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Pruszków trzymał 8,5 mln zł 
na budowę wiaduktu

PRUSZKÓW
Pruszkowscy włodarze 
mają powody do zadowole-
nia. W ramach Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg 
miasto otrzyma dofinanso-
wanie w wysokości 
8,5 mln zł na budowę 
ul. Grunwaldzkiej oraz 
wiaduktu nad torami PKP.

B udowa nowej prze-
prawy nad torami PKP 
w Pruszkowie w ciągu 
ul. Grunwadzkiej to jedna 

z najbardziej wyczekiwanych inwe-
stycji w naszym regionie. Wiadukt 
docelowo ma ułatwić mieszkań-
com Pruszkowa i Piastowa dojazd 
do autostrady A2 oraz przejazd do 

R E K L A M A

PRUSZKÓW
Karetki pozostaną 
w Pruszkowie / str. 3 /

REGION
Malutki Boguś czeka 
na Waszą pomoc / str. 5 /

PRUSZKÓW
Poczta Polska sprzedaje 
nieruchomość / str. 2 /

REGION
Odcinkowe pomiary 
prędkości na S8 / str. 3 /
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Al. Jerozolimskich. Przygotowania 
do realizacji tego przedsięwzięcia 
trwają już od wielu lat. Teraz zaczy-
nają coraz bardziej nabierać tempa. 

Władze Pruszkowa pochwali-
ły się właśnie ciekawą nowiną. 
W ramach Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg miasto otrzyma dofi-
nansowanie w wysokości 8,5 mln zł. 
I to nie tylko na budowę przeprawy 
nad torami PKP ale również budo-
wę dróg dojazdowych na wiadukt 
wraz z wymaganym uzbrojeniem 
terenu. Kwota 8,5 mln zł stanowi 
aż 60 proc. szacowanych kosztów
całego przedsięwzięcia. 

Prezydent Pruszkowa Paweł 
Makuch i wiceprezydent Kon-
rad Sipiera odebrali symbolicz-
ny czek na dofinansowanie z rąk 
posła Zdzisława Sipiery. 
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500 tys. zł
Poczta Polska sprzedaje nieruchomość 

w Pruszkowie
PRUSZKÓW

Poczta Polska zamierza 
sprzedać kompleks 
budynków znajdują-
cy się w Pruszkowie 
przy ul. Kościuszki. 
W kwietniu ruszy licyta-
cja nieruchomości.

W środę 28 kwietnia ru-
szy licytacja nieru-
chomości należącej 
do Poczty Polskiej. 

Działka o powierzchni 910 m kw. 
przy ul. Tadeusza Kościuszki znaj-
duje w pobliżu centrum Pruszkowa. 
Na posesji znajduje się biurowiec 
o powierzchni użytkowej 608,70 
m kw. oraz budynki gospodarcze. 
Obiekty nadają się do generalnego 
remontu. Na posesji znajduje się 
także budynek stacji TRAFO bę-
dący własnością ZE.

Budynek znajduje się w pobliżu 
starostwa powiatowego, urzędu 
stanu cywilnego, liceum ogólno-
kształcącego, państwowej szkoły 
muzycznej i Muzeum Starożyt-
nego Hutnictwa. W sąsiedztwie 

działki zlokalizowany jest budy-
nek cukierni Sowa, sklepy, oraz 
restauracja Mc Donald’s. Nieru-
chomość znajduje się w pobliżu 
Parku im. Tadeusza Kościuszki, 
Parku Potulickich i Parku Anie-
lin. Posesja jest oddalona o oko-
ło 70 m od zjazdu z Al. Wojska 
Polskiego, która stanowi drogę 
wojewódzką nr 719. W pobliżu 
przebiega autostrada A2. Grunt 

wraz z istniejącą zabudową znaj-
duje się w odległości około 400 m
od stacji PKP Pruszków.

Biurowiec jest podłączony 
do sieci wodociągowej i kana-
lizacyjnej. W obiekcie znajdu-
je się instalacja c.o. z ciepłowni 
miejskiej, elektryczna, gazowa 
oraz odgromowa.

Cena wywoławcza za działkę 
wynosi 1,469 mln zł.   MS
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PGNiG TERMIKA zamierza zbudować 
kotłownię gazowo-olejową w Pruszkowie

PRUSZKÓW
Rozpoczął się kolejny 
etap modernizacji Elek-
trociepłowni Pruszków. 
PGNiG TERMIKA podpi-
sała umowę z wykonaw-
cą na budowę kotłowni 
gazowo-olejowej o mocy 
45 MWt. Inwestycję 
zrealizuje firma Instal 
Warszawa sp. z o.o. 
w konsorcjum z Energy 
Solutions sp. o.o.

O d kilku lat trwają pra-
ce modernizacyjne 
w Elektrociepłowni 
Pruszków. W ramach 

inwestycji powstały nowoczesne 
instalacje odsiarczania, odazoto-
wania i odpylania spalin z kotłów 
węglowych K12 i K13 oraz moder-
nizacja tych kotłów.

PGNiG TERMIKA rozpoczę-
ła kolejny etap modernizacji 
Elektrociepłowni Pruszków. 
W ramach prac powstanie nowa 
kotłownia gazowo-olejowa. – Bu-
dowa nowej kotłowni dla Elektro-
ciepłowni Pruszków wpisuje się 
w cykl inwestycji w grupie kapita-
łowej PGNiG związanych z opar-
ciem ciepłownictwa o gaz ziemny, 
który dla polskiej gospodarki 
będzie przez najbliższe dekady 
paliwem przejściowym w proce-
sie transformacji energetycznej. 

W tym wypadku dotychczas wy-
korzystywane instalacje spala-
jące węgiel do produkcji ciepła 
sieciowego zostaną częścio-
wo zastąpione nowoczesnymi 
jednostkami zasilanymi gazem 
ziemnym i spełniającym standar-
dy emisyjne olejem napędowym 
– informuje Paweł Majewski, 
prezes zarządu PGNiG.

Nowa kotłownia gazowo-ole-
jowa będzie miała moc 45 MWt. 
Wykonawca wyposaży ciepłow-
nię w dwa kotły wodne o mocy 
20 MWt każdy oraz jeden kocioł 
wodny o mocy 5 MWt.

Nowe źródło ciepła będzie 
spełniać wymogi ochrony śro-
dowiska i ma zapewnić wysoką 
efektywność produkcji.

Elektrociepłownia ma zasi-
lać nowe kotły gazem i olejem. 
Rozwiązanie to przyczyni się 

do ograniczenia zużycia węgla 
oraz redukcji emisji dwutlen-
ku węgla. – Podczas planowa-
nia transformacji paliwowej 
w PGNiG TERMIKA pamiętamy 
o naszym najstarszym zakła-
dzie, Elektrociepłowni Prusz-
ków – mówi Paweł Stańczyk, 
prezes zarządu PGNiG TER-
MIKA. – Budowa kotłowni ga-
zowo-olejowej jest przykładem 
tego, że PGNiG TERMIKA nie 
tylko deklaruje swoje popar-
cie dla transformacji, ale fak-
tycznie bierze w niej udział. Jest 
to krok w stronę Europejskie-
go Zielonego Ładu i jednocze-
śnie inwestycja w nowe moce 
wytwórcze ciepła dla Elektro-
ciepłowni Pruszków – dodaje.

Wykonawca zamierza od-
dać kotłownię do użytku jeszcze 
w IV kwartale 2022 roku.  MS
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Warto podkreślić że budowa 
wiaduktu nad torami PKP w cią-
gu ul. Grunwaldzkiej to inwesty-
cja wspólna, na której realizację 
środki wyłożą trzy lokalne sa-
morządy oraz kolejarze. Zgodnie 
z podpisanym pod koniec ubie-
głego roku porozumieniem o 40 
proc. kosztów zostanie pokry-
tych ze środków gminy Prusz-
ków, a po 30 proc kosztów na 
swoje barki wezmą samorządy 
Piastowa i Powiatu Pruszkow-
skiego. Swoją „cegiełkę” do-
łoży również PKP PLK. Nowa 
przeprawa nad torami odciąży 
bowiem zablokowany wiadukt 
w ciągu al. Tysiąclecia w Piasto-
wie, ułatwi przemieszczanie się 
między dwoma stronami mia-
sta mieszkańcom Pruszkowa 
(z dzielnicy Żbików w kierunku 
Al. Jerozolimskich i z dzielni-
cy Malichy i Tworki w kierun-
ku autostrady A2). 

Informacja o uzyskaniu do-
finansowania cieszy wiec, rów-
nież pozostałe wspomniane 
samorządy bowiem kwota 8,5 
mln zł sprawi, że wkład jaki będą 
musiały ponieść poszczególne 
gminy i powiat będzie mniejszy. 

Warto zaznaczyć, że władze 
Pruszkowa jeszcze w tym ro-
ku chciałyby podpisać umowę 
z wykonawcą wiaduktu. Sama 
budowa miałaby zakończyć
się w 2023 r. 

To jednak nie wszystko. Wła-
dze Pruszkowa do tematu budo-
wy przeprawy nad torami PKP 
podchodzą kompleksowo. Jesz-
cze w ubiegłym roku ogłoszono 
przetarg na wykonanie doku-
mentacji projektowej na prze-
budowę ul. Grunwaldziej, czyli 
drogi, która ma stanowić łącz-
nik między al. Jerozolimskimi, 
a wiaduktem nad torami PKP. 

Znamy już podstawowe zało-
żenia, na których mają skupić 

się projektanci. I tak planowa-
na jest przebudowa ul. Grun-
waldzkiej od projektowanego 
wiaduktu aż do Al. Jerozolim-
skich. Na skrzyżowaniu z al. 
Tysiąclecia ma się pojawić sy-
gnalizacja świetlna, która bę-
dzie skorelowana z sygnalizacją 
działającą w Al. Jerozolimskich. 
Zakładana jest przebudowa na-
wierzchni ul. Grunwaldzkiej, 
budowa chodnika, ciągu pie-
szo-rowerowego, odwodnie-
nia oraz oświetlenia.

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Dokumentacja projektowa 
przebudowy ul. Grunwaldzkiej 
jest już w przygotowaniu i po-
winna być gotowa na przełomie 
2021 i 2022 r. Wszystko wskazuje 
więc na to, że realizacja obu tych 
ważnych i powiązanych ze sobą 
inwestycji będzie prowadzona 
w tym samym czasie. A zakoń-
czeniu obu zadań mieszkańcy 
z naszego regionu otrzymają nie 
tylko nową przeprawę nad tora-
mi PKP, ale również dogodny do-
jazd do wiaduktu.  AZ

– to kwota jaką Gmina Michałowice przeznaczy 
na realizację projektów zgłoszonych w ramach 
pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego

Szkoła przyjazna uczniowi

•  Wysokie kwali�kacje kadry pedagogicznej
•  Życzliwa atmosfera oraz opieka pedagoga, bezpieczeństwo
•  Nauczanie w zespołach klasowych – do 18 osób
•  Indywidualne podejście do każdego ucznia
•  Zwiększona ilość godzin z matematyki i języka polskiego
•  Język angielski w wymiarze rozszerzonym
•  Dodatkowo od 1 do 3 przedmiotów w wymiarze rozszerzonym – do wyboru
•  Indywidualne konsultacje z każdego przedmiotu
•  Zajęcia dodatkowe: warsztaty dziennikarskie; koło literackie; 

klub �lmowy; koła przedmiotowe
•  Własna biblioteka, stypendia naukowe, wyjazdy krajowe i zagraniczne
•  Zajęcia sportowe (w tym na krytym basenie), koło strzeleckie, siłownia
•  Filozo�a i Edukacja �lmowa – nowe przedmioty dodatkowe

Pruszków, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 10
Sekretariat 9.00-14.00, tel.: 22 758 76 80; e-mail: slo23_pruszkow@o2.pl   

Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 23  

Z UPRAWNIENIAMI 
SZKOŁY PUBLICZNEJ
OD 1991 www.slo23.edu.pl 30% 

ZNIŻKI CZESNEGO DLA 

RODZEŃSTWA
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Pruszków trzymał 8,5 mln zł 
na budowę wiaduktu
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– Gmina Brwinów stara się zapewnić mieszkańcom jak najlepsze warunki do życia. Oznacza to między 
innymi planowanie zrównoważonego rozwoju, dbanie o zieleń w przestrzeni publicznej oraz inwestycje 
ekologiczne. Ich przykładem są nasza miejska hala sportowa certyfikowana jako obiekt pasywny 
oraz rozrastająca się sieć ścieżek rowerowych. Cieszy mnie, że realizowane przez nas inwestycje są 
doceniane i wyróżniane za innowacyjność – Arkadiusz Kosiński, burmistrz gminy Brwinów o wyróżnieniu w konkursie Miasto z klimatem
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REGION
Główny Inspektorat 
Transportu Drogowe-
go podpisał umowę 
na dostawę i montaż 
odcinkowych pomiarów 
prędkości na trasie S8. 
Jedno z urządzeń  
będzie działać pomię-
dzy węzłem Konotopa  
a węzłem Bemowo.

W poniedziałek  
12 kwietnia Cen-
trum Automa-
tycznego Nadzoru 

nad Ruchem Drogowym Głów-
nego Inspektoratu Transportu 
Drogowego podpisało umowę na 
dostawę i montaż odcinkowych 
pomiarów prędkości na trasie S8.

Jak informuje GITD urządzenie 
pomiarowe będzie działać pomię-
dzy węzłem Konotopa a węzłem 
Bemowo (ul. Lazurowa). Pomiary 
będą prowadzone na wszystkich 
nitkach głównego ciągu trasy S8.

GITD wspólnie z Generalną 
Dyrekcją Dróg Krajowych i Auto- 

Na trasie S8 będą działać 
odcinkowe pomiary prędkości

strad wytypowali miejsca mon-
tażu odcinkowych pomiarów 
prędkości. W rozmowie z TVN24.
pl rzecznik GITD wypowiedziała 
się w sprawie lokalizacji urzą-
dzeń. – Wybór lokalizacji po-
przedziły kilkukrotne wizje 
lokalne oraz analiza bezpie-
czeństwa ruchu drogowego.  
Ze względu na skalę oraz skutki 
zdarzeń drogowych, do których 
dochodzi na trasie S8, konieczne 
jest objęcie drogi stałymi kon-
trolami prędkości – tłumaczyła 
Monika Niżniak, rzecznik Głów-
nego Inspektoratu Transpor-
tu Drogowego.

Zdjęcia z urządzeń mają trafić 
do systemu centralnego CANARD 
za pośrednictwem Internetu. 
Wykonawca wykorzysta istnie-
jącą infrastrukturę drogową do 
montażu urządzeń pomiarowych. 
Zarządca drogi zapewni przy- 
łącza energetyczne, do których 
będą podłączone urządzenia.

Zgodnie z umową wykonawca 
ma czas do końca października 
na montaż urządzeń i oddanie 
ich do użytku.

Koszt inwestycji wyniesie pra-
wie 4 mln zł.  MS

PRUSZKÓW
Stowarzyszenie mali 
bracia Ubogich zapra-
sza seniorów z Pruszko-
wa i okolic do spotkań  
z wolontariuszami.

W ielu ludzi po 60. 
roku życia nie ma 
już rodziny i przy-
jaciół. Czasem 

zdarza się, że najbliżsi krewni 
mieszkają daleko bądź ze względu 
na natłok codziennych obowiąz-
ków nie mogą regularnie kon-
taktować się z nestorami rodu.

Stowarzyszenie mali bracia 
Ubogich od 2003 roku realizuje 
Program TWOJA OBECNOŚĆ PO-
MAGA MI ŻYĆ ma na celu walkę 
z samotnością wśród seniorów. 
Skierowany jest do osób samot-
nych bądź nie mających bliskich 
relacji z rodziną. Program TWOJA 

Seniorze nie czuj się samotny. 
Zaprzyjaźnij się z wolontariuszem

OBECNOŚĆ POMAGA MI ŻYĆ 
ma na celu wypełnienie samot-
ności osób starszych obecnością 
drugiego człowieka.

Organizatorzy dopasowują 
wolontariuszy i seniorów tak aby 
mogli nawiązać ze sobą bratnią 
więź. Program polega na budo-
waniu długotrwałych, opartych 
na przyjaźni i zaufaniu, relacji 
wolontariusza z seniorem. Wo-
lontariat ten to regularne spotka-
nia, telefonowanie, wspieranie 
w trudnych chwilach, dawanie 
drugiej osobie poczucia, że ktoś 
o niej pamięta, wspólne spędza-
nie czasu, rozmowy i spacery.

Wolontariusze nie świadczą 
jednak czynności pielęgnacyj-
nych i usługowych. Wolontariu-
sze Stowarzyszenia mali bracia 
Ubogich czekają na kontakt 
z seniorami.

Seniorzy mogą zgłosić się 
telefonicznie pod numerem:  
506-914-837.   MS

MICHAŁOWICE
Za kilka dni rozpocznie 
się pierwsza edycja 
budżetu obywatelskiego 
w gminie Michałowice na 
2022 rok. Projekty można 
zgłaszać od 26 kwietnia.

B udżet obywatelski to idea 
polegająca na współde-
cydowaniu mieszkań-
ców o części wydatków 

budżetu gminy dzięki zgłaszaniu 
własnych projektów. Przechodzą 
one proces weryfikacji. Po opubli-
kowaniu listy pomysłów rozpo-
czyna się głosowanie nad nimi. 
Projekty, które uzyskają najwięk-
szą liczbę głosów zrealizuje urząd.

Propozycje zgłoszone w ra-
mach BO muszą być wykonywa-
ne na terenie gminy Michałowice 
w nieruchomościach, do których 
gmina ma tytuł prawny.

Mieszkańcy gminy Michało-
wice mogą przedstawić dowol-
ną liczbę projektów w ramach 
budżetu obywatelskiego.

W kwietniu wystartuje budżet 
obywatelski w gminie Michałowice

Propozycje mogą dotyczyć re-
alizacji z zakresu inwestycji, edu-
kacji, kultury, bezpieczeństwa, 
przestrzeni publicznej, sportu, 
rekreacji oraz ochrony środo-
wiska i zieleni.

Gmina Michałowice przezna-
czyła na pierwszą edycję budże-
tu obywatelskiego kwotę 500 tys. 
zł. Wartość jednego projektu nie 
może przekroczyć 175 tys. zł.

Pomysły można zgłaszać od 26 
kwietnia. Mieszkańcy powinni 
jak najszybciej rozważyć swo-
je projekty. Propozycje można 
przedstawić do 17 maja. Komi-
sja oceni projekty pod względem 
formalnym. Urzędnicy przedsta-
wią wyniki wstępnej weryfikacji 
do 19 sierpnia.

Komisja przygotuje ostatecz-
ną listę projektów do głosowania 
wraz z kosztami i lokalizacją do 
24 września.

Głosowanie na finalne propo-
zycje zakończy się 8 października.

Do połowy października miesz-
kańcy poznają projekty wybrane 
do realizacji w ramach budżetu 
obywatelskiego.  MS
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PRUSZKÓW
Szpital na Wrzesinie 
początkowo nie za-
mierzał nie przedłużyć 
umowy najmu dla stacji 
pogotowia „Meditrans”. 
W miejscu przeznaczo-
nym dla załogi ratow-
niczej miał być utwo-
rzony punkt szczepień. 
Powstanie on jednak 
w innej części szpitala.

S zpital na Wrzesinie po 
burzliwych dyskusjach 
przedłużył jednak umo-
wę najmu na korzysta-

nie z lokalu o powierzchni 100 
m kw. przez załogi karetek po-
gotowia do końca roku.

Zgodnie z wcześniejszymi 
ustaleniami ratownicy mie-
li wyprowadzić się z placów-
ki do 1 maja. Wypowiedzenie 
umowy oznaczałoby koniec sta-
cjonowania karetek w Pruszko-
wie. Piotr Owczarski, rzecznik 

Karetki pozostaną w Pruszkowie
WSPRiTS „Meditrans”, w rozmo-
wie z portalem Onet.pl odniósł 
się do sprawy nie przedłużenia 
umowy najmu dla zespołu ra-
townictwa medycznego. – Nie 
słyszałem jeszcze, żeby wypowia-
dało się umowy ratownikom i re-
zygnowało z karetek pogotowia. 
Zazwyczaj jest odwrotnie. Wło-
darze miast i gmin wręcz zabie-
gają, by mieć karetki na własnym 
terenie, bo to oznacza zwiększe-
nie bezpieczeństwa mieszkań-
ców – mówił Piotr Owczarski, 
rzecznik WSPRiTS „Meditrans”.

Decyzja w sprawie wyprowadz-
ki ratowników z pruszkowskie-
go została jednak wstrzymana. 
Krzysztof Rymuza, starosta prusz-
kowski, w rozmowie z portalem 
Onet.pl poinformował o przedłu-
żeniu umowy najmu lokalu dla 
zespołu ratownictwa. – Umowa 
Samodzielnego Publicznego Ze-
społu Zakładów Opieki Zdrowot-
nej w Pruszkowie z Wojewódzką 
Stacją Pogotowia Ratunkowego 
i Transportu Sanitarnego „Medi-
trans” w Warszawie, która wygasa 
30 kwietnia, zostanie przedłu-
żona do końca bieżącego roku 

– poinformował Krzysztof Rymu-
za, starosta pruszkowski.

Decyzja o przedłużeniu najmu 
lokalu wpłynęła już do WSPRiTS 
„Meditrans”. – Dostaliśmy infor-
mację telefoniczną od dyrektora 
szpitala oraz dwóch członków za-
rządu powiatu, że ta umowa zo-
stanie przedłużona do końca roku. 
Zadeklarowali też, że gdy będzie 
się kończyła, to oni postarają się 
znaleźć miejsce dla nas w innych 
częściach szpitala. Co prawda nie 
mamy tego na razie na piśmie, ale 
wierzymy, że te osoby się z tego 
wywiążą. Bardzo się cieszymy, że 
tak się to skończyło i, że udało się 
zmienić tę decyzję – mówi Piotr 
Owczarski, rzecznik WSPRiTS 
„Meditrans”.

Dyrekcja placówki medycznej 
podjęła wcześniej decyzję o nie 
przedłużeniu najmu lokalu dla 
ratowników ponieważ zamierzała 
w tym miejscu utworzyć punkt 
szczepień masowych. Ostatecz-
nie punkt powstanie w części, 
gdzie znajduje się nocna i świą-
teczna opieka medyczna. Me-
dycy będą szczepić pacjentów  
w ciągu dnia.  MS

– to kwota jaką Gmina Michałowice przeznaczy  
na realizację projektów zgłoszonych w ramach 
pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego
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PRUSZKÓW

Niebawem ruszy remont 
mostku nad Utratą

kładki pieszo – rowerowej w pobliżu rzeki Utra-
ta. We wtorek 4 maja rozpocznie się budowa 
kładki pieszo – rowerowej nad rzeką Utratą na 
przedłużeniu od ul. Lipowej do Krętej. Nowy 
mostek powstanie w miejscu starej konstruk-
cji. Robotnicy rozbiorą dotychczasową kładkę. 
W ramach inwestycji wykonawca wybuduje 
66 m odcinek ścieżki rowerowej i chodnika 

wraz z oświetleniem, łączący ciągi piesze i ro-
werowe po obydwu stronach rzeki. Przeprawa 
będzie miała niespełna 5 metrów szerokości  
i niecałe 17 metrów długości. Na czas prowa-
dzonych prac można będzie skorzystać z prze-
prawy przez mostek na wysokości ul. Torfowej. 
Zgodnie z umową inwestycja ma zakończyć się 
do 10 sierpnia.  MS

PRUSZKÓW
Trzyletni Boguś  
z Pruszkowa od uro-
dzenia walczy o życie. 
Do tej pory rodzice 
sami opłacali rehabili-
tacje synka, ale koszty 
zaczynają przerastać 
ich możliwości.

B oguś ma trzy lata. 
Chłopiec urodził się 
w ciężkiej zamartwicy. 
Pierwszy oddech zła-

pał dopiero po reanimacji prze-
prowadzonej przez lekarzy.

Kilka dni po narodzinach u Bo-
gusia zdiagnozowano przedwcze-
sne zrośnięcie szwu czaszkowego, 
co zagrażało prawidłowemu roz-
wojowi mózgu. Chłopiec prze-
szedł skomplikowaną operację 
rekonstrukcji czaszki.

Trudności przy porodzie 
i operacja pozostawiły po sobie 
ślad. U Bogusia zdiagnozowano 
opóźniony rozwój psychoru-
chowy, obniżone napięcie mię-
śniowe i zaburzenia integracji 
sensorycznej. – Od chwili kie-
dy syn przyszedł na świat, wal-
czymy o jego powrót do pełnej 
sprawności. Każdego dnia Bo-
guś poddaje się specjalistycznym 
zabiegom, takim jak fizjoterapia, 
terapia integracji sensorycznej, 
zajęcia z neurologopedą i psy-
chologiem. Pozostaje też pod 
opieką wielu specjalistów. – in-
formują rodzice chłopca.

Malutki Boguś czeka  
na Waszą pomoc

PRUSZKÓW
Trwają prace budowlane 
przy Zespole Szkół nr 1 
im. S. Staszica w Prusz-
kowie. Inwestycja ma 
być ukończona jeszcze 
przed rozpoczęciem 
przyszłego roku  
szkolnego.

T rwa budowa hali 
praktyk przy ul. Pro-
myka w Pruszkowie. 
Robotnicy wykonali 

już strop nad parterem, słupy 
i belki żelbetowe na powierzch-
ni warsztatowej. Budowlańcy 
postawili ściany konstrukcyj-
ne oraz rdzenie żelbetowe na 
pierwszym piętrze. Na parterze 
w części południowej obiektu 
będą się znajdować pomiesz-
czenia szatniowo – sanitarne, 
pokój socjalny i pokój nauczy-
cielski. Na pierwszym piętrze 

Trwa budowa hali praktyk 
przy ul. Promyka

GRODZISK MAZ.
W gminie Grodzisk  
Mazowiecki rozpoczęły 
się nasadzenia.  
Ogrodnicy posadzą  
ponad 200 drzew.

G rodziski magistrat po-
informował, że gmi-
na wzbogaci się o 225 
nowych drzew. – Wy-

brano dziesięć gatunków drzew 
odpornych na warunki miejskie. 
Każde drzewo zostanie otagowane 
tabliczką informacyjną z nazwą ga-
tunkową drzewa w języku polskim 
i łacińskim, rokiem posadzenia 
oraz informacją, kto wykonał na-
sadzenia. Planowanymi gatunkami 
drzew do nasadzenia są m.in.: lipa 
srebrzysta, jesion wyniosły, klon ja-
wor, lipa szerokolistna, tulipano-
wiec amerykański, grab pospolity, 

Grodzisk posadzi  
ponad 200 drzew

platan klonolistny, klon czerwo-
ny, brzoza i surmia bignoniowa – 
informuje urząd gminy Grodzisk 
Mazowiecki na portalu społecz-
nościowym Facebook.

Ogrodnicy posadzili już część 
drzew na terenie gminy Grodzisk 
Mazowiecki. – Nowe drzewa poja-
wiły się już w Chlebni, Szczęsnym, 
Książenicach, Janinowie, Parku 
Stawy Walczewskiego, ul. Chrza-
nowskiej, Bałtyckiej, Kopernika, 
Bairda, Radońskiej, 3 Maja i Ko-
ściuszki, łącznik pomiędzy ul. Da-
leką i ul. Chełmońskiego. Zakład 
Gospodarki Komunalnej rozpo-
czął również nasadzenia blisko 11 
tys. roślin jednorocznych – infor-
muje grodziski magistrat.

Niebawem na skrzyżowaniach 
ulic oraz skwerach w gminie Gro-
dzisk Mazowiecki zakwitnie 6 tys. 
roślin cebulowych m.in. tulipa- 
ny i czosnki.  MS
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w części południowej budyn-
ku powstaną dwie pracownie. 
W każdym z pomieszczeń mo-
że przebywać do 15 osób. Pra-
cownie mają służyć zamiennie 
jako sala lekcyjna lub kompu-
terowa. Na pierwszym piętrze 
będzie się znajdować również 
zaplecze sanitarne.

Parter i piętro budynku bę-
dą połączone klatką schodową. 
W części środkowej obiektu 
powstanie hala warsztatowa 
z trzema podnośnikami sa-
mochodowymi, w tym jednym 
czterokolumnowym i dwoma 
dwukolumnowymi. W części 
północnej hali znajdzie się za-
plecze szatniowo – sanitarne 
składające się z dwóch szat-
ni, umywalni oraz magazynów 
połączonych z pomieszcze-
niem warsztatowym.

Wykonawca dostosuje bu-
dynek do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych.

Koszt inwestycji wyniesie 
ponad 4 mln 600 tys. zł.   MS

Trzyletni Boguś raczkuje, nie 
mówi i nie umie samodzielnie 
jeść. Dziecko ćwiczy pod okiem 
wymagającej Pani rehabilitantki 
i z dumą pionizuje się oraz stawia 
pierwsze kroki. Dzięki terapeu-
tom chłopiec zaczął nawiązywać 
kontakt wzrokowy i emocjo-
nalny oraz nawiązywać relacje 
społeczne. Aby Boguś uczynił 
kolejne postępy potrzebna jest  
kosztowna rehabilitacja.

Jak pomóc chłopcu w wal-
ce o zdrowie? Możliwości jest 
wiele. Można przekazać 1 proc 
podatku. Wystarczy w rozli-
czeniu rocznym wpisać KRS: 
0000037904, a w polu cel 
szczegółowy wpisać 37322 Sa-
moraj Bogusław. Można doko-
nać wpłaty na konto fundacji 
42 2490 0005 0000 4600 7549 3994 
w tytule wpisując 37322 Samoraj 
Bogusław – darowizna na po-
moc i ochronę zdrowia. Kolejna 
możliwość to wsparcie zbiór-
ki na leczenie prowadzonej na 
portalu siepomaga.   AZ
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NADARZYN

31-latek odpowie za 
kradzież kosmetyków

Na początku marca w Nadarzynie doszło do kradzie-
ży w jednym ze sklepów. 31-latek zabrał towar z półki  
i uciekł. Ślad po mężczyźnie zaginął. Policjanci otrzyma-
li zgłoszenie o kradzieży kosmetyków wartych ponad 
1 tys. zł.– Policjanci prowadzili czynności operacyj-
ne i dzięki analizie trafnie wytypowali podejrzanego.  
W środę 14 kwietnia w godzinach porannych funkcjo-
nariusze zatrzymali 31-latka. W rozmowie z policjantami 

przyznał, że ukradł kilka flakonów perfum oraz środek do 
wybielania zębów. Mężczyzna sprzedał skradzione przed-
mioty na terenie Grójca – informuje kom. Karolina Kań-
ka, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie. 
– Prowadzone przez policjantów czynności procesowe 
oraz zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwoli-
ły na przestawienie 31-latkowi zarzutu kradzieży mienia  
– Za kradzież grozi do 5 lat pozbawienia wolności.  MS

GRODZISK MAZ.
W Grodzisku Ma-
zowieckim działają 
dwie nowe stacje 
ładowania samocho-
dów elektrycznych. 
Okoliczni mieszkańcy 
mogą już „zatanko-
wać” swoje ekologicz-
ne pojazdy.

G rodzisk Mazowiec-
ki idzie z duchem 
ekologii. Urząd 
gminy realizuje 

kolejną zieloną inwestycję. 
W Grodzisku Mazowieckim 
funkcjonują już dwie nowe 
stacje ładowania samocho-
dów elektrycznych. – Urzą-
dzenia ładujące znajdują się 
na parkingu wielopoziomo-
wym przy ul. Żydowskiej. 
Cena za ładowanie półszyb-
kie wynosi 0,90 zł/kWh, a za 
szybkie 1,90 zł/kWh. Ko-
rzystanie ze stacji ułatwia 

W Grodzisku doładujesz 
auto elektryczne

PRUSZKÓW
Do końca kwietnia  
mieszkańcy Pruszkowa 
mogą składać wnioski  
o udzielenie dotacji  
na zadanie służące 
ochronie zasobów wod-
nych, polegające na  
gromadzeniu wód opa 
dowych i roztopowych  
w miejscu ich powstania.

U rząd miasta w Prusz-
kowie przyznaje dota-
cję na zakup i montaż 
nowych urządzeń re-

tencyjnych czyli zbiorników 
naziemnych i podziemnych uj-
mujących wodę opadową i rozto-
pową wraz z elementami instalacji 
zbierającej i odprowadzającej 
wodę opadową. Dofinansowa-
nie nie obejmuje infrastruktury 
technicznej związanej z zago-
spodarowaniem wód opadowych 
i roztopowych wykonywanej 

Pruszków dofinansowuje zakup  
i montaż nowych urządzeń retencyjnych

w ramach określonych pozwole-
niem na budowę nowych inwesty-
cji drogowych, mieszkaniowych, 
usługowych, przemysłowych.

Wysokość wsparcia przewiduje 
pokrycie 80 proc. rzeczywistych 

Właściciele będą mieli obowią-
zek utrzymać wykonaną instalacje 
przez okres co najmniej 3 lat od da-
ty podpisania umowy. Osoby, które 
nie zastosują się do tego wymogu 
będą musiały zwrócić dotację w ca-
łości wraz z odsetkami.

Wnioski należy wypełnić na odpo-
wiednich formularzach. Do doku-
mentów należy dołączyć wszystkie 
wymagane załączniki. Wypełnione 
i podpisane wnioski wraz z załącz-
nikami należy złożyć w kancela-
rii Urzędu Miasta w Pruszkowie 
lub przesłać na dres: urząd mia-
sta Pruszkowa, ul. Kraszewskiego 
14/16, 05-800 Pruszków. Wnioski 
muszą wpłynąć do urzędu miasta 
najpóźniej do 30 kwietnia. Urzęd-
nicy nie rozpatrzą formularzy zło-
żonych po terminie.

Dodatkowe informacje można 
uzyskać w wydziale ochrony śro-
dowiska telefonicznie lub mailo-
wo na adres: srodowisko@miasto.
pruszkow.pl. Telefony do wydziału 
ochrony środowiska urzędu mia-
sta w Pruszkowie: 
(22) 735-87-31, (22)735-88-20.  MS

i udokumentowanych kosztów reali-
zacji inwestycji. W przypadku osób 
fizycznych maksymalna kwota wy-
nosi 5 tys. zł. Pozostałe podmioty 
prawne mogą uzyskać co najwy-
żej 10 tys. zł dotacji.

aplikacja mobilna EV+MAP do-
stępna w Google Play oraz App 
Store, która pozwala spraw-
dzić dostępności stacji ła-
dowania oraz obowiązujące 
ceny za usługę – poinformo-
wał magistrat na swojej stro- 
nie internetowej.

Płatności można dokonywać 
przy pomocy aplikacji mobilnej 
EV+MAP dostępnej w App Store 
i Google Play, karty zbliżeniowej 
RFID oraz strony internetowej: 
https://pay.chargedrive.com/

W przypadku realizowania 
opłat przy pomocy strony in-
ternetowej usługa jest droższa. 
Koszt za ładowanie półszybkie 
wynosi 1,60 zł/kWh oraz 2,20 
zł/kWh za ładowanie szybkie.

W przypadku problemów 
technicznych bądź z realiza-
cją płatności należy skontakto-
wać się z serwisem operatora 
stacji telefonicznie lub drogą 
mailową: serwis@evplus.com.pl

Numer do operatora stacji 
ładowania pojazdów:

+48 533 708 555 (w godz. od 
6.00 do 22.00).  MS
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MILANÓWEK

Przetarg na targowisko 
unieważniony 

Jeszcze w marcu milanowski urząd ogłosił przetarg na 
projekt i budowę targowiska miejskiego. W ramach inwe-
stycji ma powstać nowoczesne targowisko. W tym miej-
scu mają być trzy nowe wiaty handlowe pełniące funkcję 
zadaszenia stoisk. Na terenie targowiska ma być położona 
kostka brukowa. Przyszły wykonawca ma ogrodzić teren 
i utworzyć kanalizację deszczową. Na dachach wiat mają 
być zainstalowane panele fotowoltaiczne. Nieruchomość 

ma być oświetlona lampami typu LED. Na terenie inwestycji 
mają się pojawić elementy małej architektury m.in.: ławki, 
stojaki rowerowe oraz kosze na śmieci. Do przetargu przy-
stąpiło jedno przedsiębiorstwo. Firma SORTED wyceniła 
swoje usługi na kwotę 3,8 mln zł. To znacznie większa kwo-
ta niż zakładał milanowski magistrat. Urzędnicy zaplanowali 
na realizację inwestycji tylko 2 mln zł. Magistrat unieważnił 
postępowanie i niebawem ogłosi kolejny przetarg. MS

O G Ł O S Z E N I E

Mieszkasz w Pruszkowie? 
Zapłać tu podatki

PRUSZKÓW
Do końca kwietnia 
można składać 
formularze PIT za rok 
ubiegły. Osoby płacą-
ce podatki w miejscu 
zamieszkania wspierają 
inwestycje w swojej 
miejscowości.

T ermin składania ze-
znań podatkowych 
przez osoby fizyczne za 
ubiegły rok mija w pią-

tek 30 kwietnia. Podatnicy mogą 
złożyć wypełnione formularze 
w urzędzie skarbowym właści-
wym według miejsca zamieszkania 
w ostatnim dniu roku podatkowe-
go. Mieszkańcy Pruszkowa nie-
zależnie od zameldowania mogą 
złożyć zeznania PIT w tutejszym 
urzędzie skarbowym podając ad-
res zamieszkania w Pruszkowie.

Osoby fizyczne nie prowadzące 
działalności gospodarczej powin-
ny w formularzu wpisać aktualny 

OGŁOSZENIE

Przedszkole Bavi w Pęcicach rekrutuje osoby do swojego zespołu!

Przedszkole Bavi w Pęcicach poszukuje do pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego w pełnym wymiarze.

Wymagania: wykształcenie – kierunkowe wychowanie
przedszkolne lub wczesnoszkolne, co najmniej licen-
cjat/w trakcie studiów magisterskich, mile widziane 
doświadczenie w pracy z dziećmi w przedszkolu. Aktu-
alne badania do celów sanitarno-epidemiologicznych, 
zaświadczenie o niekaralności.
Oferujemy pracę w nowoczesnym przedszkolu z możli-
wością zamieszkania w bliskiej odległości od przedszko-
la i stacji WKD w Pruszkowie.

Wynagrodzenie: 3500–3800 zł brutto
Osoby zainteresowane ofertą proszone są o przesłanie CV ze zdjęciem na adres mailowy:
przedszkole@bavi.com.pl lub kontakt telefoniczny 737 37 42 41
Przedszkole Bavi w Pęcicach zatrudni od zaraz pomoc nauczyciela przedszkola.

Wymagania: wykształcenie – co najmniej średnie/ w trakcie studiów na kierunku pedagogicznym, mile 
widziane doświadczenie w pracy z dziećmi w przedszkolu lub żłobku. Aktualne badania do celów sani-
tarno-epidemiologicznych, zaświadczenie o niekaralności.
Oferujemy pracę w nowoczesnym przedszkolu z możliwością zamieszkania w bliskiej odległości od przed-
szkola i stacji WKD w Pruszkowie.

Wynagrodzenie: 3200 -3400 zł brutto
Osoby zainteresowane ofertą proszone są o przesłanie CV ze zdjęciem na adres mailowy: 
przedszkole@bavi.com.pl lub kontakt telefoniczny 737 37 42 41.

Przedszkole Bavi w Pęcicach poszukuje 
do pracy nauczyciela i pomoc nauczyciela

adres zamieszkania. Na podstawie 
tej informacji organ podatkowy 
zarejestruje podatników w ba-
zie miejscowego urzędu skarbo-
wego. Ogromna część podatków 
zasili budżet miasta Pruszków. 
Zebrane środki pokryją potrze-
by samorządu lokalnego.

Urząd skarbowy przygotował 
automatyczne roczne zeznanie 
podatkowe na podstawie danych, 
które widnieją w systemie. Po-
datnicy mogą wybrać czy chcą 
skorzystać z opcji „Twój e-PIT” 
sporządzonego przez administra-
cję skarbową bądź samodzielnie 
wypełnić zeznanie podatkowe.

W przypadku korzystania 
z opcji automatycznego wypeł-
niania formularza przez urząd 
skarbowy należy wskazać aktual-
ny adres zamieszkania. Podatni-
cy składający deklaracje w wersji 
papierowej tę samą informację po-
winni wpisać na pierwszej stro-
nie w części B. Osoby korzystające 
z usługi „Twój e-PIT” otrzymają 
szybciej zwrot nadpłaty. Podat-
nicy uzyskają środki w ciągu 45 
dni a posiadacze Karty Dużej Ro-
dziny w 30 dni. Mieszkańcy, którzy 
rozliczają się w Pruszkowie mo-
gą wystąpić o Pruszkowską Kar-
tę Mieszkańca.  MS
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• Osoby do obsługi bistro 
w salonie samochodowym 
na Skoroszach 663-022-397

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

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

• Firma sprzątająca- pracownika 
na teren zewnętrzny 
i do sprzątania części wspólnych 
w godzinach 6 – 14  
Al. Jerozolimskie Tel  885 554 949 

• Zatrudnię mężczyzn 
do produkcji wyrobów 
gumowych. Praca stała 
w Pruszkowie. 
Tel. 22 728 25 00 

• Pakowacz/ka. Również dla osób 
z niepełnosprawnością. Janinów 
k/Grodziska M. 734 108 163. 
Dojazdy z Żyrardowa i Milanówka 

NIERUCHOMOŚCI 
– SPRZEDAM

Działka rolna 1ha Holendry 
Baranowskie bezpośrednio 
tel. 668566576

DAM PRACĘ

OGŁOSZENIA CENY NETTO
OGŁOSZEŃ 
ZA SŁOWO: 

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

Szkolenia 
BHP

– wstępne
– okresowe

694 127 292797 703 503
Koszt połączenia wg taryfy operatora. Maksymalne RRSO 689 %

Nawet
do5000zł

Szybka
 decyzja

Minimum 
formalności

KUPIĘ
MIESZKANIE

tel.883 099 242

881 918 888, reklama@wprmedia.pl  
Pruszków, ul. Bohaterów Warszawy 4             

ZAMÓW:

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

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

NIERUCHOMOŚCI 
– DO WYNAJĘCIA

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

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

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

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

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

Prowadzimy kompleksową 
obsługę w zakresie:
 księgowości (wszystkie rodzaje 

przedsiębiorstw)
 kadr i płac 
 doradztwa podatkowego 

dla naszych klientów 
 rejestracji firmy

Biuro rachunkowe

Maculewicz Finance Sp. z o. o. 
ul. Staszica 1D lok. U3, 05-800 Pruszków
tel: 22 738 71 60, email: biuro@maculewicz.pl

Biuro Rachunkowe MONETA SC
oferuje obsługę w zakresie m.in.:
 ksiąg podatkowych ryczałtu ewidencjonowanego
 rozliczania deklaracji podatkowych i ZUS
 kontaktów z urzędami (US, ZUS), wsparcie  podczas kontroli

DODATKOWO:
 elastyczność w kwestii przekazywania dokumentów,
 atrakcyjne ceny  
możliwość odbioru dokumentów od Klienta 

Gwarantujemy profesjonalizm i przyjazną atmosferę.

05-822 Milanówek, ul. Krzywa 11
biuro@brmoneta.pl

Monika Borysiuk
511 990 551

Aneta Pietraszek
511 281 757

FIRMA PROBET 
zatrudni 

SPRZĄTACZKĘ I PRACOWNIKA 
GOSPODARCZEGO 

z orzeczeniem o stopniu niepełno-
sprawności. Oferujemy umowę o pra-
cę, dobre wynagrodzenie i dojazdy  
do pracy. Osoby zainteresowane prosi-
my o kontakt telefoniczny pod nume-
rem telefonu 798 912 400

Spółdzielnia Usług Rolniczych
w Ożarowie Mazowieckim, 

ul. Strzykulska 4
oferuje:

sprzedaż soli drogowej – worki a’ 25 kg
odśnieżanie

zwalczanie śliskości
koszenie traw

koszenie poboczy dróg
uprawy polowe

transport rolniczy
działki już od 1000 m²

 

Tel.:  22 722 12 14; 505 909 942
e-mail: sur-ozarow@wp.pl 

Mechanik/Elektromechanik
W związku z rozwojem poszukujemy  

nowych pracowników do serwisu 
samochodów ciężarowych.

Osoby zainteresowane pracą  
w przesympatycznej atmosferze  

oraz wysokimi zarobkami, prosimy  
o kontakt telefoniczny.

Wymagamy min. rocznego doświadczenia 
 na powyższych stanowiskach.
W razie potrzeby możliwość  

zakwaterowania.

TEL: 608 027 292

Ślusarz-spawacz
W związku z dynamicznym rozwojem  

naszej firmy poszukujemy kandydatów  
na stanowisko Ślusarz-spawacz  

w serwisie samochodów dostawczych  
i ciężarowych.  

Do obowiązków kandydata będzie  
należała szeroko rozumiana obróbka stali,  

tj. szlifowanie, wiercenie, spawanie. 

Mile widziany MIG/MAG.

TEL: 608 027 292

USŁUGI

• Drzewa, krzewy, pielęgnacja, 
prześwietlanie drzew 
owocowych; ochrona 
roślin (w tym róż; opryski 
bukszpanów) 512-380-109, 
(22) 758-16-65 

• WYMIANA OPON, 
795-569-659 

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

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

• Docieplanie Budynków 
795 96 96 96 


