-
ko zależy od tempa na szczeblu 
samorządowym.

Czy protesty mogą jeszcze 
wpłynąć na tok tych prac? – De-
cyzja w zakresie wskazania wa-
riantu przebiegu korytarza linii 
została już podjęta i w chwili 
obecnej nie stanowi przedmiotu 
żadnych dalszych negocjacji – za-
znacza przedstawiciel API. I do-
daje: – Ubolewamy nad tym, że 
mieszkańcy przyjęli taką formę 
protestu, bo było naprawdę du-
żo czasu na merytoryczne rozmo-
wy. Dalej jesteśmy na nie otwarci, 
niemniej stanowisko w sprawie 
wskazania wariantu jest takie, 
a nie inne. [EL]

M I C H A Ł O W I C E
Mieszkańcy Michałowic 
czekają na udostępnienie 
kładki dla pieszych 
nad Al. Jerozolimskimi. 
Wybudowano ją kilka 
lat temu, ale do dziś 
nie została oddana do 
użytku. A w najbliższym 
czasie może okazać się 
mieszkańcom potrzebna...

O tej kładce w Micha-
łowicach pisaliśmy 
już kilkukrotnie. 
Przeprawę posta-

wiono w ramach budowy po-
łudniowej obwodnicy War-
szawy (trasa S2). Kładka ma 
zagwarantować mieszkańcom 
bezpieczne przejście pomię-
dzy ul. Jesionową a ul. Spisa-
ka. Kłopot w tym, że od mie-
sięcy stoi zamknięta. 

W ostatnim czasie do na-
szej redakcji dotarło pismo 
Zarządu Osiedla Michałowi-
ce, w którym czytamy: „Już za 
kilka tygodni rozpocznie się 
remont jednego toru kolejki 
WKD, a co za tym idzie zosta-
nie uruchomiona autobusowa 
komunikacja zastępcza. Jeśli 
przystanki będą umieszczone 
w tym samym miejscu, w któ-
rym były w 2015 r., oznaczać 
to będzie, że przejście z przy-
stanku Michałowice w stronę 
Pruszkowa na teren osiedla Mi-
chałowice (ul. Jesionową) bę-
dzie oznaczało konieczność 
przejścia kładką nad Alejami 
Jerozolimskimi. Kładką, któ-
ra od wielu miesięcy jest for-
malnie zamknięta za pomocą 
znaku „zakaz ruchu pieszego”. 
Oznaczałoby to, że mieszkań-
cy Michałowic, którzy chcie-
liby legalnie wrócić do domu, 
musieliby się cofnąć o 500 me-
trów do najbliższego przejścia 
dla pieszych przy ul. Bodycha, 
co jest oczywistym absurdem. 
Jako Zarząd Osiedla Michało-
wice w imieniu mieszkańców 
osiedla zwracamy się z apelem 

o to, by jak najszybciej, a na 
pewno przed uruchomieniem 
komunikacji zastępczej, usu-
nąć ten absurd.” 

Zwróciliśmy się więc z za-
pytaniem do zarządcy kładki, 
Generalnej Dyrekcji Dróg Kra-
jowych i Autostrad, o wyjaśnie-
nia w tej sprawie. – Czekamy 
na całościowe pozwolenie na 
użytkowanie. Choć sama tra-
sa jest gotowa, to realizowali-
śmy jeszcze roboty dodatkowe. 
Nie mogliśmy ubiegać się o po-
zwolenia na użytkowanie po-
jedynczych fragmentów, a całą 
sprawę skomplikowała kwe-
stia odwodnienia – tłumaczy 
Małgorzata Tarnowska z war-
szawskiego oddziału GDDKiA. 

Okazuje się, że drogowcy 
w międzyczasie musieli zmienić 
fi rmę odpowiadającą za odwod-
nienie, a to wpłynęło na prze-
sunięcie terminu. – Musieliśmy 
przejść całą procedurę na no-
wo: ogłosić przetarg, wyłonić 
wykonawcę, podpisać umowę. 
To wszystko jest czasochłonne 
– dodaje Tarnowska. 

Kiedy kładka będzie do dys-
pozycji pieszych? Tego drogo-
wcy nie zdradzają. [AS]

Kładka wciąż zamknięta 
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Budżet
dla obywateli

PODKOWA LEŚNA
Kolejne miasto 
w naszym regionie 
zdecydowało się 
stworzyć budżet 
obywatelski. Mieszkańcy 
Podkowy Leśnej będą 
mogli składać wnioski 
od 10 czerwca.

B udżet obywatelski 
to szansa na więk-
sze zaangażowa-
nie mieszkańców 

w sprawy miasta. Każdy może 
zgłosić sprawę – od moder-
nizacji chodnika po unowo-
cześnienie sprzętu w placów-
kach oświatowych.

W Podkowie mieszkańcy 
po raz pierwszy będą mieli 
szansę tworzyć taki budżet. 
– Wcześniej nie robiliśmy te-
go wprost. Wyglądało to tak, 
że do września mieszkańcy na 
posiedzeniach Komisji Budże-
tu i Finansów zgłaszali spra-
wy, które wymagały działania. 
W zeszłym roku przepro-
wadziliśmy sondę dotyczą-
cą najważniejszych potrzeb 
– wyjaśnia Artur Tusiński, 
burmistrz Podkowy. – Budżet 
obywatelski nie miał jeszcze 
nigdy miejsca w Podkowie. 
Chcemy włączyć w proces 
tworzenia mieszkańców, któ-
rzy będą mogli składać swoje 
wnioski i aktywnie uczest-
niczyć w jego kreowaniu. 
W ramach budżetu będzie 
do rozdysponowania kwota 
rzędu 10 tys. zł – dodaje.

Wnioski mieszkańcy Pod-
kowy będą mogli składać od 
10 czerwca do 15 lipca. Na-
stępnie urzędnicy podejmą 
się ich analizy. Zakończenie 
weryfi kacji zaplanowano na 
15 września. Z kolei w dniach 
1-9 października wszyscy 
będą mogli wziąć udział w gło-
sowaniu nad wybranymi pro-
pozycjami. Wyniki zostaną 
ogłoszone 15 października. [JM]

się z zamiarem reorganizacji 
Milanowskiego Centrum Kultu-
ry, przydzielenia mu nowych za-
dań i zwiększenia jego aktywności 
w życiu publicznym Milanówka 
– pisze Wiesława Kwiatkowska. 

Nie sprawuje, bo... przebywa
na urlopie, do którego w świetle
przepisów ma prawo. Stowarzy-

jest niezwykła. To zadziwiające, 
że ktoś publicznie przyznaje się 
do tego, że ciąża i macierzyństwo 
są powodem odwołania.

Powody zwolnienia dyrektora 
ściśle określa ustawa o prowadze-
niu działalności kulturalnej i nie 
ma w niej mowy o takim przy-
padku jak w Milanówku. W tej 

Zwolnienie za ciążę 
i urlop macierzyński?
 Ewelina Latosek 

M I L A N Ó W E K
Kontrowersje wokół próby 
odwołania dyrektorki 
Milanowskiego Centrum 
Kultury. Jej zwolnienie 
ma być spowodowane... 
przebywaniem na urlopie 
macierzyńskim. 

C zy można wyrzucić 
z pracy kobietę prze-
bywającą na urlopie 
po urodzeniu dziec-

ka? Nie. Zabrania tego Kodeks 
Pracy. Taką próbę podjęła jednak 
burmistrz Milanówka Wiesława 
Kwiatkowska. Wniosek o odwo-
łanie Anety Majak z dyrektorskiej 
posady w MCK pod koniec kwiet-
nia skierowała do zaopiniowania 
Stowarzyszeniu Dyrektorów Sa-
morządowych Instytucji Kultury. 

– Bezpośrednim powodem 
planowanego odwołania jest od-
stąpienie pani Anety Majak od 
realizacji umowy dotyczącej wa-
runków organizacyjno-fi nanso-
wych działalności Milanowskiego 
Centrum Kultury. Pani Aneta Ma-
jak od stycznia 2015 r. jest nieobec-
na w pracy. Nieobecność była i jest 
usprawiedliwiona długotrwałym 
zwolnieniem lekarskim w czasie 
ciąży, następnie po urodzeniu 
dziecka od lipca 2015 r. udzielo-
nymi urlopami macierzyńskimi. 
Obecnie jest na urlopie rodzi-
cielskim, a po jego zakończeniu 
w lipcu 2016 r. zamierza na swój 
pisemny wniosek wykorzystać za-
ległe urlopy wypoczynkowe za la-
ta 2014 i 2015 (łącznie 39 dni) oraz 
pełny wymiar urlopu za 2016 r. – 
czytamy we wniosku burmistrz 
Milanówka. – Pani Aneta Majak 
w związku ze swoją nieobecno-
ścią nie sprawuje obowiązków dy-
rektora, nie zarządza MCK i nie 
realizuje planów. Ponadto noszę 
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Wniosek negatywnie zaopiniowało 
Stowarzyszenie Dyrektorów 
Samorządowych Instytucji Kultury
szenie Dyrektorów Samorzą-
dowych Instytucji Kultury zde-
cydowanie negatywnie zaopinio-
wało wniosek pani burmistrz. 
– Uważamy, że uzasadnienie 
planowanej przez panią decyzji 
zasługuje na głęboką dezaproba-
tę w świetle przepisów Kodek-
su Pracy, jak i norm współżycia 
społecznego – czytamy w ofi cjal-
nej odpowiedzi dla milanowskie-
go magistratu. – Nasza opinia nie 
jest niestety wiążąca, ale jej brak 
byłby błędem formalnym – wy-
jaśnia Paweł Kamiński, prezes 
Stowarzyszenia. I dodaje: – Wi-
dzieliśmy już różne skandaliczne 
sytuacje w traktowaniu pracow-
ników instytucji kultury, ale ta 

sprawie udało nam się skontak-
tować bezpośrednio z przeby-
wającą na urlopie dyrektor MCK. 
– Zgłosiłam chęć powrotu do pra-
cy, usłyszałam jednak, że zosta-
nie rozpisany nowy konkurs na 
dyrektora placówki, co oznacza, 
że zostanę odwołana. Tyle wiem 
i jest mi z tego powodu bardzo 
przykro. Szczególnie, że o tym, że 
rozpoczęła się procedura odwo-
łania dowiaduję się od dziennika-
rza – mówi Aneta Majak.

Co na to pani burmistrz? 
Z Wiesławą Kwiatkowską nie 
udało nam się skontaktować do 
momentu zamknięcia tego nu-
meru „Gazety WPR”. Do sprawy 
więc wrócimy. 
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Biuletyn Informacyjny Gminy Michałowice
Biuletyn Przygotowywany i redagowany Przez Gminę MicHałowice. RedakcJa WPR nie Ponosi odPowiedzialności za Jego treść.

Spotkanie z dr Heleną Pyz
N a zaproszenie Gmin-

n e g o  C e n t r u m 
Wolontariatu, dzia-
łającego przy GOPS 

Gminy Michałowice, 20 maja, 
w sali multimedialnej urzę-
du gminy z prelekcją na temat 
pomocy ludziom chorym na 
trąd w Indiach wystąpiła zna-
na, świecka misjonarka i lekar-
ka – dr Helena Pyz.

Ośrodek Jeevodaya w stanie 
Chhattisgarh, który od 1989 ro-
ku prowadzi dr Helena Pyz jest 
charytatywnym ośrodkiem lecz-
niczo-wychowawczym dla osób 
dotkniętych trądem i ich rodzin, 
a ludzie w nim pracujący podej-
mują się misji na kilku płaszczy-
znach. Leczą chorych z trądu 
i innych chorób, pomagają im 
w powrocie do społeczeństwa 
m.in. poprzez pracę oraz umoż-
liwiają kształcenie dzieci z ro-
dzin dotkniętych trądem.

Spotkanie z dr Heleną Pyz 
to jedno wielkie przeżycie 
wszystkich historii, których 
sama doświadczyła. W wie-
ku dziesięciu lat zachorowa-
ła na Heine-Medina, ale mimo 
choroby, wielu operacji i ogra-
niczeń z poruszaniem się, to 
nigdy się nie poddawała i nie 
dawała sobie taryfy ulgo-
wej. Kiedy ukończyła studia 

medyczne i usłyszała o choro-
bie ks. Adama Wiśniewskiego, 
prowadzącego ośrodek Jeevo-
daya, to bez wahania podjęła 
decyzję o wyjeździe do Indii. 
Klimat, kultura, język – to 
wszystko na początku pobytu 
w Indiach mogło przysparzać 
trudność, ale potrzeba lecze-
nia i pomagania ludziom by-
ło, jest i będzie najważniejsze.

Z ogromną uwagą zgroma-
dzona publiczność wysłucha-
ła tego jakże przejmującego, 
ale i radosnego wystąpienia 
dr Heleny Pyz, której podczas 
spotkania towarzyszyli jej pod-
opieczni z Jeevodaya – Jeetram, 
Sita i Sneha. W swoim wystąpie-
niu podkreślała, że nie chodzi 
oto żeby epatować problemem 
chorych na trąd, ale trzeba zdać 

sobie sprawę, że jest to choro-
ba, którą można wyleczyć. W In-
diach ludzie chorzy na trąd są 
nie akceptowani i odrzucani 
przez swoje rodziny i społe-
czeństwa, w których dotychczas 
żyli. Lecząc ich i pomagając im 
w powrocie do społeczeństwa 
dajemy im szansę na normalne 
życie, a nie ma większej radości 
z życia niż pomaganie innym.

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

24 maja Okręgowa 
Komisja Egzaminacyjna 
w Warszawie podała 
wyniki tegorocznego 
sprawdzianu 
szóstoklasistów. 
Uczniowie szkół gminy 
Michałowice, podobnie 
jak w ubiegłym roku, 
uzyskali bardzo 
wysokie noty.

Średni wynik procentowy 
dla gminy Michałowice z ję-
zyka polskiego i matematyki  
to 76,5, a z języka angielskiego
89,6.  Tymczasem średni 
wynik wszystkich gmin powia-
tu pruszkowskiego to odpo-
wiednio 69,2% i 81,1%, woje-
wództwo mazowieckie osiąg-
nęło 66,1%  i 75%, a m.st. War-
szawa – 74,4 i 85,3 %.

  Bardzo cieszy fakt, że ucz-
niowie najlepiej napisali 
część matematyczną spraw-
dzianu oraz język angielski, 
dystansując nie tylko całe wo-
jewództwo mazowieckie ale 
również wszystkie dzielnice 
Warszawy.

 Serdecznie gratulujemy 
wszystkim szóstoklasistom! 
Dziękujemy nauczycielom  i dy-
rektorom szkół, bo to również 
ich sukces i satysfakcja.

Wyrazy uznania kierujemy 
także do rodziców uczniów.

Zadając pytanie dr Helenie 
Pyz jakby zachęciła miesz-
kańców gminy Michałowice 
do zaangażowania w wolon-
tariat, w pomoc innym ludziom 
z uśmiechem na twarzy odpo-
wiedziała – „Warto, po prostu 
warto pomagać, a to, co robi-
my dla innych, wraca do nas 
ze zdwojona siłą”. 

Świetne wyniki 
szóstoklasistów

P R O M O C J A
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INFORMATOR KULTURALNY
Brwinów

Śladami Kowalskiego
Miłośnicy aktywnego 
spędzania czasu mogą 
wybrać się na Rodzinny Rajd 
Rowerowy śladami Wacława 
Kowalskiego. Trasa będzie 
miała 17 km, a po zakończe-
niu uczestnicy będą mogli 
wziąć udział w spotkaniu 
z Dariuszem Koźlenko.
Start: 4 czerwca, godz. 15.00 
Miejsce: Rynek w Brwinowie 

Grodzisk Maz.

Dzień Dziecka 
Park Skarbków wypełni się 
atrakcjami z okazji Dnia 
Dziecka. Będą warsztaty, 
malowanie buziek, zabawy 
sportowe, jarmark dziecięcy, 
na którym będzie można 
kupić, sprzedać i wymienić 
zabawki czy dziecięce ksią-
żeczki. Imprezie będzie towa-
rzyszyć Motoserce – zbiórka 
krwi oraz parada motocykli 
zorganizowane przez klub 
White Arrows.
Start: 4 czerwca, godz. 11.00 
Miejsce: Park Skarbków 

Michałowice

Piknik i otwarcie 
świetlicy
Gmina Michałowice 
zaprasza na Piknik Rodzinny 
połączony z otwarciem 
nowoczesnej świetlicy 
w Granicy. Na przybyłych 
będą czekać: dmuchańce, 
kiełbaski z grilla i giga 
piłkarzyki. Nie zabraknie 
koncertu pod szyldem 
„Niezapomniane piosenki”.
Start: 5 czerwca, godz. 16.00
Miejsce: Świetlica 
(Czeremchy1/róg Pruszkowskiej), 
Piknik (ul. Poprzeczna – Granica)

Milanówek 

Zabawa w Zielonym Dołku
W sobotę Zielony Dołek będzie 
tętnił życiem. Zaplanowano 
występy przedszkolaków, 
pokazy mody, fi nał konkursu 
„Jak dwie krople wody” oraz 
wiele innych. W trakcie 
Dnia Dziecka park ofi cjalnie 
otrzyma swoją nową nazwę.
Start: 4 czerwca, godz. 11.00
Miejsce: Zielony Dołek, Fiderkiewicza

 Nadarzyn

VIII Piknik Rodzinny
Niedziela w Nadarzynie 
będzie pełna atrakcji. W czasie 
wielkiego Pikniku Rodzinnego 
będzie można oglądać występy 
najmłodszych mieszkańców 
gminy, wziąć udział w rodzinnym 
biegu czy wysłuchać koncertu 
orkiestry OSP Nadarzyn. Lista 
niespodzianek jest bardzo długa.
Start: 5 czerwca, godz. 12.00
Miejsce: teren przy kościele św. Klemensa

 Piastów

Dzień Dziecka Bożego
Stowarzyszenie Możesz zapra-
sza wielki rodzinny festyn. Będą 
warsztaty, gry i zabawy, turnieje 
rodzinne, loteria charytatywna 
i dmuchańce. Trzeba zabrać ze 
sobą dobry humor i uśmiech.
Start: 4 czerwca, godz. 11.00
Miejsce: Ogińskiego 43

Piknik naukowy
Liceum im. Adma Mickiewicza 
zaprasza na piknik naukowy. 
Harmonogram imprezy jest 
bardzo bogaty. Nie zabraknie 
ciekawych wykładów, pokazów 
naukowych, prezentacji, muzyki 
i tańca. Tam trzeba być. 
Start: 4 czerwca, godz. 10.00
Miejsce: LO im. Adama Mickiewicza, 
11 Listopada 2a

 Podkowa Leśna

Dzień Dziecka
4 czerwca najmniejszych 
mieszkańców Podkowy Leśnej 
czeka moc atrakcji z okazji Dnia 
Dziecka. W programie m.in. 
szczudlarz i animatorzy zabaw, 
gigantyczne bańki mydlane, 
tworzenie biżuterii, warsztaty 
recyklingu, a także wata 
cukrowa, lody i popcorn. 
Start: 4 czerwca, godz. 12.00
Miejsce: Pałacyk Kasyno

 Pruszków

Festiwal Piosenki 
Przedszkolnej
Przedszkolaki z pruszkowskich 
placówek zaprezentują przed 
publicznością rozmaite progra-
my artystyczne. Będą tańce, 
przedstawienia i mnóstwo 
humoru. Nie zabraknie zabaw, 
konkursów i niespodzianek. 
Start: 4 czerwca, godz. 11.30
Miejsce: Park Żwirowisko

Spacer po Tworkach
Kolejna odsłona pruszkow-
skich spacerów historycznych. 
Tym razem spacerowicze po-
znają teren Tworek niezwykle 
barwnej a zarazem nieco ta-
jemniczej dzielnicy Pruszkowa. 
Start: 4 czerwca, godz. 12.00
Miejsce: Brama główna szpitala 
tworkowskiego

 Raszyn

Dzień Dziecka z GOS
GOS zaprasza na wspólne świę-
towanie Dnia Dziecka. Przygo-
towano mnóstwo atrakcji: jazdę 
na kucykach, dmuchany zamek, 
gry i zabawy sportowe oraz 
wiele innych. – Nudy nie będzie 
– zapewniają organizatorzy.
Start: 4 czerwca, godz. 18.00
Miejsce: Park Jordanowski przy pływalni

Spędź noc 
w bibliotece

P R U S Z K Ó W
20 maja miała miejsce 
polska premiera filmu 
„X-Men: Apocalypse”. 
Jak donosi wiele źródeł 
Magneto (Michael 
Fassbender), jeden 
z bohaterów tego 
hollywoodzkiego 
widowiska mieszka 
w Pruszkowie! Jednak 
nie wszyscy są zgodni, 
że chodzi dokładnie 
o to miasto.

W ostatnim czasie na 
wielu portalach 
internetowych 
rozgorzała dysku-

sja na temat tego, skąd pochodzi 
Magneto, mutant, który potrafi  
kontrolować pole magnetyczne. 
Grany przez Michaela Fassbende-
ra bohater fi lmów z serii „X-Men” 
po nieudanej próbie zgładzenia 
prezydenta Stanów Zjednoczo-
nych zdjął swoją pelerynę i porzu-
cił niebezpieczne życie. Magneto 
postanowił osiedlić się w Polsce, 
gdzie założył rodzinę i ukrywał się 
pod imieniem Henryk.

Magneto pracuje w fabryce 
stali w małym, polskim mia-
steczku. Tutaj rozpoczyna się 
spór o to, czy filmowcy mie-
li na myśli Pruszków położony 
w województwie mazowiec-
kim, czy Prószków w Opolskiem. 

Włodarze podwarszawskiej miej-
scowości nie mają wątpliwości, 
że w hollywoodzkiej produkcji 
ukazano ich miasto. – Niewąt-
pliwie chodzi o nasz Pruszków, 
pisany przez pierwsze „u” zwy-
kłe i drugie „ó” kreskowane. To 
bardzo fajny prezent twórców 
fi lmu na stulecie miasta – mówi 
Andrzej Kurzela, wiceprezy-
dent Pruszkowa.

Fani komiksów o mutantach 
z pewnością pamiętają polski 
wątek, gdy w okresie drugiej 
wojny światowej Wolverine wy-
zwalał hitlerowskie obozy zagła-
dy. Wówczas Magneto ukrywał 

Miasto Pruszków robi 
karierę w Hollywood?
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K Ł U D N O  S T A R E
W miejscowości Kłudno Stare męż-
czyzna chciał naprawić usterkę 
w ciągniku. W rezultacie 70-latka 
przewieziono do szpitala... Wiado-
mość o zdarzeniu otrzymaliśmy od 
czytelnika. – W miejscowości Kłud-
no Stare doszło do wypadku. Rolnik 
uruchomił ciągnik, a ten z niewyjaś-

nionych przyczyn go przejechał – na-
pisał na adres kontakt@wpr24.pl. 
– Zdarzenie miało miejsce w wto-
rek (24 maja – przyp. red.) o godz. 
19. 70-letni mężczyzna chciał na-
prawić usterkę w ciągniku. Przystąpił 
do prac, jednak działał dość nieudol-
nie. Próbował odpalić maszynę, ale ta 

Ciągnik ruszył 
i... przejechał 70-latka

nie chciała ruszyć. Mężczyzna dalej 
szukał rozwiązania problemu. Pod-
czas naprawy ciągnik ruszył i przeje-
chał mężczyznę. Z obrażeniami we-
wnętrznymi został on przewieziony 
do szpitala – opisywała asp. Monika 
Orlik z Komendy Powiatowej Poli-
cji w Grodzisku Mazowieckim. [JM]  

F o t o m i g a w k a

W ciągu ul. Nadarzyńskiej w Grodzisku 1 czerwca ok. godz. 0.15 
ciężarówka uderzyła w pociąg WKD, co doprowadziło do jego 
wykolejenia. W wyniku zdarzenia nikt nie ucierpiał. – Kierowca 
ciężarówki nie ustąpił pierwszeństwa na przejeździe kolejowym 
– mówiła asp. Monika Orlik z komendy grodziskiej policji. [JM]  
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R E G I O N
Już w najbliższą 
sobotę Noc Bibliotek. 
To gratka dla miłośników 
czytelnictwa i nie tylko. 
Które z bibliotek
w naszym regionie 
otworzą swoje podwoje?

W poprzedniej 
krajowej edycji 
Nocy Bibliotek 
wzięło udział 

ponad 600 instytucji. Każda 
z nich starała się przygotować 
atrakcyjny program. – Noc Bi-
bliotek to słuszna inicjatywa 
– mówi Grzegorz Zegadło, dy-
rektor Książnicy Pruszkowskiej 
im. Henryka Sienkiewicza, któ-
ra zaangażowała się w akcję.

Czego mogą spodziewać się 
czytelnicy, którzy 4 czerwca 
o godz. 18 odwiedzą Książnicę 
Pruszkowską? – W tym roku 
głos oddamy Pruszkowskie-
mu Stowarzyszeniu na Rzecz 
Zwierząt. Będzie okazja, aby 
wysłuchać ciekawych wysta-
pień. Z kolei w ubiegłym ro-
ku ukierunkowaliśmy się na 
historię – wyjaśnia Zegadło.

O godz.18 swoje drzwi sze-
roko otworzy Miejska Biblio-
teka Publiczna w Milanówku. 
W programie m.in. teatrzyk 
„Gdzie jest moja bajka?”, se-
anse fi lmowe. Ciekawą propo-
zycję niezapominalskim składa 
Gminna Biblioteka Publiczna 
w Jaktorowie. Podczas Nocy 
Bibliotek będzie można zwró-
cić przetrzymywane książki 
bez ponoszenia kar.

W akcję zaangażowały się 
też: Biblioteka Publiczna Gmi-
ny Grodzisk Mazowiecki, 
Biblioteka Publiczna im. Wa-
cława Wernera w Brwinowie, 
Biblioteka przy Zespole Szkół 
Publicznych Międzyborów, 
grodziska fila Pedagogicz-
nej Biblioteki Wojewódzkiej 
im. KEN w Warszawie oraz 
Biblioteka Szkoły Podstawo-
wej w Książenicach. [JM]

się przed nazistami. Niestety, 
wkrótce trafia do Auschwitz. 
Dlatego wiele osób doszukuje 
się w fi lmowej wersji „X-Men” 
powiązania Magneto z Prósz-
kowem, który znajduje się bli-
żej byłego hitlerowskiego obozu 
zagłady Auchwitz-Birkenau. [SD]

– To bardzo fajny 
prezent twórców 
fi lmu na stulecie 
miasta – mówi 
Andrzej Kurzela, 
wiceprezydent 
Pruszkowa



Kredyty, pożyczki, debety, karty kredytowe... Na rynku znajdujemy 
wiele produktów finansowych, które dają nam szybki dostęp do sporej 
ilości gotówki.
Tak,  jest ich wiele, ponieważ potrzeby klientów są bardzo różne. 
Dzięki zróżnicowanej ofercie możemy każdemu zaproponować 
najlepsze dla niego rozwiązanie. Pożyczamy pieniądze, ponieważ 
zależy nam na realizacji jakichś celów czy marzeń, których z 
różnych powodów nie chcemy lub nie możemy odkładać już w 
czasie. Dobrze dobrany produkt finansowy nam w tym pomaga.

Dobrze dobrany, czyli jaki?
Przykładowo, jeśli klient potrzebuje dostępu do gotówki  
„na wszelki wypadek”, to dla niego dobry będzie limit debetowy 
na koncie lub karta kredytowa. Jeśli potrzebuje dużej ilości 
pieniędzy z możliwością spłaty przez długi okres – najlepszy będzie 
kredyt konsumencki lub hipoteczny. Najważniejsze jednak, żeby 
klient miał świadomość jak korzystać z danego produktu, a 
przede wszystkim, żeby umiał spojrzeć na zaciągane zobowiązania 
całościowo.  

Chodzi o to, aby brał pod uwagę, jak wygląda jego budżet teraz, 
jakie ma perspektywy na przyszłość i czy suma rat do spłaty 
nie przewyższy kwoty, która pozostaje po odjęciu środków 
potrzebnych do życia i na stałe miesięczne 
pozakredytowe wydatki.

Bo wtedy łatwo wpaść w spiralę długów?
Tak, taka sytuacja zaczyna się bowiem niewinnie. Klient mając już 
kredyt, bierze dodatkowo kartę kredytową z dużym limitem 
oceniając optymistycznie, że z niego nie skorzysta. Jednak mając 
łatwy dostęp do pieniędzy,  wydaje je na różne potrzeby. Potem 
okazuje się, że po zapłacie raty kredytu nie wystarcza środków na 
spłatę całości zadłużenia z karty kredytowej, więc reguluje tylko 
minimalne wymagane kwoty/odsetki, czyli zadłużenie wzrasta. 
Bierze więc kolejny kredyt na spłatę,  suma zobowiązań 
kredytowych staje się coraz większa, a dodawszy do tego 
ewentualne pojawienie się nieprzewidzianych innych wydatków 
lub wzrost dotychczasowych (np. podwyżka czynszu),  
wpadamy w jeszcze większą spiralę długów.

Co wtedy?
Oczywiście najlepiej jest nie dopuszczać do takiej sytuacji – czyli 
starać się utrzymywać równowagę pomiędzy wydatkami a 
dochodami. Jeśli jednak widzimy pierwsze symptomy tego, że 
przestajemy radzić sobie finansowo, nie czekajmy aż sprawa się 
skomplikuje. Jak najszybciej skierujmy się do banku z naszym 
problemem i wtedy mamy największe prawdopodobieństwo, że bank 
znajdzie satysfakcjonujące rozwiązanie. Najlepiej sprawdza się 
wtedy konsolidacja  zobowiązań kredytowych, czyli zamiana wielu 
kredytów w jeden, z mniejszą ratą. Jeśli zaś nie mamy już zdolności 
kredytowej do zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego, to pozostaje 
opcja kredytu pod nieruchomość – a więc hipotecznego. Ponieważ 
hipoteka jest dla banku zabezpieczeniem, bank może zaoferować 
korzystniejsze oprocentowanie czy okres spłaty. Najlepiej jeśli 
klient jest właścicielem danej nieruchomości, ale nie jest to 
konieczne – właściciel musi po prostu wyrazić zgodę na obciążenie 
hipoteki. Oczywiście najtrudniejsza sytuacja jest, gdy klient 
przychodzi po pomoc późno, a więc w momencie, kiedy już długo 
nie spłaca regularnie rat i jego wiarygodność dla banku jest mała. 
Jednak pamiętajmy, że obu stronom zależy na rozwiązaniu 
problemu i dlatego zawsze warto  
poszukać go wspólnie z bankiem.

Dorota Rakoczy, właścicielka placówki partnerskiej Alior Banku w Milanówku, od lat związana z sektorem 
bankowym, radzi jak uniknąć spirali długów oraz jak z niej wyjść, kiedy już w nią wpadliśmy.

JAK POŻYCZAĆ, TO MĄDRZE!

Zapraszamy do placówki partnerskiej Alior Banku: Milanówek, ul. Warszawska 35A,  22 734 31 65
     

Z DOBRĄ HISTORIĄ KREDYTOWĄ 
PRZYJDŹ PO NIŻSZE OPROCENTOWANIE

POŻYCZKA I KONSOLIDACJA

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania wynosi 8,8%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów):  
50  000   zł, całkowita kwota do zapłaty: 59 907,91  zł, oprocentowanie nominalne: 7%, całkowity koszt kredytu:  
9907,91  zł (w tym: prowizja: 1546,39 zł (3%), odsetki: 8361,52 zł), 52 równe, miesięczne raty w wysokości 1152,08 zł 
– przykład reprezentatywny. Oferta dotyczy zobowiązań spoza Alior Banku i przeznaczona jest m.in. dla Klientów, 
którzy posiadają pożyczki w innym banku oraz nie mają opóźnień w spłacie swoich zobowiązań kredytowych w ciągu 
12 miesięcy, licząc wstecz od złożenia wniosku. Ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej 
Klienta, daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty. Informacja handlowa wg stanu na 14.02.2016 r.  
Szczegóły oferty w  placówkach i na www.aliorbank.pl.
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Głównie na zakup mieszkania 
– 378,1 mld zł (w tym 137,7 mld zł 
we frankach szwajcarskich). Na-
tomiast aż 126,4 mld zł to kredyty 
konsumpcyjne osób prywatnych.

Jak widać zadłużamy się dość 
chętnie. I trudno się dziwić, kre-
dyty pozwalają nam realizować 
pasje, dokształcać się czy speł-
niać istotne potrzeby. Banki co-
raz częściej prezentują nam jasne 
i zrozumiałe warunki. A my, za-
ciągając zobowiązania, nauczyli-
śmy się czytać to, co w umowach  
napisano małym druczkiem. 

Formalności w 15 minut
Zachętą do brania kredytów są 
proste formalności związane 
z możliwością jego uzyskania. 
Wystarczy iść z dowodem oso-
bistym. Pracownik banku pomoże 
wypełnić nam wniosek albo zrobi 
to za nas. Na decyzję kredytową 

również nie będziemy musieli 
długo czekać. Czasem zaledwie 
kwadrans. Po podpisaniu umo-
wy pieniądze praktycznie od ra-
zu pojawią się na naszym koncie. 

Coraz więcej banków staje 
frontem do klienta i umożliwia 
przejście całego procesu kredy-
towego za pośrednictwem inter-
netu. Od złożenia wniosku, przez 
analizę kredytową, po podpisa-
nie umowy – to wszystko jesteśmy 
w stanie zrobić klikając jedynie 
myszką od komputera. Niekiedy 

 Anna SoŁtYsiak  

K R E D Y T Y
Wiele osób uważa, 
że posiadanie kredytu 
to coś złego. Tymczasem 
szybki zastrzyk gotówki 
pozwala nam często 
zdobyć upragnioną rzecz 
lub zrealizować marzenie. 
W innym przypadku 
musielibyśmy odkładać 
na to latami. 

Z danych Głównego 
Urzędu Statystyczne-
go wynika, że w 2015 ro-
ku kredyty dla sektora 

niefinansowego, czyli przed-
siębiorstw i gospodarstw do-
mowych, wyniosły 956,5 mld zł. 
Z czego aż 624,5 mld zł udzielo-
no tym drugim. Na co w ubie-
głym roku Polacy brali kredyty? 

sprawnie, bez wychodzenia z do-
mu. W przypadku wątpliwości czy 
pytań możemy skorzystać z in-
ternetowego czatu lub infolinii. 

Pomoże doradca
Warto pamiętać że w każdej chwi-
li możemy skorzystać z pomocy 

nas słono kosztować. Nic bar-
dziej mylnego. 

Doradca kredytowy nie działa 
jak agencja nieruchomości – za 
jego usługi nie ponosimy kosztów. 
Wręcz odwrotnie, na jego pomo-
cy często skorzystamy – marża 
banku może być niższa od stan-
dardowej, a ponadto pośrednik 
może wynegocjować m.in. brak 
prowizji za udzielenie kredytu

O czym warto pamiętać
Jeśli decydujemy się na zacią-
gnięcie kredytu warto pamiętać 
o kilku ważnych aspektach. 

Postarajmy się o zapis dotyczą-
cy wakacji kredytowych w umo-

wie. Co to takiego? To okres kie-
dy nie płacimy pełnej raty kredytu 
a jedynie odsetki. Pozostały kapi-
tał spłacimy w kolejnych ratach, 
które bank sam zwiększy. 

Druga rzecz o której warto pa-
miętać to wysokość zadłużenia. 
Jeśli decydujemy się na kredyt 
gotówkowy, najlepiej żeby nie 
przekraczał on wysokości pół-
rocznej pensji. I trzecia sprawa, 
chyba najważniejsza – nie bierz-
my kolejnych kredytów na spłatę 
tych już zaciągniętych. Jeśli ma-
my przejściowe kłopoty fi nanso-
we warto poinformować o tym 
bank i wspólnie ustalić nowe 
zasady spłat.
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W 2015 r. Polacy brali kredyty głównie 
na zakup mieszkania – 378,1 mld zł 

Kredyt nie taki 
straszny jak go malują

doradcy finansowego. W tym 
przypadku często zakładamy, że 
korzystanie z jego usług będzie 

Coraz więcej banków umożliwia 
przejście całego procesu kredytowego 
za pośrednictwem internetu
bank poprosi o dodatkowe doku-
menty, wystarczy je wysłać pocztą 
elektroniczną. Wszystko szybko, 
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K A R T Y
25 lat temu Bank Inicjatyw Gospo-
darczych BIG S.A. (obecnie Bank 
Millennium) wprowadził na polski 
rynek pierwszą kartę płatniczą Visa. 
Od tamtej pory w naszym kraju „pla-
stikowy pieniądz” zadomowił się na 
dobre. W 1996 roku liczba kart prze-
kroczyła milion. Pod tym względem 

Polacy nie zwalniają tempa. – Prze-
widujemy, że do 2020 roku w ich rę-
kach będzie 50 mln fi zycznych kart. 
Prawdopodobnie kilka lat później 
osiągniemy peak – w kieszeni każde-
go dorosłego Polaka mogą być sta-
tystycznie dwie karty – informuje 
w komunikacie Joao Bras Jorge, 

Karty płatnicze są 
w Polsce  już od 25 lat 

prezes Banku Millennium. Trady-
cyjny pieniadz powoli odchodzi do 
lamusa. Dziś możemy łatwo i szybko 
zapłacić za zakupy metodą zbliżenio-
wą, nie musimy szukać banknotów 
ani rozsypywać bilonu, a co za tym 
idzie ekspedientka nie trudzi się, 
aby wydać nam resztę.  [SD]  

P o ż y c z k i   e k s p r e s o w e

Atrakcyjna
praca
dodatkowa
Stanowisko:
Doradca Klienta
w branży finansowej  
- stabilny, długoletni 
   czas zatrudnienia
- wysokie zarobki  

Zadzwoń koniecznie: 517-090-224
lub napisz rekrutacja.eden@edenfinance.pl

Indywidualne Konto Emerytalne na horyzoncie

Już teraz warto oszczędzać 
na emeryturę

 JakUB MaŁkiŃski 

U B E Z P I E C Z E N I E
Dla wielu emerytura to 
pieśń przyszłości, jednak 
już teraz warto o niej 
pomyśleć. Co zrobić? 
Zainwestować! Możliwości 
jest dużo. Na horyzoncie 
pojawia się IKE, czyli 
Indywidualne Konto 
Emerytalne.

R ozmowy o emerytu-
rze nie należą do naj-
przyjemniejszych. 
W związku z nią jedni 

odczuwają płynący czas, inni zaś 
martwią się o swoją przyszłość. 
– Na emeryturę z ZUS-u nie ma 
co liczyć – powtarzają. Można 
zakładać różne scenariusze. 
Skoro jednak płacimy składki, 
to kiedyś jakąś ich część otrzy-
mamy. Problem w tym, czy taką 
jaka będzie nas satysfakcjono-
wała. Tu może być zdecydowa-
nie gorzej. 

Jednak nie wolno załamywać 
rąk, lecz zawczasu trzeba pomy-
śleć o przyszłości. Już w wieku 
16 lat można założyć Indywidu-
alne Konto Emerytalne. To do-
browolna forma ubezpieczenia, 
która stanowi tzw. trzeci filar 
emerytalny. Środki na nim mo-
że gromadzić wyłącznie jeden 
oszczędzający. Każdy posiadacz 
IKE wybiera sposób oszczędzania. 

– Idea IKE jest taka, że for-
ma ta ma stanowić uzupełnie-
nie pozostałych dwóch fi larów 
emerytalnych. Pod względem 
oprocentowania jednak nie za-
chwycają. IKE to szansa na do-
datkowe oszczędności, a nie 
poważne zyski – mówi Michał 
Kisiel, analityk bankier.pl.

Co zrobić, aby założyć Indy-
widualne Konto Emerytalne? 

Wystarczy udać się do banku 
bądź zakładu ubezpieczeń na 
życie. Tam doradcy fachowo, 
krok po kroku, przeprowadzą 
nas przez ścieżkę formalną. Na 
IKE możemy lokować zaoszczę-
dzone środki, ale maksymalnie 
300 proc. prognozowanego na 
dany rok przeciętnego wynagro-
dzenia w gospodarce. Większość 

uiszczamy w przypadku zwykłej 
lokaty. Dodatkowo w przypadku 
śmierci środki są dziedziczone 
przez najbliższych bez podatku 
od spadku i darowizn – podaje 
Michał Kisiel.

Indywidualne Konto Eme-
rytalne to dodatek do naszej 
przyszłej emerytury i sposób 
na pomnożenie oszczędności. 
Z pewnością doradcy bankowi 
wesprą nas swoją wiedzą przy 
zakładaniu i prowadzeniu IKE.
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Indywidualne Konto Emerytalne 
można założyć już w wieku 16 lat. 
To dobrowolna forma ubezpieczenia
placówek oferuje oprocento-
wanie na poziomie 2-3 proc. 
Moment wypłaty kapitału za-
leży od oszczędzającego. War-
to pamiętać, że środki można 
przenosić między bankami oraz 
innymi podmiotami. 

Ci, którzy zdecydują się na 
założenie Indywidualnego Kon-
ta Emerytalnego muszą uzbroić 
się w cierpliwość. Jednak pod-
stawową zachętą do jego pro-
wadzenia jest zwolnienie zysku 

z podatku. Trzeba spełnić jeden 
warunek, czyli osiągnąć 60 lat. – 
Przede wszystkim w przypadku 
IKE trzeba być przygotowanym 
na długoterminowe oszczędza-
nie. Ważnym elementem jest 
zaleta podatkowa. Jeśli prze-
trzymamy środki odpowiedni 
czas to nie płacimy podatku od 
dochodów kapitałowych, który 

K R E D Y T
„Plaża, dzika plaża, 
morze dookoła”. 
A w portfelu pusto, 
więc marzenia 
o wakacjach prysły 
jak mydlana bańka. 
Niekoniecznie. 
Od czego są kredyty 
wakacyjne.

P o okresie ciężkiej i wy-
tężonej pracy w koń-
cu chcemy wyjechać 
i zasłużenie odpocząć. 

Marzą nam się wakacje, jednak 
sytuacja fi nansowa nie jest naj-
lepsza. Co w takim przypadku 
zrobić? Coraz popularniejsze 
stają się kredyty i pożyczki wa-
kacyjne. Taka możliwość czę-
sto okazuje się ratunkiem oraz 
szansą na realizację marzeń.

– Miałam taką sytuację, że 
brakowało mi części środków 
na urlop. Znajomy podsunął mi 
rozwiązanie w postaci wakacyj-
nego kredytu. Skorzystałam i nie 
żałuję – mówi Jolanta. 

Banki oraz instytucje fi nanso-
we chętnie udzielą nam kredytu 
na wakacje. Mimo to trzeba pa-
miętać o rozsądku. Warto przed 
podjęciem decyzji porównać 
oferty poszczególnych banków 
i wybrać najkorzystniejszą. Na-
leży zwrócić uwagę na opro-
centowanie, prowizję, odsetki. 
Ważną rzeczą jest uświadomie-
nie, ile tak naprawdę gotówki nam 

Kredyt na udane wakacje
że w związku z tym otrzymamy 
dodatkową ochronę w przypad-
ku niespodziewanych zdarzeń.

Warto wprowadzić rozróżnie-
nie na kredyt i pożyczkę waka-
cyjną. Ten pierwszy uzyskamy 
w banku. Dolna kwota kredytu 
jest ściśle określona, a jego spła-
ta rozłożona na kilka lat. Z kolei 
pożyczkę weźmiemy w fi rmie 
pozabankowej. Uzyskamy każdą 

Koszt wycieczki to jedno, ale dochodzą 
kwestie związane z ubezpieczeniem 
oraz wolna „kasa” na wyjazd 
potrzeba. Koszt wycieczki to jed-
no, ale dochodzą jeszcze kwe-
stie związane z ubezpieczeniem 
oraz wolna „kasa” na wyjazd.

Trzeba również zwracać uwa-
gę na zmianę oprocentowania. 
W zależności od umowy kosz-
ty kredytu mogą ulec zmianie, 
dlatego zawczasu powinniśmy 
to sprawdzić. Co jeszcze? War-
to dopytać o warunki ubezpie-
czenia kredytu. Może okazać się, 

dowolną kwotę, którą należy 
spłacić w określonym czasie.

Wakacje zbliżają się wielkimi 
krokami. Banki i fi rmy pożycz-
kowe zasypią klientów kolejnymi 
propozycjami. Kredyty są dostęp-
ne dla wszystkich, ale pamiętaj-
my, aby je wcześniej dokładnie 
przeanalizować. Dzięki temu 
unikniemy niepotrzebnych ner-
wów i kłopotów. Kredyt to pew-
na wygoda, ale ta kosztuje. [JM]

Sposób na rozwiązanie problemu pustego portfela
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Z DOBRĄ HISTORIĄ 
KREDYTOWĄ PRZYJDŹ PO 
NIŻSZE OPROCENTOWANIE

POŻYCZKA I KONSOLIDACJA

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania wynosi 8,8%, całkowita kwota 
kredytu (bez kredytowanych kosztów):  50 000 zł, całkowita kwota do zapłaty: 
59 907,91  zł, oprocentowanie nominalne: 7%, całkowity koszt kredytu:  
9907,91 zł (w tym: prowizja: 1546,39 zł (3%), odsetki: 8361,52 zł), 52 
równe, miesięczne raty w wysokości 1152,08 zł – przykład reprezentatywny. 
Oferta dotyczy zobowiązań spoza Alior Banku i przeznaczona jest m.in. dla 
Klientów, którzy posiadają pożyczki w innym banku oraz nie mają opóźnień 
w spłacie swoich zobowiązań kredytowych w ciągu 12 miesięcy, licząc 
wstecz od złożenia wniosku. Ostateczne warunki kredytowania zależą od 
wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz daty płatności 
pierwszej raty. Informacja handlowa wg stanu na 14.02.2016 r. Szczegóły 
oferty w  placówkach i na www.aliorbank.pl.

KREDYTY DLA MIKROFIRMKREDYT gOTóWKOWY

Szczegóły oferty „Pakiet kredytowy dla mikrofirm” w placówkach 
banku oraz na www.aliorbank.pl. Informacja handlowa wg stanu 
na 8.04.2016 r.

WIELKIE POTRZEBY MAŁYCH 
FIRM FINANSUJEMY W 24 H

NOWOŚĆ

500 000 zł
BEZ ZABEZPIECZEŃ

DO 10 LAT

ZAPRASZAMY 
DO ŚWIATA 
WYŻSZEJ KULTURY 
BANKOWOŚCI!

Pruszków  
ul. Sienkiewicza 2 (przy stacji PKP) 

726 087 764

Grodzisk Mazowiecki 
ul. Sienkiewicza 45, 723 684 198 

K R E D Y T Y
Osoby, które zaciągnęły 
kredyt hipoteczny we 
frankach, wciąż czekają 
na kompleksowe 
rozwiązanie swoich 
problemów. Od lutego 
tego roku mogą jednak 
liczyć na pomoc w 
przypadku trudnej 
sytuacji fi nansowej. 

W połowie lutego 
w życie weszła 
ustawa z paź-
dziernika 2015 r. 

o wsparciu kredytobiorców. 
Z jej zapisów mogą korzystać 
osoby posiadające kredyt hi-
poteczny, które są bezrobot-
ne lub ich miesięczne koszty 
obsługi długu przekraczają 
60 proc. dochodów gospodar-
stwa domowego albo ich mie-
sięczny dochód pomniejszony 
o koszt kredytu nie przekra-
cza kryterium socjalnego lub 
iloczynu liczby członków go-
spodarstwa domowego kre-
dytobiorcy i zwaloryzowanej 
kwoty kryterium dochodowego 
z ustawy o pomocy społecznej. 
Co istotne – prawa do pomo-
cy nie uzyskają te osoby, któ-
re pracę straciły z własnej winy 
lub złożyły wypowiedzenie. Co 
jeszcze ważniejsze – prawo do 
wsparcia mają również kredy-
tobiorcy, którzy dług zaciągnęli 
w złotówkach. 

Pomoc polega na tym, że 
Bank Gospodarstwa Krajowego 

przekazuje pieniądze na spła-
tę rat kredytu mieszkaniowego 
nawet przez 18 miesięcy. Mak-
symalna wysokość takiego 
wsparcia to 1,5 tys. zł. Wniosek 
o przyznanie pomocy składa-
ny jest bezpośrednio w banku, 
w którym zaciągnięta została 
pożyczka. Czas na złożenie do-
kumentów upłynie z końcem 
2018 roku. 

Pamietać jednak trzeba, 
że pomoc nie jest dana raz 
na zawsze. Zostaje cofnięta 
w przypadku utraty statusu 
bezrobotnego, sprzedaży nie-
ruchomości obciążonej kredy-
tem i wypowiedzenia umowy 
z bankiem. 

Frankowicze mogą 
uzyskać pomoc

Wniosek 
o przyznanie 
pomocy składany 
jest bezpośrednio 
w banku, w którym 
zaciągnięta 
została pożyczka

Nową propozycję dla fran-
kowiczów przedstawił rów-
nież Związek Banków Polskich. 
Chodzi znów o osoby najbar-
dziej obciążone spłatą zadłu-
żenia. Mogłyby one liczyć na 
przewalutowanie kredytów po 
obecnym kursie i wydłużenie 
terminów spłaty. [EL]

P I E N I Ą D Z
O stopie procentowej słyszał każdy, 
ale nie każdy wie, jaki ma ona wpływ 
np. na kredyty. Stopa procentowa to 
koszt kapitału albo inaczej cena, jaka 
przysługuje posiadaczowi kapitału 
z racji udostępnienia go na określony 
czas. Tak mówi defi nicja jaką znajdzie-
my w internecie. Najprościej jednak 

ujmując, stopa procentowa to cena, 
jaką musimy zapłacić za pożyczenie 
pieniądza. Ale wpływa ona też na wy-
sokość kwoty jaką dostaniemy, jeśli 
oszczędności włożymy na lokatę. 
W Polsce dla NBP (banku centralne-
go) stopy procentowe są niejako ceną 
za jaką udziela np. kredytów ban-

Co to jest stopa 
procentowa? 

kom komercyjnym. Obniżka stóp pro-
centowych wpływa na zmniejszenie 
kosztów kredytu i... naszej raty. Na-
tomiast przy podwyżce „stóp” zobo-
wiązania rosną. A jak w przypadku 
oszczędzających? Im niższa stopa pro-
centowa, tym mniej zgromadzimy na 
lokacie, im wyższa – tym więcej. [AS]  

Skimming, czyli kolejna metoda działania przestępców 
okradających nasze konta 

Uważaj, nie daj się zeskanować

 Ewelina Latosek 

B E Z P I E C Z E Ń S T W O
Złodzieje nie próżnują, 
mają sposoby na 
wykradanie danych 
z naszych kart płatniczych 
i kredytowych. Jak się 
przed nimi ustrzec?

T ajemnico brzmiąca 
nazwa „skimming” to 
fachowe określenie 
stosunkowo nowej 

metody okradania kont. W skró-
cie polega ona na kopiowaniu za-
wartości paska magnetycznego 
karty, co pozwala na wytworze-
nie jej nielegalnego duplikatu. 
A ten działa jak oryginał, moż-
na z jego pomocą dokonywać
płatności w sklepach, realizo-
wać wypłaty z bankomatu.

Kopiowane karty
– Karty mogą być kopiowane 
w sklepach, restauracjach, na 
stacjach benzynowych, w zasa-
dzie w każdym punkcie, gdzie 
można dokonywać nimi płat-
ności. Karta jest kopiowa-
na przez sprzedawcę, który 
współpracuje z przestępca-
mi lub sam jest przestępcą. 
Ponieważ zazwyczaj jest ona 
w posiadaniu przestępcy krót-
ko, nie zawsze ma on okazję 

poznać jej kod PIN. Dlatego 
najczęściej kopiowane są karty, 
które nie wymagają autoryzacji 
przy pomocy PIN-u. Do kopio-
wania służy małe urządzenie, 
zawierające czytnik kart oraz 

– z zainstalowaną kamerą, jako 
dodatkowy baner świetlny – 
podwieszana jest w górnej czę-
ści urządzenia). Taki zestaw 
rejestruje dane zawarte na pasku 
magnetycznym naszej karty, 
a za pomocą kamery odczytuje 
wprowadzany PIN – ostrzega-
ją policjanci.

Jak się ustrzec? 
Jak zminimalizować ryzyko wy-
kradzenia danych z karty? 
W przypadku automatów do 
wypłaty pieniędzy należy 
zwrócić uwagę, czy czytnik 
kart nie wygląda podejrzenie, 
czy do maszyny nie są przy-
czepione nietypowe elemen-
ty, czy klawiatura jest równa 
lub lekko obniżona w stosunku 
do obudowy. 

Przy realizowaniu płatności 
w sklepach, punktach usługo-
wych czy restauracjach trzeba 
pamiętać, aby własnoręcznie 
przykładać kartę do terminala, 
a jeśli konieczne jest oddanie 
karty obsłudze – aby nie tra-
cić jej z oczu. Trzeba też dys-
kretnie wprowadzać kod PIN 
i nie zdradzać go osobom nie-
powołanym. Brak odpowiedniej 
czujności może w najlepszych 
wypadu skończyć się blokadą 
karty, a w najgorszym wyczysz-
czeniem konta...
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Niebezpieczne może być też 
korzystanie z bankomatów. 
– Przestępcy instalują specjali-
styczne urządzenia, służące do 
pozyskiwania zarówno danych 
paska magnetycznego kart, jak 

Trzeba dyskretnie wprowadzać kod PIN
i nie zdradzać go osobom niepowołanym
pamięć pozwalającą na zapi-
sywanie zawartości pasków 
magnetycznych. Urządzenie 
to podłącza się następnie do 
komputera i kopiuje zawartość 
sczytanych pasków magne-
tycznych – wyjaśnia Komenda
Główna Policji.

i kodów PIN. Urządzenia mo-
gą być montowane na banko-
matach oraz w ich wnętrzu. 
Zazwyczaj złodzieje instalują 
komplet nakładek na banko-
mat (jedna część montowana 
jest w miejscu, gdzie wsuwa 
się kartę do bankomatu, druga 
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R E G I O N
Sprawa wind na dworcu 
kolejowym w Pruszkowie 
budzi wiele emocji. 
Awaria goni awarię. 
Pismo w sprawie wind 
do PKP skierowali starosta 
pruszkowski Maksym 
Gołoś oraz radny 
powiatu pruszkowskiego 
Artur Świercz.

M odernizacja przej-
ścia podziemnego 
na pruszkowskim 
dworcu PKP wy-

magała od mieszkańców wie-
le cierpliwości. Wszyscy liczyli, 
że czas oczekiwania zostanie 
wynagrodzony. Remont się za-
kończył, ale stopniowo poja-
wiały się problemy. Pisaliśmy 
o nich – za wąska szyna, niedzia-
łające windy...

W końcu starosta pruszkowski 
oraz jeden z radnych postanowili 
napisać list do prezesa zarządu 
PKP PLK. – Przejście podziem-
ne na dworcu PKP w Pruszkowie 
przeszło prace modernizacyjne, 
które obejmowały m.in. dostoso-
wanie obiektu do potrzeb osób 

niepełnosprawnych, starszych 
i matek z dziećmi w wózkach. 
Tymczasem w ostatnim okre-
sie coraz więcej dociera do nas 

Stanowcze kroki w sprawie wind

w znaczny sposób poprawić 
funkcjonalność stacji dla osób 
niepełnosprawnych, zadbać 
o ich komfort i bezpieczeństwo, 

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA 
PRUSZKOWA

Ogłoszenie AB.6721.45.12.2015.2016 o przedłużeniu terminu wyłożenia do publicznego 
wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru 
Gąsin Przemysłowy – Groblowa”. Stosownie do art. 17 pkt.10 i pkt. 11 ustawy z dnia  
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015 poz. 199 
z późn. zm.), art. 39 ust. 1 i w związku z art. 46 pkt.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 353) zawia-
damiam o przedłużeniu terminu wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gąsin Przemysłowy – Groblo-
wa” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzanego na podstawie uchwały nr 
XIV.138.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gą-
sin Przemysłowy – Groblowa, którego wyłożenie trwa od dnia od 20 maja 2016 r. do dnia  
10 czerwca 2016 r. Przedłużony termin wyłożenia do publicznego wglądu ustala się do 
dnia 13 czerwca 2016 r. Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udo-
stępniany jest do wglądu w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie w pokoju nr 70 w godzinach:  
poniedziałki: 11:00 - 18:00, wtorki, środy, czwartki, piątki: 10:00 – 15:00.
Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony jest 
także na stronie internetowej http://pruszkow.bip.gmina.pl patrz Architektura i Urba-
nistyka OGŁOSZENIA/OBWIESZCZENIA Miejscowe Plany zagospodarowania 
Przestrzennego ROK 2016
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto 
kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi. 
Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Pruszkowa, z podaniem imienia i nazwiska 
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga do-
tyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 czerwca 2016 r. Organem właściwym do 
rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu jest Prezydent Miasta Pruszkowa. Uwa-
gi można składać w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miejskiego, pocztą na adres: 
05-800 Pruszków, ul. Kraszewskiego 14/16, ustnie do protokołu w Wydziale Architektu-
ry, Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego lub za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej na adres prezydent@miasto.pruszkow.pl. 
Uwagi za pomocą środków komunikacji elektronicznej: opatrzone bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w ro-
zumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 262) lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumie-
niu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235) lub za pomocą elektronicznej 
skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ww. ustawy o podpisie elektronicznym. Zgod-
nie z art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 4, art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. 
poz. 353) zwanej dalej ustawą, wymieniony wyżej, projekt miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym 
z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego 
wglądu. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy-należy wnosić na zasadach okre-
ślonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do 27 czerwca 2016 r. 
Przedłuża się termin wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu z uwagi na terminy 
uzyskanych opinii i uzgodnień. 

Prezydent  
 Miasta Pruszkowa 

 Jan Starzyński

P R U S Z K Ó W
W pruszkowskiej dzielnicy Żbików 
pojawili się fi lmowcy. 27 maja krę-
cono tam zdjęcia do nowego fi lmu 
Patryka Vegi pt. „Pitbull. Niebez-
pieczne kobiety”. Jak podkreśla re-
żyser fabuła zostanie stworzona 
w oparciu o fakty z życia i osoby. 
Płeć piękną będą reprezentować: 

Maja Ostaszewska, Alicja Bachleda-
-Curuś, Joanna Kulig, Magdalena 
Cielecka, Anna Dereszowska. Nato-
miast w role męskie wcielą się: Piotr 
Stramowski, Artur Żmijewski, Se-
bastian Fabijański, Andrzej Gra-
bowski oraz Tomasz Oświeciński. 
A jak rysuje się treść fi lmu? Świeżo 

Na Żbikowie kręcono 
fi lmowe sceny

upieczone policjantki będą musiały 
zmagać się ze światem gangów mo-
tocyklowych i mafi ą paliwową. Ży-
cie bohaterek nie jest łatwe, a ich 
mężowie i partnerzy dodatkowo je 
komplikują. Pierwsze sceny do „Nie-
bezpiecznych kobiet” nagrano na 
początku maja w Warszawie. [SD]  

Ogłoszenia

P I A S T Ó W
Póki co Piastów rezygnuje 
z wdrożenia programu 
eTornister w liceum 
im. Adama Mickiewicza. 
– Program ten jest 
zbyt drogi w stosunku 
do tego co oferuje 
– tłumaczą włodarze.

P rogram eTornister 
miał zostać wdrożo-
ny na początku roku 
szkolnego 2015/2016. 

– Niestety musimy odstąpić od 
tego pomysłu. Przeanalizowa-
liśmy, że wdrożenie programu 
wiąże się z dużymi kosztami. 
Ponadto sama oferta oprogra-
mowania nie jest zadowalająca  
– mówi Grzegorz Szuplewski, 
burmistrz Piastowa.

Jednostką pilotażową całego 
projektu jest Plus GSM. Przed-
stawiciele tej fi rmy „nie doga-
dali się” z wydawnictwami co do 
utworzenia spójnego materia-
łu dydaktycznego. Na tabletach 
miały znaleźć się oprogramowa-
nia dwóch wydawnictw: WSiP 
i Nowej Ery. Jak tłumaczyła nam 
Hanna Babikowska, dyrektor Li-
ceum Ogólnokształcącego im. 

Adama Mickiewicza w Piastowie 
drugie z wymienionych wydaw-
nictw zwlekało z dostarczeniem 
elektronicznych podręczników, 
aż po pewnym czasie zrezygno-
wało z udziału w programie.

Co ciekawe, Nowa Era za-
przecza, że kiedykolwiek była 
partnerem eTornistra. – Pragnę 
poinformować, że Nowa Era ni-
gdy nie rozważała możliwości 

eTornister zawieszony 

przygotowania oferty do pro-
gramu eTornister – tłumaczy 
Agnieszka Mallek, dyrektor ko-
munikacji marketingowej i PR 
w Nowej Erze.

Czy pomysł tabletów w LO 
im. Mickiewicza wróci? – Same-
go pomysłu nie odrzucamy. Bę-
dziemy starać się znaleźć inną 
ofertę w tym zakresie, na bardziej 
korzystnych warunkach – mówi
burmistrz Szuplewski. [SD]

– Samego 
pomysłu nie 
odrzucamy 
– mówi burmistrz 
Szuplewski

Pismo trafiło też do wiado-
mości wojewody mazowiec-
kiego Zdzisława Sipiery oraz 
prezydenta Pruszkowa Jana 
Starzyńskiego. – Podjęliśmy 
jasne i stanowcze kroki. Oso-
by niepełnosprawne i matki 
z dziećmi chciałyby mieć dobre 
warunki korzystania z dworca, 
jednak obecnie jest to w dużym 
stopniu utrudnione. Wcześniej-
sze nasze działania nie dały 
efektu, więc idziemy krok da-
lej. Dlatego też postanowiliśmy 
wystosować list do PKP – wyja-
śnia Artur Świercz, radny po-
wiatu pruszkowskiego.

Nie działają też dworco-
we windy w Grodzisku. Kiedy 
tam i w Pruszkowie mogą zo-
stać naprawione? – Po raz ko-
lejny wykonawca nie naprawił 
wszystkich usterek. Nie chcemy 
odbierać urządzeń, które nie 
są w pełni sprawne. Do piątku 
wszystkie usterki mają być na-
prawione przez wykonawcę. Jest 
nam przykro, że pasażerowie nie 
mogą w pełni korzystać z urzą-
dzeń – mówi Karol Jakubowski 
z zespołu prasowego PKP Polskie 
Linie Kolejowe. [JM, SD]

informacji o problemach wy-
stępujących na dworcu kolejo-
wym w Pruszkowie związanych 
z funkcjonowaniem wind. Re-
mont tunelu dla pieszych miał 

a okazało się, że zainstalowa-
ne windy są bardzo wąskie i ze 
względu na występujące ciągłe 
awarie stały się niemal bezuży-
teczne – czytamy w liście.

– Wcześniejsze nasze działania nie 
dały efektu, więc idziemy krok dalej 
– wyjaśnia radny Artur Świercz
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Sztywny termin startu wydawania PKM określono na 15 czerwca

Pruszkowska Karta 
Mieszkańca coraz bliżej

 Anna SoŁtYsiak 

P R U S Z KÓ W
Przygotowania do 
wdrożenia programu 
Pruszkowska Karta 
Mieszkańca są już na 
fi niszu. W czerwcu będzie 
można złożyć wniosek 
o wydanie PKM.

K arta Mieszkańca sta-
je się coraz bardziej 
popularna. Do cze-
go służy? Korzyści 

z niej mają dwie strony: miesz-
kańcy otrzymują pakiet zniżek 
i upustów, a gmina w ten sposób 
zachęca do płacenia podatków 
w miejscu zamieszkania. W na-
szej okolicy taki system działa 
m.in. w Nadarzynie, Grodzisku 
Mazowieckim czy też Warszawie. 
Niebawem do tego grona dołą-
czy Pruszków. 

Dla kogo?
PKM otrzyma każda osoba, która 
rozlicza swoje podatki w miejsco-
wym urzędzie skarbowym i jed-
nocześnie mieszka w Pruszkowie. 

Co ważniejsze: nie trzeba 
być zameldowanym, aby otrzy-
mać kartę. Pruszkowska Karta 
Mieszkańca będzie wydawana 
niezależnie od wysokości osią-
ganych przez zainteresowanego 

dochodów. Otrzymają ją również 
dzieci osób, które spełniają po-
wyższe wymagania.

Profi ty dla mieszkańców
Pruszkowska Karta Mieszkańca 
ma uprawniać do tańszych prze-
jazdów autobusami komunikacji 
miejskiej. Posiadacze PKM za jed-
norazowy bilet zapłacą symbo-
liczną złotówkę, a za miesięczny 
– 50 zł. Osoby mające też Kartę 
Dużej Rodziny skorzystają jeszcze 
bardziej, ponieważ zniżki z obu 
kart będą sumowane. 

Na jakie jeszcze ulgi i profi ty 
mogą liczyć mieszkańcy? – Trwają 
rozmowy z siecią sklepów, która 
zaproponowała udzielenie 5 proc. 

Osoby majace wyłącznie War-
szawską Kartę Miejską będą mu-
siały kupić bilet. 

Dla wielu osób powyższe roz-
wiązanie może wydawać się bez 
sensu. Ale nie jest tak do koń-
ca. Z pruszkowskich autobusów 
korzystają mieszkańcy innych 
miejscowości, m.in Komorowa, 
Brwinowa. Gdy posiadają War-
szawską Kartę Miejską jeżdżą za 
darmo. Trzeba jednak pamiętać, 
że możliwość bezpłatnego prze-
jazdu jest fi nansowana z budżetu 
miasta Pruszkowa, czyli z kiesze-
ni każdego mieszkańca. To ozna-
cza, że Pruszków niejako funduje 
„sąsiadom” darmowy przejazd. 
Wymóg posiadania PKM spra-
wi, że mieszkańcy okolicznych 
miejscowości będą musieli ku-
pić osobny bilet. 

Wnioski już w czerwcu
Pozostaje pytanie: kiedy roz-
pocznie się wydawanie PKM? – 
Sztywny termin to 15 czerwca. 
Wnioski będzie można składać 
elektronicznie lub bezpośrednio 
w urzędzie miejskim. Karty będą 
wydawane praktycznie od ręki. 
Chcemy by drugi punkt działał na 
Pływalni Kapry – mówi wicepre-
zydet Kurzela. Wszystkie infor-
macje na temat PKM niebawem 
pojawią się na stronie interneto-
wej miasta: pruszkow.pl. 

rabatu na zakupy dla posiadaczy 
PKM. Dopracowujemy również 
szczegóły z właścicielem stacji 
benzynowych w obrębie Prusz-
kowa. Mamy tu deklaracje zniżek 
na paliwo w wysokości 2-3 proc. 
Gdy dopełnimy formalności po-
informujemy o tym mieszkańców 
– mówi nam Andrzej Kurzela, wi-
ceprezydent Pruszkowa. 

WKM tylko z PKM
Ważna informacja dla osób posia-
dających Warszawską Kartę Miej-
ską. Do tej pory honorowano ją 
w autobusach pruszkowskiej ko-
munikacji. Od 1 lipca WKM bę-
dzie uznawana tylko u posiadaczy 
Pruszkowskiej Karty Mieszkańca. 
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P R U S Z K Ó W

Michał S. 28 maja rzucił się z nożem 
na policjantów. Zdarzenie miało
miejsce przy ul. Noakowskiego 
w Warszawie. To nie pierwszy taki 
jego wybryk, już wcześniej napadł na 
funkcjonariuszy publicznych. Z powo-
du jego niepoczytalności postępowa-
nie wtedy umorzono. Jednak ciekawe 

w tym wszystkim jest też to, że w po-
łowie maja mężczyzna uciekł ze szpi-
tala w pruszkowskich Tworkach. 
– To sąd skierował Michała S. do Szpi-
tala Tworkowskiego tytułem środka 
zabezpieczającego po zasięgnięciu 
opinii komisji penitencjarnej. Stwier-
dzono, że jest on niepoczytalny. Choć 

Uciekł ze szpitala 
w Tworkach

taka sytuacja nie powinna mieć miej-
sca, to mężczyzna uciekł ze szpitala 
w dniu 16 maja – mówi nam Joan-
na Zaremba, rzecznik prasowy Sądu
Okręgowego Warszawa-Praga. 
28-latek usłyszał już zarzuty czyn-
nej napaści z użyciem noża. Odmó-
wił składania zeznań. [SD]  

Tragedia 
na torach

B R W I N Ó W 
23 maja doszło do 
wypadku na torach 
PKP tuż przy stacji 
w Brwinowie. 
Mężczyzna, który 
wpadł pod pociąg 
zmarł w szpitalu. 

Wypadek miał  miejsce 
ok. 200 metrów za sta-
cją PKP Brwinów w stronę 
Grodziska Mazowieckiego.
– Mężczyznę potrącił pociąg 
Intercity jadący z Warszawy 
do Krakowa – mówiła nam 
„na gorąco” st. asp. Marzena 
Dąbrowska z Komendy Po-
wiatowej Policji w Prusz-
kowie. Rannego, w ciężkim 
stanie, przetransportowa-
no śmigłowcem do szpita-
la w Warszawie. 

Niestety… – Mimo szyb-
kiej akcji ratunkowej, męż-
czyzna zmarł w szpitalu. 
Zdarzenie zakwalifi kowa-
no jako wypadek śmiertel-
ny – zaznaczała Marzena 
Dąbrowska. [SD]

Biuletyn Przygotowywany i redagowany Przez Gminę Brwinów. RedakcJa WPR nie Ponosi odPowiedzialności za Jego treść. 

Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Brwinów ul. Grodziska 12, Tel. 22 738 26 15
www.brwinow.pl

ARTEfakty, czyli festiwal archeologii
P R U S Z K Ó W

We wrześniu Pruszków 
stanie się stolicą 
archeologii. Wszystko 
za sprawą ARTEfaktów 
– Pruszkowskiego 
Festiwalu Archeologicznego. 
– To wyjątkowe wydarzenie 
o bezprecedensowej formule 
– zaznaczają organizatorzy.

A RTEfakty będą kolejną 
imprezą organizowa-
ną w ramach 100-lecia
nadania praw miej-

skich Pruszkowowi. Wyjątko-
we wydarzenie przygotowuje 
wspólnie z partnerami Muzeum 
Starożytnego Hutnictwa Mazo-
wieckiego. ARTEfakty to impre-
za międzynarodowa. Pracownicy 
MSHM podkreślają, że poszcze-
gólne elementy wydarzenia wto-
pią się w krajobraz miasta. – To 
niecodzienna formuła imprezy. 
Będziemy chcieli zaangażować 
mieszkańców do udziału w tym 
wielkim wydarzeniu – mówią. 

Skąd pomysł na tego typu im-
prezę? Organizatorzy: – Ideą fe-
stiwalu jest ukazanie nowego, 

różnorodnego spojrzenia na 
starożytną spuściznę Mazowsza. 
Istniejące na przełomie er na Ma-
zowszu drugie co do wielkości 
centrum metalurgiczne Europy 
posiadało szerokie kontakty za-
równo z okolicznymi plemionami 

jak i z Imperium Rzymskim.
ARTEfakty opanują Pruszków 
w dniach 9-11 września. Jakich 
atrakcji mogą się spodziewać 
mieszkańcy? – W ciągu trzech 
festiwalowych dni, poprzez re-
alizację kilkuset wydarzeń, łącząc 

aktywności popularnonaukowe, 
artystyczne i animacyjne ARTE-
fakty wielowymiarowo przybliżą 
fenomen, który czekał na swoją 
wielką chwilę 2000 lat – mówią 
organizatorzy. – W całym mie-
ście: w parkach, na skwerach, 

w instytucjach kultury, kawiar-
niach i na osiedlach będzie moż-
na spotkać rekonstruktorów 
życia i technologii starożyt-
nych, twórców teatralnych, nau-
kowców, artystów oraz anima-
torów – wyliczają. 

Program festiwalu wciąż jest 
w przygotowaniu. Uchylamy jed-
nak rąbka tajemnicy. ARTEfakty 
złożą się z ośmiu bloków tema-
tycznych: „ARTE – Sztuka w An-
tyku, Antyk w sztuce”; „ANTYK 
a popkultura”; „OGNIO-trwali”; 
„NaukOVO”; „reKONSTRUKCJA 
historyczna”; „Strefa malucha”; 
„Animacje MIASTOakcje”; „Stu-
dium ARTEfaktu”. W ramach tych 
bloków organizowane będą obo-
zowiska historyczne, punkty po-
pularyzacji historii, prelekcje, 
wykłady, warsztaty i wiele innych.

W kolejnych wydaniach „Ga-
zety WPR” będziemy przybliżać 
poszczególne bloki tematyczne 
ARTEfaktów. Niebawem ruszy 
też strona internetowa dedyko-
wana tej imprezie.

Patronem medialnym ARTE-
faktów są „Gazeta WPR” i portal 
WPR24.pl. [AS]
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Obwieszczenie 
starOsty PruszkOwskiegO

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicz- 
nych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031) zawiadamiam, że dnia 20.05.2016 r. 
została wydana decyzja nr 6/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej dotyczącej rozbudowy skrzyżowania ul. Myśliwskiej  
z ul. Świerkową oraz z ul. Słoneczną w Brwinowie wraz z rozbiórką 
ogrodzeń, wycinką drzew oraz przebudową zjazdów na działkach  
nr ew.: 35 (35/1, 35/2), 44 (44/1, 44/2), 61/1 (61/4, 61/5), 53 (53/2, 53/3),  
43/1, 22/5, 22/1, 60/6, 60/1 – obręb 13 w Brwinowie.

[Oznaczenia: w nawiasach – numery działek po podziale, tłustym drukiem – 
numery działek przeznaczone pod przejęcie dla inwestycji]. 

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z decyzją  
w godzinach pracy urzędu: poniedziałek 8:00-18:00, wtorek ÷ piątek 
8:00-16:00, w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego  
w Pruszkowie, ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, pokój nr 112 (I piętro),  
tel.: 22 738-14-32. 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY 
MAZOWIECKIEGO

o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w trakcie 
przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko 

przed wydaniem decyzji zmieniającej decyzję o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej 

Działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 36 oraz 88 ust. 1 pkt 1 i w związku  
z art. 90 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 t.j.) informuję, 
że w tutejszym organie toczy się postępowanie w  sprawie wydania decyzji  
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „rozbudowa drogi krajowej 
nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Przeszkoda –Paszków o długości 
ok. 11.6 km.”  
Inwestor wnioskował o przeprowadzenie ponownej oceny oddziaływania 
na  środowisko w ramach postępowania o zezwolenie na realizację inwestycji 
drogowej.
Inwestorem przedsięwzięcia jest zarządca drogi – Generalny Dyrektor Dróg 
Krajowych i  Autostrad, reprezentowany przez pełnomocnika Pana Witolda 
Doboszyńskiego.  
Organem administracji właściwym do wydania decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej dla przedmiotowej inwestycji jest Wojewoda Mazowiecki, zaś 
organem właściwym do wydania postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków 
realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  
w Warszawie.
Jednocześnie informuję, o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją 
sprawy, możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej 
i ustnej do protokołu, w terminie od 13.06.2016 r. do 4.07.2016 r. w Wydziale 
Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie  
(Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 609, pon. - pt. w godz. 12.00-16.00). 
    Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Warszawie przed uzgodnieniem warunków realizacji 
przedmiotowego przedsięwzięcia.
Zgodnie z art. 35 cytowanej ustawy informuje się, że uwagi i wnioski złożone po 
upływie terminu, o którym mowa wyżej, pozostawia się bez rozpoznania. 

WI-II.7820.1.8.2015.AK

                                                      Grodzisk Mazowiecki, 03.06.2016 r.

OGŁOSZENIE
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla części wsi Czarny Las po zachodniej stronie ulicy 
Dzikiej Róży w gminie Grodzisk Mazowiecki

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz. U z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) 
w związku z uchwałą Nr 792/2014 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim 
z dnia 13 sierpnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Czarny Las po zachodniej 
stronie ulicy Dzikiej Róży w gminie Grodzisk Mazowiecki i uchylenia uchwały  
Nr 713/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 września 2010 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu sołectwa Czarny Las w Gminie Grodzisk Mazowiecki 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Czarny Las po zachodniej 
stronie ulicy Dzikiej Róży w gminie Grodzisk Mazowiecki
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzoną do ww. planu.

Sporządzony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obej-
muje obszar, którego granice przebiegają:
Od północy – zaczynając od punktu stanowiącego północno-zachodni narożnik 
działki ew. nr 17 następnie po północnej granicy dz. ew. nr 17 do punktu stanowią-
cego północno-wschodni narożnik dz. ew. nr 17.
Od wschodu – zaczynając od punktu stanowiącego północno-wschodni narożnik 
dz. ew. nr 17 dalej po wschodnich granicach dz. ew. nr 17, 18/3, 19/3, 20/2, 20/4, 23, 
22/2, 24, 25/116, 25/29, 25/41, 25/44, 25/157, 25/4, 29 i 30 do punktu stanowiącego 
południowo-wschodni wierzchołek dz. ew. nr 30.
Od południa – zaczynając od punktu stanowiącego południowo-wschodni wierz-
chołek dz. ew. nr 30 południową granicą obrębu ewidencyjnego Czarny Las do 
punktu stanowiącego południowo-zachodni wierzchołek tego obrębu.
Od zachodu – zaczynając od punktu stanowiącego południowo-zachodni wierz-
chołek obrębu Czarny Las po granicy gminy Grodzisk Mazowiecki do punktu 
stanowiącego północno-zachodni narożnik działki ew. nr 17.

Wyłożenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporzą-
dzoną do w/w planu odbędzie się w dniach od  13 czerwca 2016 r. do  5 lipca 2016 r. 
Dokumentacja sprawy będzie wyłożona w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gro-
dzisku Mazowieckim pokój nr 9, ul. T. Kościuszki 32A w godzinach od 10.00  
do 16.00. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie  planu rozwiązaniami odbędzie się 
w dniu 20 czerwca 2016 r. o godzinie 18.00 w Grodzisku Mazowieckim w siedzibie 
Urzędu Miejskiego pokój nr 101. 
Projekt planu oraz prognoza udostępnione będą również na stronie internetowej 
gminy bip.grodzisk.pl – Planowanie przestrzenne – Rok 2016.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie 
planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu należy składać do 
Burmistrza Grodziska Mazowieckiego, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia  20 lipca 2016 r.

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

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

Grodzisk Mazowiecki, 03.06.2016 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środo-
wisko, sporządzonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części wsi Czarny Las po zachodniej stronie ulicy  
Dzikiej Róży w gminie Grodzisk Mazowiecki

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 2, w związku z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (t. jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 353), w związku 
z uchwałą Nr 792/2014 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 
13 sierpnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Czarny Las po za-
chodniej stronie ulicy Dzikiej Róży w gminie Grodzisk Mazowiecki i uchy-
lenia uchwały Nr 713/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia  
29 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu sołectwa Czarny Las w Gminie 
Grodzisk Mazowiecki zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu  
prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzonej do projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Czarny Las  
po zachodniej stronie ulicy Dzikiej Róży w gminie Grodzisk Mazowiecki.
Wyłożenie odbędzie się w dniach od  13 czerwca 2016 r. do 5 lipca 2016 r. 
Dokumentacja sprawy będzie wyłożona w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Grodzisku Mazowieckim pokój nr 9, ul. T. Kościuszki 32A w godzinach 
od 10.00 do 16.00. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami odbędzie się w dniu  
20 czerwca 2016 r. o godzinie 18.00 w Grodzisku Mazowieckim w siedzibie 
Urzędu Miejskiego pokój nr 101. 
Prognoza oraz projekt planu udostępnione będą również na stronie 
internetowej gminy bip.grodzisk.pl – Planowanie przestrzenne – Rok 2016.

Uwagi i wnioski w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – 
stosownie do przepisu art. 39 ust. 1 pkt 3 oraz art. 54 ust. 3 cytowanej ustawy 
należy wnosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 lipca 2016 r.
Uwaga powinna zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy. Zgodnie z art. 41  
cytowanej ustawy uwagi wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
Uwagi mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu 
Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim lub pocztą na adres: 05-825 Grodzisk 
Mazowiecki ul. Kościuszki 32A, ustnie do protokołu w Wydziale Planowania 
Przestrzennego pok. nr 9 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
na adres: urzad@grodzisk.pl.

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

Burmistrz  Grodziska Mazowieckiego

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Michałowice ogłasza, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy  
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.  
z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) w siedzibie Urzędu Gminy w Regułach  
(05-816 Michałowice, Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1) zostały 
wywieszone na okres od dnia 20 maja 2016 r. do dnia 09 czerwca 2016 r.:
- wykaz nr 5/2016 nieruchomości przeznaczonych przez Gminę 
Michałowice do oddania w dzierżawę i w najem,
- wykaz nr 6/2016 lokali użytkowych przeznaczonych przez Gminę 
Michałowice do oddania w najem.

Ogłoszenia

Będą dalej walczyć
P I A S T Ó W

O sprawie wycinki 
drzew na dworcu PKP 
w Piastowie pisaliśmy 
wielokrotnie. Temat 
budzi emocje. Władze 
miasta uważają działania 
kolejarzy za bezprawne, 
ale sąd jest innego  
zdania. Piastów 
zapowiada dalszą  
walkę. 

W ubiegłym tygo-
dniu nad kwestią 
wycinki drzew na 
dworcu w Pias- 

towie pochylił się sąd. – Pod-
trzymana została dotychcza-
sowa linia. Sąd w działaniu 
kolejarzy nie doszukuje się zła-
mania prawa. Nie podzielam  
tego – mówi Grzegorz Szuplew-
ski, burmistrz Piastowa.

Piastowski włodarz jest roz- 
czarowany działaniem kole-
jarzy. Trwa postępowanie ad-
ministracyjne, którego celem 
jest wycena strat. – Ktoś wys- 

tępuje do burmistrza o pozwo- 
lenie, nie uzyskuje go i szuka 
innej drogi rozwiązania spra-
wy. W swoim działaniu posłu-
guje się innym dokumentem. 
Takie postępowanie jest nie-
zrozumiałe. Nie możemy tak 
tego zostawić. Obecnie toczy 
się postępowanie. Wycenia-
my straty i opisujemy całą sy-
tuację. Mieszkańcy czują się 
poszkodowani przez działania 
kolejarzy, które doprowadziły 
do usunięcia drzew – twier-
dzi burmistrz.

Na tym jednak nie koniec. 
Burmistrz liczy, że sprawą uda 
się zainteresować kolejne or-
gany. – Nie chcemy traktować 
wycinki drzew w kategorii ko-
lejnej dostawy opału. Dla nas 
miały one szczególną wartość. 
Nie mamy możliwości odwoła-
nia się wprost do sądu. Przygo-
towujemy interwencję. Chcemy 
zainteresować sprawą odpo-
wiednie organy, w tym ministra 
sprawiedliwości – zapowiada  
Grzegorz Szuplewski. [JM]

Piłkarze Znicza w I lidze!
P I Ł K A  N O Ż N A

Znicz Pruszków  
w przyszłym sezonie  
zagra w piłkarskiej I lidze!  
Po zwycięskim meczu  
z Kotwicą Kołobrzeg  
trener DARIUSZ BANASIK  
nie krył radości. Poniżej 
rozmowa ze szkoleniowcem 
pruszkowskich piłkarzy.

Wygrana z Kotwicą Kołobrzeg 
dała wam awans do I ligi. Po koń-
cowym gwizdku na stadionie  
wybuchła euforia. 
– Już w końcówce meczu wi-
działem, że zawodnicy z ławki 
rezerwowych mają przygotowa-
ne szampany i czekają na końco-
wy gwizdek. Fajnie to wyglądało. 
Po zakończeniu meczu wszyscy 
wbiegli na boisko. Ogromna ra-
dość, wielkie emocje. Trochę 
świętowaliśmy. Później zawod-
nicy cieszyli się w szatni, a na-
stępnie wspólnie udaliśmy się na 
piwo. Dałem zawodnikom dwa 
dni wolnego.

Kolejny sezon niesie ze sobą 
większe wymagania. Myślicie 
już o I lidze?
– Jesteśmy w tej komfortowej 
sytuacji, że możemy już układać 
plany na przyszły sezon. Stop-
niowo będziemy przygotowywać 
się do I ligi. Czekają nas rozmowy 
z zawodnikami, członkami szta-
bu trenerskiego oraz spotkania 
z zarządem klubu.

Rozmawiał:
JAKUB MAŁKIŃSKI
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Konsekwentnie zdobywaliście 
punkty. Cel został zrealizowa-
ny, awans stał się faktem.
– Zespoły, które prowadziłem za-
wsze rozkręcały się powoli, aby na 
końcu odnieść triumf. Cieszę się 
z naszego sukcesu. Rzecz jasna, że 
zdarzają się porażki, ale są w spo-
rcie potrzebne, żeby wyciągać z nich 
właściwe wnioski. Za nami bardzo 
dobre pół roku. To nie przypadek, 
że na wiosnę prezentowaliśmy taki 
poziom. Ciężko pracowaliśmy, aby 
wszystko wyglądało jak najlepiej.

Spotkanie z Kotwicą miało po-
dwójny ciężar gatunkowy. Po 
porażce 0:4 z Legionovią nie mo-
gliście sobie pozwolić na wpad-
kę, rywale czaili się za plecami.
– Zawsze podkreślałem, że sta-
ram się zrzucać presję z chłopa-
ków. Tak było i w tym przypadku. 
Mecz w Legionowie nam się nie 
ułożył. Byliśmy spięci, czerwona 

– To nie przypadek, 
że na wiosnę 
prezentowaliśmy
taki poziom – mówi 
trener Znicza
kartka, stracona bramka i wszyst-
ko się posypało. Podczas trenin-
gów przed spotkaniem z Kotwicą 
widziałem u zawodników ogrom-
ną mobilizację i chęć gry. W ze-
spole panowała dobra atmosfera. 
To pozwoliło nam zagrać dobre 
spotkanie z Kotwicą.
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Zamów: 22 758 77 88
reklama@wprmedia.pl                

Pruszków
ul. Niecała 10/2
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CENY NETTO OGŁOSZEŃ ZA SŁOWO:
2 zł ....... ogłoszenie zwykłe
3 zł ....... ogłoszenie pogrubione
4 zł ....... ogłoszenie w ramce

 ► Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 
w Piastowie Al. Krakowska 20 zatrudni 
panią w charakterze sprzątaczki 
w pełnym wymiarze godzin. Kontakt 
tel. 22-723-65-53 z p. Mariolą Pawlak 

 ► Kierowca kat. C+E, transport liniowy 
DHL, stała trasa tel. 600006953 

 ► MAGAZYNIER bez doświadczenia 12zł/h 
783-230-054 

 ► Mechanik motocyklowy, pilne. 
kontakt@go4moto.pl. Tel.733710073. 

 ► Na ręczną myjnię samochodową 
501 132 522

 ► Pokojową do Hotelu w Otrębusach, 
503-164-828 

 ► Poszukuję pracownika na budowę 
do wykonania elewacji, kontakt pod 
numerem telefonu- 607707075 

 ► Praca na produkcji w Pruszkowie! 
Jesteś zainteresowany?  
Wyślij SMS "produkcja" 
na nr 501 326 691 Oddzwonimy!

 ► Praca w ochronie – Pęcice. System 
24/48, stawka 7,00-7,50 zł/h netto. 
Wymagania: niekaralność, dobra 
kondycja fi zyczna. Tel. 667-676-007

 ► Praca w zakładzie kamieniarskim, 
Pruszków, 501 182 330 

 ► Pracowników ochrony na obiekt 
spedycyjny w m. Moszna Parcela. 
Tel. 0 608 69 69 29 

 ► Pracowników ochrony oraz 
pracowników recepcji. Obiekty 
handlowe Ursus, Praga. 
Stawka od 8,50 – 9,00 zł. netto. 
Tel. 668 914 732

 ► Przyjmiemy do pracy w ochronie 
– praca na terenie Pruszkowa 
tel. 696 609 969 

 ► Serwisant rowerów, pilne. 
kontakt@go4moto.pl. Tel.733710073.

 ► Sprzedawca motocykli, pilne. 
kontakt@go4moto.pl. Tel. 733 710 073

 ► Zatrudnię mężczyznę do  
obsługi prostych maszyn 
i urządzeń produkcyjnych 
oraz pakujących w Milanówku/
/Pruszkowie tel. 501 000 005, 
e-mail: info@tantus.pl 

 ► Zatrudnię od zaraz osoby 
do sprzątania w szpitalu 
w Grodzisku Mazowieckim. 
Praca w pełnym wymiarze godzin. 
Kontakt: 510-011-309 
lub 510-014-539.

 ► Zatrudnię od zaraz pokojowe 
do hotelu 4* (Warszawa-Ochota). 
Wynagrodzenie miesięczne: 
od 2200 zł do 2900 zł netto 
(w zależności od ilości sprzątniętych 
pokoi). Bezpłatne wyżywienie. 
Kontakt: 510-013-125 lub 
510-014-898 (w godz. 8.00-16.00). 

Nieruchomości – sprzedam

 ► Bliźniak Parzniew 
535 4857 338 

 ► Brwinów mieszkanie 3 pokoje, 
trzecie piętro, sprzedam - 170 000 zł. 
693 064 136 

Nieruchomości – do wynajęcia

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

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

Nieruchomości – inne

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

Automoto – kupię

 ► Skup aut za gotówkę. Szybki dojazd 
i wycena, 533 525 533 

Kupię

 ► Kupuję monety militaria porcelane 
srebra zegarki pocztówki inne starocie 
502510493 

Sprzedam

 ► Antyki, magiel 535 487 338 

Sprzedam elektryczny silnik do łodzi, 
żaglówki, pontonu fi rmy Minn Kota. 
model: Endura 55 lbs (najmocniejszy 
na rynku - siła ciągu 1300 kg) Pięć 
biegów do przodu, trzy do tyłu. 
Stan techniczny bez zarzutu. Moduł 
zmiany biegów wymieniony na nowy. 
Cena 1100 zł,  tel: 604 114 214 

 ► Sprzedam ubranka niemowlęce 
w bardzo dobrym stanie 
(zara, kappahl NEWBE, smyk, H&M ) 
504-204-700 

Usługi

 ► Brukarstwo meritumbruk@o2.pl 
696 437 501 

 ► Czyszczenie skórzanej tapicerki 
samochodowej, 505 076 331 

 ► Dachy papą, 605 606 914

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

 ► DOCIEPLANIE BUDYNKÓW TEL: 795 96 96 96 

Dam pracę

Niepubliczne  
Przedszkole Montessori

ul. Bolesława Prusa 16, 
05-800 Pruszków

Tel. 22 728 50 50, 608 783 589

ZaPrasZaMy do PrZedsZkola 
Montessori w PrusZkowie

Posiadamy 15-letnie 
doświadczenie, oryginalne 
pomoce rozwojowe, kameralną 
grupę oraz wykwalifikowaną 
kadrę. Naszym atutem jest 
także duży ogród, własna 
kuchnia oraz parking. Od wielu 
lat patronuje nam Polskie 
Stowarzyszenie Montessori.

www.przedszkole-montessori.com

Gimazjum Społeczne  

•  Wysokie kwalifikacje kadry pedagogicznej
•  Życzliwa atmosfera oraz opieka pedagoga, bezpieczeństwo
•  Nauczanie w zespołach klasowych – do 18 osób
•  Zwiększona ilość godzin z matematyki i języka polskiego
•  Język angielski w wymiarze rozszerzonym
•  Dodatkowo w liceum od 1 do 3 przedmiotów w wymiarze 

rozszerzonym – do wyboru
•  Zajęcia dodatkowe: warsztaty dziennikarskie; koło literackie; 

klub malarstwa, rzeźby i projektowania; klub filmowy; koła przedmiotowe
•  Indywidualne konsultacje z każdego przedmiotu
•  Własna biblioteka, stypendia naukowe, wyjazdy krajowe i zagraniczne
•  Zajęcia sportowe (w tym na krytym basenie), taniec, koło strzeleckie, siłownia

Pruszków, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 10
Sekretariat 9.00-14.00, tel.: 022 758 76 80

e-mail: slo23_pruszkow@o2.pl

Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 23  

UPRAWAWA NIENIAMI 
SZKOŁY PUBLICZNEJ
OD 1991

Z UPRAWAWA NIENIAMI
SZKOKOK ŁYŁYŁ PUBLICZNEJ

OD 2004

www.slo23.edu.pl

30% 
ZNIŻKI CZESNEGO DLA 

RODZEŃSTWA

PRACA STAŁA  
NA MAGZYNIE  

PRUSZKÓW
GI GROUP 

ul. Ołówkowa 1e/91,  
Pruszków

praca.pruszkow@gmail.com
tel. 668 281 016, 

783 140 200
 

Praca na magazynie 15 zł brutto 
Błonie/Kopytów

Agencja Pracy Adecco Poland Sp. z o.o.
nr. rejestru 364
Al. Wojska Polskiego 16 a lok. 44
05-800 Pruszków, tel. 22 738 88 20

www.adecco.pl

Poszukujemy  
od zaraz 40 osób! 

Bezpłatny dowóz  
z Pruszkowa! 4 CZERWCA

DZIEŃ PORAD
ZAPRASZAMY!
SKLEP OGRODNICZY  
W PRUSZKOWIE, UL. POGODNA 7
www.hurtownia-ogrodnicza.pl

Starosta Pruszkowski informuje, 
że sporządzony został i podany do publicznej wia-
domości wykaz będących w użytkowaniu wie-
czystym nieruchomości gruntowych, stanowią-
cych własność Skarbu Państwa, przeznaczonych  
do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na 
rzecz użytkownika wieczystego.

Trouw Nutrition jest światowym liderem w produkcji żywności dla zwierząt. 
Wytwarzamy premiksy witaminowo-mineralne, innowacyjne dodatki paszo-
we oraz jesteśmy liderem w doradztwie żywieniowym świadczonym dla prze-
mysłu paszowego i hodowców zwierząt gospodarskich. Od 1931 roku nasze 
rozwiązania znajdują wysokie uznanie u naszych klientów – mieszalni pasz, 
integratorów, dystrybutorów, osób przygotowujących pasze we własnych go-
spodarstwach, jak również u producentów karmy dla psów i kotów. Nasza 
siedziba znajduje się w Grodzisku Mazowieckim, 25 km od Warszawy.

  Recepcjonistka
Forma zatrudnienia – Umowa o pracę 

Miejsce pracy – siedziba firmy w Grodzisku Mazowieckim
Do osoby na tym stanowisku będzie należało:
•	 obsługa administracyjna biura
•	 obsługa centrali telefonicznej
•	 dbanie o prawidłowy obieg informacji i dokumentów w firmie (korespon-

dencja przychodząca i wychodząca)
•	 odbieranie i wysyłanie poczty (tradycyjnej i elektronicznej)
•	współpraca z kurierami: wewnętrznym i zewnętrznymi
•	 zamawianie artykułów biurowych i spożywczych
•	 rezerwacja podróży służbowych pracowników
•	 koordynacja i organizacja spotkań na terenie spółki i poza siedzibą 

spółki.

Od kandydatów oczekujemy:
•	 doświadczenie w pracy jako Recepcjonista/ka, Asystent Biura
•	 dobra znajomość języka angielskiego 
•	 bardzo dobra organizacja pracy
•	wysoko rozwinięte umiejętności personalne
•	 dobra znajomość pakietu MS Office

Aplikacje prosimy kierować na adres: tn.polska@trouwnutrition.com

Prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą 
z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883)”.

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

 ► Hydraulik, 535 872 455 

 ► MALOWANIE od 7 zł/mkw, szybko 
i solidnie, 788 882 780 

 ► Studnie tel. 601 231 836 

Inne

 ► W dniu 1.06.2016 córka zostawiła 
pod cukiernią „Urszula” (ul. Jasna) 
hulajnogę, kolor czarno-szaro-niebieski, 
nowa. Proszę o oddanie, jeśli ktoś wziął. 
Kontakt 796622074
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