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Moją rolą nie jest ocenianie 
poprzedników, a patrzenie w przód 

ROZMOWA
Z Pawłem Makuchem Prezydentem 
Miasta Pruszkowa rozmawiamy o bu-
dżecie, ważnych tegorocznych inwe-
stycjach i autobusie do stolicy.
Za nami dość trudny początek roku. Pełen zmian 
dotyczących całego miasta i planowanych do reali-
zacji inwestycji. Budżet miasta trzeba było zmienić…
Był krótki okres czasu, od grudnia do lutego, że budżet 
był w kształcie takim jaki oczekiwaliśmy. W kształcie 
bardzo rozwojowym i pozwalającym na dotknięcie 
każdego rejonu naszego miasta podobną kwotą inwe-
stycyjną. W grudniu obok uchwały budżetowej wysoka 
rada nie uchwaliła Wieloletniej Prognozy Finansowej. 
Potem kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 
zobowiązało radę do dostosowania tych dwóch do-
kumentów, a wymagania i oczekiwania radnych były 
takie, by okres WPF został skrócony. Co za tym idzie 
musieliśmy ograniczyć inwestycje. Od lutego mamy 
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210 813 830,10 zł to kwota jaką udało się zebrać w trakcie 
29. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pieniądze trafią 
na zakup sprzętu dla dziecięcej laryngologii i diagnostyki głowy

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
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budżet w skromniejszej formie, 
natomiast też z niego się cieszę 
i wspólnie go realizujemy. Szko-
da mi tych inwestycji, które ze 
względu na decyzję radnych nie 
będą realizowane.

Z budżetu „wypadły” m. in. de-
chy czy wodny plac zabaw. Czy te 
inwestycje trafią teraz na długi 
czas do szuflady, czy może jed-
nak będzie Pan chciał przekonać 
radnych, że na te inwestycje cze-
ka wielu mieszkańców? Według 
wielu z mieszkańców te inwe-
stycje powinny być zrealizowa-
ne już dawno.
Nie chcę wypowiadać się na te-
mat tego , dlaczego wcześniej nie 
zostało to zrobione. Bo nie moją 
rolą jest w tym momencie oce-
nianie, a patrzenie w przód. Jest 
mi zwyczajnie przykro. Ja sta-
ram się słuchać mieszkańców 
i te inwestycje, które są plano-
wane wynikają z tych głosów, 
które do mnie docierają. Na-
turalnym miejscem dla naszego 
amfiteatru są okolice Pałacy-
ku Sokoła w Parku Kościuszki. 
Przez wiele lat to funkcjonowa-
ło, starsi mieszkańcy pamięta-
ją to miejsce. Oczywiście ja się 
nie zgadzam z argumentacją 
przedstawioną przez niektórych 
radnych, że te dechy będą wy-
glądały tak jak w ostatnich latach 
funkcjonowania. Jeżeli nie inwe-
stujemy, nie utrzymujemy i nie  
remontujemy, jeżeli nie moder-
nizujemy to wszystko z czasem 
się zestarzej i popadnie w ruinę. 
Tak było w poprzednich latach 
z dechami. Pomysł odtworzenia 
tego amfiteatru był na miarę XXI 
wieku. Mam nadzieję, że uda się 
go nam zrealizować. 

A co z wodnym placem zabaw? 
Większość osób mających dzie-
ci doskonale zna Park Bajkę 
w Błoniu. Wszyscy tam jeżdżą, 

nasze miasto rzeczywiście ta-
ką instalację powinno mieć. 
Plany są bardzo imponujące. 
To jest nieingerujący w teren 
parku wodny plac zabaw ale 
także miejsce rekreacji dla star-
szych. To cała infrastruktura 
obok, przebudowa istniejące-
go placu zabaw. To jest inwe-
stycja, którą na początku radni 
zaakceptowali. Ona się znala-
zła w budżecie na rok 2021. Po 
tej akceptacji, został ogłoszo-
ny i rozstrzygnięty przetarg. 
Jednak przy zmianie uchwa-
ły budżetowej do radnych nie 
trafiały argumenty, że przetarg 
jest już rozstrzygnięty i zdecy-
dowali o zdjęciu tej inwestycji. 
Na tę chwilę jesteśmy na etapie 
przedłużenia związania ofer-
tą. Na pewno będę się zwracał 
do wysokiej rady by ten pro-
jekt wrócił. Nie zrealizowanie 
go po wyłonieniu wykonawcy 
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może mieć daleko idące skut-
ki prawne, a na to absolutnie 
nie pozwolę.

Uatrakcyjnianie oferty dla 
najmłodszych mieszkańców 
Pruszkowa widać gołym okiem. 
Nowy plac zabaw w Parku Ma-
zowsze, w Parku Anielin, park 
sensoryczny. Trwa również 
modernizacja placu zabaw 
w Parku Kościuszki. Jak po-
stępują te prace?
Jesteśmy w trakcie realizacji. 
Troszkę przyhamowała nas zi-
ma. To nie jest tak, że plac zabaw 
jest tylko i wyłącznie dla dzieci. 
Korzystają z niego wszyscy. To 
czasem chwila wytchnienia dla 
rodzica czy opiekuna, gdy dziec-
ko się bezpiecznie bawi, a do-
rosły może odpocząć. W moich 
zamierzeniach zmiana placu za-
baw jest pierwszym etapem mo-
dernizacji całego parku. Był plac 

zabaw, który funkcjonował wiele lat 
w niezmienionej formie. Dołożyli-
śmy tam trampoliny. Zadbaliśmy też 
o starszych mieszkańców - powsta-
ła tężnia. Ta część parku, która nie 
podlega pod konserwatora zabyt-
ków mocno się zmieniła i zmienia 
się dalej. To jest inwestycja która bę-
dzie służyła przez kolejnych 12-15 lat.

Kolejnym ważnym tematem są 
szkoły i nowe mieszkania. Co z tere-
nem przy ul. Lipowej? Czy decyzja 
o budowie bloków z zachowaniem 
części na funkcje oświatowe nadal 
jest aktualna?
Działka w swoim przeznaczeniu ma 
służyć mieszkańcom. Ma służyć jako 
usługi oświatowe i miejsce, gdzie bę-
dziemy mogli budować mieszkania 
dla naszych mieszkańców. Te funk-
cje się ze sobą nie kłócą. Nie sztu-
ką jest wybudować tylko szkołę czy 
przedszkole. Planujemy rozbudo-
wę szkoły nr 3 dzięki tej rozbudowie 
– ekonomicznej i spinającej się fi-
nansowo -  jesteśmy w stanie zmienić 
obwody szkół. Odciążymy w ten spo-
sób szkoły nr 2, 4, 6, oraz 8. A nawet 
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nr 1. Gdzieś w moim przekona-
niu ta działka idealnie sprawdzi 
się na ulokowanie przedszkola 
i żłobka oraz zapewnienie miesz-
kań w wyższych kondygnacjach. 
A potrzeby lokalowe w Pruszko-
wie są ogromne. Plany mieszka-
niowe jakie mamy są dość duże. 
Mamy tereny, które powinniśmy 
na te cele przeznaczyć m.in. ob-
szar ul. Elektrycznej czy 3 Maja. 

Co dzieje się z jedną z najważ-
niejszych obietnic wyborczych, 
czyli autobusem do stolicy?
Autobus do Warszawy jest tema-
tem aktualnym. Mamy nowe roz-
danie, dyrekcja ZTM się zmieniła 
.Ze względu na pandemię trochę 
celowo wstrzymałem ten temat. 
Widzę jak wygląda ruch w WKD, 
w SKM czy w naszej komunikacji 
miejskiej. Od lipca zliczamy pa-
sażerów, a to bardzo pomocna 
rzecz. Z ekonomicznego punktu 
widzenia puszczenie linii autobu-
sowej do Warszawy mija się obec-
nie z celem. Jednak te rozmowy 
nadal są prowadzone. Na terminy 

jest jeszcze za wcześnie. Zależy to 
od tego, jak społeczeństwo będzie 
funkcjonować po szczepieniach 
oraz czy i kiedy wrócimy do tej 
tak zwanej normalności. 

Co dzieje się z pomysłem mo-
dernizacji ul. Kościuszki. Pre-
zentowana wizja zaintrygowała 
wielu mieszkańców. Pomysł wy-
daje się bardzo ciekawy. Kiedy 
realizacja? 
Ul. Kościuszki jest ściśle po-
wiązana z budową łącznika ulic 
Sienkiewicza i Miry Zimińskiej-
-Sygietyńskiej. Wszystko wskazu-
je na to, że ta inwestycja zostanie 
wykonana, a wówczas ul. Ko-
ściuszki musi zmienić swoje ob-
licze. Wstępne założenia są takie, 
że ma to być specyficzny dep-
tak. Oblicze tej części miasta bę-
dzie inne. Będzie węższa droga, 
szersze chodniki, marzy mi się 
zachowanie w jakiejś formie la-
tarni metalowych. Ta ulica będzie 
wyglądać inaczej podobnie jak 
ul. 3 Maja, gdzie również planu-
jemy zmianę jej charakteru. 



– Do urzędu dostarczono plik papierów. Zawierał on ponad 60 kartek.  
Z każdą przeglądaną stroną czułem się coraz gorzej. Podejrzewam, że za 
to muszą być odpowiedzialni ludzie, którzy nie życzą mi dobrze – mówi Piotr 
Remiszewski, burmistrz gminy Milanówek o tajemniczej przesyłce, która trafiła do urzędu 30 marca. Więcej na str 10.
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PRUSZKÓW
Tegoroczna edycja Bu-
dżetu Obywatelskiego  
w Pruszkowie opóźni się 
z powodu rozwijającej się 
epidemii. Zgodnie  
z zapowiedziami prusz-
kowianie muszą pocze-
kać do maja na przedsta-
wienie pomysłów, które 
mogą przyczynić się  
do rozwoju miasta.

W związku z roz-
wijającą się sytu-
acją epidemiczną 
w regionie oraz 

wprowadzonymi obostrzenia-
mi prezydent Pruszkowa uchylił 
zarządzenie w sprawie ogłosze-
nia kwoty środków finansowych 
przeznaczonych do realizacji 
Budżetu Obywatelskiego na 2022 
rok. Opóźni się cały proces zwią-
zany z BO. Niebawem powin-
niśmy poznać nowe terminy 

Pruszkowski Budżet 
Obywatelski ruszy w maju

BRWINÓW
Jak spędzić najbliższy 
weekend w sposób 
aktywny? Koniecznie 
wybierzcie się na spa-
cer do ogrodu w parku 
miejskim w Brwinowie. 
Na gości czeka  
mnóstwo atrakcji.

W parku znajduje się 
ponad 30 tysię-
cy roślin, w tym 
drzew, krzewów, 

pnączy, bylin oraz traw. Większość 
z nich stanowią gatunki rodzime. 
Sprawdzają się one najlepiej w pol-
skim klimacie. Na wiosnę odwie-
dzający będą mieli szansę odkryć 
na nowo piękno dawnych gatun-
ków drzew i krzewów owocowych.

W brwinowskim parku bota-
nicznym można będzie podziwiać 
drewniane rzeźby symbolizujące 
owoce między innymi kasztanow-
ca, dębu i leszczyny.

Ogród botaniczny w Brwinowie  
już otwarty dla gości

W ogrodzie nie zabraknie 
atrakcji dla najmłodszych. Na te-
renie parku wykonawca stwo-
rzył edukacyjny plac zabaw dla 

również zegar słoneczny odmie-
rzający czas niezbędny do przej-
ścia zielonego labiryntu.

Park botaniczny to miejsce 
dla wszystkich mieszkańców 
Brwinowa. Wykonawca dosto-
sował obiekt do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Również 
niewidomi będą mogli poczuć 
na własnej skórze piękno te-
go ogrodu. W parku znajdują 
się tabliczki z napisami w języ-
ku Braille`a.

Gmina Brwinów planuje jesz-
cze wiosną zorganizować wy-
jątkowe wydarzenie w ogrodzie 
botanicznym – Jeśli pandemia nie 
pokrzyżuje nam planów, chcemy 
po południu 9 maja, w godz. 14.00 
– 18.00, zorganizować piknik eko-
logiczny w odtworzonym parku 
miejskim w Brwinowie – infor-
muje Arkadiusz Kosiński, bur-
mistrz gminy Brwinów – Trudno 
dzisiaj powiedzieć, czy to się uda, 
ale na wszelki wypadek już teraz 
zarezerwujcie sobie czas w swo-
ich kalendarzach – dodaje.  MS

dzieci. Najmłodsi mogą pobawić 
się w piaskownicy archeologicz-
nej, gdzie ukryto skamieniałe or-
ganizmy. W ogrodzie znajduje się 
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poszczególnych etapów. Każ-
dy zgłoszony projekt w ramach 
BO musi uzyskać przynajmniej 
30 głosów poparcia. Zdaniem 
urzędników zdobycie tylu pod-
pisów może być rwyzykowne 
dla zdrowia ludzi.

Do końca maja magistrat po-
nownie ogłosi kwotę do rozdy-
sponowania w ramach Budżetu 
Obywatelskiego i uruchomi od 
początku jego procedurę.

Mieszkańcy mogą jednak już 
teraz myśleć nad swoimi pro-
pozycjami. Jak informują urzęd-
nicy wartość jednego projektu 
nie może przekroczyć kwoty 
120 tys. zł.  AZ
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Agresywne nastolatki 
postrachem miasta?

PRUSZKÓW
W poniedziałek 
29 marca w programie 
„Uwagi” mogliśmy 
oglądać materiał na 
temat grupy nasto-
latek, która w ostat-
nim czasie napadła 
na 13-letnią Julię. 
Wcześniej te same 
agresorki zaatakowały 
12-latkę. Co najgorsze 
agresywne nastolatki 
wciąż pozostają 
bezkarne.

W ostatnim cza-
sie fora inter-
netowe obiegł 
filmik pokazu-

jący jak grupa nastolatek na-
pada na 13-letnią Julię. Powód? 
Dziewczyna stanęła w obro-
nie młodszej o rok Karoliny 

GRODZISK MAZ.
Prace budowlane w po-
bliżu Willi Niespodzianki 
idą pełną parą. Wszystkie 
okoliczności wskazują 
na to, że jeszcze latem 
nastąpi otwarcie nowego 
urzędu gminy Grodzisk 
Mazowiecki.

Budowa grodziskiego 
ratusza rozpoczęła się 
w połowie sierpnia 2019 
roku. Robotnicy prowa-

dzą obecnie prace wykończeniowe.
Nowy ratusz ma powierzchnię 

użytkową około 2 tys. m kw. Wy-
konawca dostosował budynek 
do potrzeb osób niepełnospraw-
nych. Obiekt ma cztery kondy-
gnacje. Budynek ma przeszkloną 
fasadę w kształcie łuku otaczającą 
Willę Niespodziankę. Wykonaw-
ca zamontował na ścianie ratusza 
herb Grodziska Mazowieckiego 
oraz zegar.

Kończy się budowa nowego 
ratusza w Grodzisku Mazowieckim

– dziewczynki, którą ta sama 
grupa, zmusiła wcześniej do 
m.in. zlizywać ślinę z chodni-
ka. Jedna z agresorek kilka ra-
zy uderzyła Karolinę w twarz.

Julia choć wcześniej nie zna-
ła o rok młodszej Karoliny sta-
nęła w jej obronie w internecie. 
13-latka również stała się ofia-
rą napastników. Zaczęło się 
od hejtu. – Mam screeny z ich 
grupy. Cytuję: „Ty mała, nie-
wyrachowana dzi…, zamknij 
tą swoją psio…”, „Ty szm…, k… 
j… będziesz miała w d… kij od 
mopa i wózek sklepowy”, „Ko-
niec takiego życia su…”, „Albo 
nas wszystkich przeprosisz, 
albo tak cię ośmieszę na tym 
Pruszkowie, że się zes…” – od-
czytuje matka Julii.

– Pierwsza z dziewczyn – 
Patrycja M. zaczęła szarpać 
ją za włosy. Następnie rzuciły 
się na nią jeszcze jakieś więk-
sze dziewczyny, które zaczęły 
okładać ją pięściami po twarzy. 
Zaczęli ją kopać po nogach, po 
brzuchu. Chłopcy rzucali jej 

Burmistrz planuje otwarcie 
nowego urzędu jeszcze latem. 
Zgodnie z zapowiedzią ma to na-
stąpić dokładnie 22 lipca. Data 
ta nie jest przypadkowa. W tym 
dniu przypada 499. rocznica nada-
nia Grodziskowi Mazowieckiemu 
praw miejskich.

Stary magistrat mieszczący 
się przy ul. Tadeusza Kościuszki 

nie przejdzie jednak do histo-
rii. W budynku po generalnym 
remoncie będzie funkcjono-
wać Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej i Straż Miejska oraz 
instytucje obsługujące organiz-
acje pozarządowe.

Inwestycja związana z budo-
wą nowego ratusza pochłonie 18 
mln zł. MS
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RASZYN

Wybrane kursy 
na trasie R1 zawieszone

Gmina Raszyn odwołuje niektóre połączenia au-
tobusów linii R1. Powodem tej decyzji ma być zbyt 
małe zainteresowanie pasażerów kursami w wy-
branych godzinach. Na ten moment gmina Raszyn 
zdecydowała się zawiesić cztery kursy – po dwa do 
i z Warszawy. Od poniedziałku 29 marca gmina Ra-
szyn zawieszono kursy na trasie: Pruszków – Reguły 
– Michałowice – Raszyn – Warszawa w godz. 17.45 

i 19.30 oraz Warszawa – Raszyn – Michałowice – Regu-
ły – Pruszków w godz. 18.40 oraz 20.20 W autobusach 
linii R1 prowadzona będzie analiza liczby pasażerów 
na poszczególnych kursach w kolejnych miesiącach. 
W przypadku, gdy dojdzie do spadku liczby osób korzy-
stających z transportu publicznego gmina rozważy de-
cyzję o zawieszeniu kolejnych kursów. Nie wykluczone 
też, że linia może zostać w całości zawieszona. MS

rozżarzone papierosy w kap-
tur. Sypali rozżarzony popiół 
na głowę – opowiada redakcji 
„Uwaga” pani Dominika.

Agresywna grupa nastolat-
ków poznała się przez komuni-
katory. Nie są to osoby z jednej 
szkoły. Na filmikach pokazu-
jących ataki na Karolinę i Julię 
można zidentyfikować jedną 
z agresorek. To Patrycja M. Co 
ciekawe dziewczyna już wcze-
śniej miała sprawę „na policji”. 
Jak widać ta sytuacja niczego 
jej nie nauczyła. Matka Patrycji 
M. nie chce rozmawiać z me-
diami o tej sytuacji.

Sprawa agresywnych nasto-
latek trafiła do sądu rodzinne-
go. Ten prowadzi postępowanie 
w sprawie pobicia Karoliny. Do 
tej pory nic konkretnego nie 
udało się ustalić. – Z dokumen-
tów nie wynika, kto dopuścił się 
tego czynu – mówi Katarzyna 
Gizińska, wiceprezes Sądu Re-
jonowego w Pruszkowie.

Czy to oznacza, że nastolatki 
mogą czuć się bezkarne?  MS
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Poszukiwany mężczyzna 
wpadł bo nie założył 
maseczki

Większość specjalistów medycznych twierdzi, że 
maseczki osłaniające nos i usta zapobiegają zakaże-
niu koronawirusem. Jak się okazuje maseczka może 
chronić także przed... odpowiedzialnością karną. Kil-
ka dni temu w Michałowicach policjanci podjęli się 
interwencji wobec mężczyzny, który nie miał osło-
niętych ust oraz nosa. – Funkcjonariusze sprawdzili 
dane 59-latka w systemie. Okazało się, że mężczyzna 

jest poszukiwany. Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu wydał 
nakaz doprowadzenia mężczyzny do aresztu śledczego 
– informuje kom. Karolina Kańka, rzecznik prasowy Ko-
mendy Powiatowej Policji w Pruszkowie. – Mundurowi 
zatrzymali 59-latka i przewieźli go do jednostki peniten-
cjarnej. Zgodnie z dyspozycją sądu mężczyzna spędzi tam 
najbliższe sześć miesięcy – dodaje. 59-latek odbędzie za-
sądzoną karę pozbawienia wolności.  MS

REGION
W marcu ruszyła wymia-
na wodomierzy głów-
nych wraz z zaworami 
na terenie Warszawy, 
Pruszkowa, Piastowa 
oraz gminy Michało-
wice. Prace w imieniu 
spółki Miejskie Przed-
siębiorstwo Wodocią-
gów i Kanalizacji  
prowadzi firma Lorag 
System ze Strzykuł.

T rwa wymiana wodo-
mierzy DN 20, DN 25, 
DN 40 i DN 50 u klien-
tów indywidualnych 

oraz instytucjonalnych. Pracow-
nicy firmy wykonującej usługi 
posiadają stosowne dokumenty 
i mają obowiązek nosić identyfi-
katory zawierające imię, nazwi-
sko oraz nazwę firmy. Robotnicy 
noszą kamizelki z nadrukiem lo-
go bądź nazwą przedsiębiorstwa, 

Trwa wymiana 
wodomierzy 

REGION
Widok latających 
karetek był kiedyś rzad-
ki. Stan epidemiczny  
w kraju przyczynił się 
do trudności w realizacji 
transportu pacjentów 
tradycyjnymi pojazdami 
z ratownikami.

W dobie pandemii co-
raz częściej brakuje 
karetek do przewo-
zu pacjentów. Do 

nagłych przypadków najczęściej 
przybywają strażacy i załoga Lot-
niczego Pogotowia Ratunkowego.

Robert Gałązkowski, dyrektor 
Lotniczego Pogotowia Ratunko-
wego na antenie TVN24 opowie-
dział o powodach coraz częstszych 
transportów lotniczych pacjen-
tów do szpitali. – Dzisiaj loty z pa-
cjentami covidowymi są czymś 
na porządku dziennym Jesteśmy 

Śmigłowce coraz częściej 
transportują pacjentów

powołani, żeby nieść pomoc oso-
bom w stanie nagłego zagrożenia 
zdrowotnego, natomiast faktycz-
nie, w ostatnim czasie zwiększyła 
się liczba interwencji lotniczych 
zespołów ratownictwa medycz-
nego. Natomiast ja nie traktuję 
tego jako sytuację nadzwyczajną, 
dlatego że system ratownictwa 
medycznego musi działać na zasa-
dzie wzajemnego uzupełniania się 
– stwierdził Robert Gałązkowski, 

ratownictwa medycznego wydłuża 
się. To jest spowodowane często 
transportem pacjentów covido-
wych do ośrodków, które dyspo-
nują wolnymi miejscami. Natomiast 
w naszym przypadku lot na miej-
sce zdarzenia oddalone o sześć-
dziesiąt kilometrów od miejsca 
stacjonowania to jest dwadzie-
ścia minut. Możemy lecieć dalej 
– wskazał dyrektor LPR. – Muszę 
zwrócić uwagę na to, że na miejsce 
często pierwsi przybywają ratow-
nicy Państwowej Straży Pożarnej, 
którzy rozpoczynają działania ra-
tunkowe – dodał.

Kilka dni temu ratownicy z Lot-
niczego Pogotowia Ratunkowego 
udzielali pomocy w Pruszkowie. 
W niedzielę 21 marca na targowi-
sku przy ul. Komorowskiej wylą-
dował śmigłowiec LPR. Na miejsce 
przybyli również strażacy. Ratow-
nicy udzielili pomocy mężczyźnie 
z zawałem serca i przetrans-
portowali go do szpitala. Dzięki 
szybkiej interwencji medycznej  
mężczyzna przeżył.  MS

dyrektor Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego. – Tam, gdzie nie 
ma dostępnego zespołu ratow-
nictwa medycznego naziemnego, 
w to miejsce powinien być dys-
ponowany śmigłowiec ratunko-
wy – dodał.

Dyrektor LPR stwierdził, że ko-
ronawirus zmienił zasady funkcjo-
nowania zespołów ratowniczych. 
– Okres pandemii spowodował, że 
dostępność naziemnych zespołów 

które reprezentują. Pracowni-
cy posiadają upoważnienia do 
wstępu na teren nieruchomo-
ści bądź budynku.

Wykonawca nie musi usta-
lać z klientami terminu wy-
miany wodomierzy. Zgodnie 
z regulaminem robotnicy ma-
ją obowiązek poinformować 
o chwilowym zakręceniu wo-
dy przed rozpoczęciem prac. 
Podczas wymiany wodomie-
rza w domu bądź mieszkaniu 
musi przebywać osoba dorosła.

Zgodnie z rozporządzeniem 
ministra zdrowia w związku ze 
stanem epidemicznym proto-
koły i podpisy potwierdzające 
wykonanie prac należy złożyć 
w formie elektronicznej. Klien-
ci powinni pokwitować zakoń-
czoną wymianę na urządzeniu 
elektronicznym, podobnie jak 
w przypadku przesyłek pole-
conych. Osoby, które nie złożą 
podpisu w formie elektronicznej 
nie będą ponosić konsekwen-
cji prawnych.

Wymiana wodomierzy zakoń-
czy się do 25 lipca..  MS
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NADARZYN
Gmina Nadarzyn  
uzyskała pozwolenie  
na budowę letnich ba-
senów w Strzeniówce. 
Obecnie trwają przygo-
towania do inwestycji.

J eszcze w styczniu władze 
gminy Nadarzyn wybrały 
wykonawcę letnich basenów 
w Strzeniówce. Przetarg 

wygrała wówczas firma Timber 
Project. Przedsiębiorstwo przy-
gotowało projekt inwestycji.

Wójt gminy Nadarzyn na por-
talu społecznościowym Facebo-
ok poinformował o uzyskaniu 
pozwolenia na budowę obiek-
tu wodnego. – Gmina Nadarzyn 

Powstają letnie baseny  
w Strzeniówce

ma już prawomocny projekt 
z pozwoleniem na budowę 
„Kompleksu letnich basenów 
w Strzeniówce przy ulicy Dział-
kowej” wydane przez Starostwo 
Powiatowe w Pruszkowie. Tym 
samym pragnę poinformować 
tych niedowiarków, którzy twier-
dzili, że do letnich wakacji Gmina 
nie uzyska nawet zgody na budo-
wę z projektem. Obecnie teren 
przygotowany jest pod wylewa-
nie płyt betonowych pod baseny, 
budynki i zjeżdżalnie. Ten etap 
prac powinien zostać zakoń-
czony do końca marca – napisał 
Dariusz Zwoliński, wójt gminy 
Nadarzyn na portalu społecz-
nościowym Facebook.

Zgodnie z zapowiedziami in-
westycja ma zakończyć się na po-
czątku czerwca.  MS

PARZNIEW
Niepubliczna Szkoła 
Podstawowa dla dzieci  
z zaburzeniami ze  
spektrum autyzmu 
„Przylądek” ma nowy 
adres. Placówka  
powstała dzięki zaanga-
żowaniu rodziców.

N iepubliczna Szkoła 
Podstawowa „Przy-
lądek” ma nową 
siedzibę przy ul. Ra-

dości 2 w Parzniewie w powiecie 
pruszkowskim. Pracownicy pla-
cówki realizują program reha-
bilitacji dla dzieci z autyzmem. 
W szkole powstaną maksymal-
nie 4-osobowe klasy. Nauczy-
ciele przygotowują program 
dostosowany do możliwości 
każdego z uczniów.

W placówce „Przylądek” 
dzieci mogą odnaleźć spokój 

Szkoła „Przylądek” ma nową 
siedzibę w Parzniewie

REGION
Zarząd Dróg Miejskich 
ogłosił przetarg na mo-
dernizację sygnalizacji 
świetlnej na skrzyżowa-
niu Al. Jerozolimskich  
z ul. Ryżową w War-
szawie. Inwestycja ma 
poprawić bezpieczeń-
stwo w miejscu, gdzie 
dochodziło do wielu 
wypadków.

S ygnalizacja świetlna na 
skrzyżowaniu Al. Jero-
zolimskich z ul. Ryżo-
wą jest w złym stanie. 

Technologia sygnalizacji jest już 
przestarzała. Cykl sygnalizatorów 
działa przez cały czas bez wzglę-
du czy pieszy zamierza przejść 
na drugą stronę ulicy. Cecha ta 
pogarsza poziom bezpieczeństwa 
użytkowników drogi. Jak poin-
formował ZDM na skrzyżowaniu 
Al. Jerozolimskich z ul. Ryżową 
w latach 2015-2020 doszło do 15 
wypadków, w których zginęły 3 
osoby oraz 5 kolizji. W 12 wypad-
kach przyczyną było wymusze-
nie pierwszeństwa przejazdu.

Nowa sygnalizacja będzie po-
siadała akustyczne naprowadza-
nie. Funkcja ta ułatwia osobom 
niewidomym i niedowidzącym 
swobodnie poruszać się po 
przejściu. Nowe sygnalizatory 

Zmienią sygnalizatory  
na krzyżówce Jerozolimskich  

z Ryżową
będą posiadały automatyczne 
wykrywanie pojazdów oraz de-
tekcję pieszych.

Przyszła sygnalizacja będzie 
działać akomodacyjnie. Dzię-
ki specjalnym czujnikom wy-
krywającym ruch samochodów 
sygnalizatory samodzielnie bę-
dą dostosowywać cykl zielone-
go światła do natężenia ruchu.  
Funkcja ta sprawi, że ruch na 
drodze stanie się płynny.

Nowa sygnalizacja świetlna 
będzie zsynchronizowana z sy-
gnalizatorami na ul. Starodęby 
i Bodycha.

Przedsiębiorstwo, które wygra 
przetarg będzie miało 120 dni od 
momentu podpisania umowy na 
realizację inwestycji.   MS
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i bezpieczeństwo. Pedagodzy 
uczą podopiecznych nawią- 
zywania kontaktów z rówieśni-
kami, komunikacji z otocze-
niem oraz norm społecznych. 
Rodzice uczniów mogą li-
czyć na profesjonalną pomoc 
w przygotowaniu ich pociech 
do dorosłego i samodzielne-
go życia.

W przeprowadzce do szkoły 
w Parzniewie pomagali staro-
sta pruszkowski Krzysztof Ry-
muza, członek zarządu powiatu 
Grzegorz Kamiński i Strzel-
cy Rzeczpospolitej.

Niepubliczna Szkoła Pod-
stawowa dla dzieci i młodzie-
ży z zaburzeniami ze spektrum 
autyzmu „Przylądek” jest 
pierwszą placówką w powie-
cie pruszkowskim.

Powiat planuje otworzyć 
szkołę przygotowującą do 
pracy, ośrodek dziennej pra-
cy i terapii oraz dom stałe-
go pobytu dla osób dorosłych 
z autyzmem.   MS
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Nowe ścieżki rowerowe 
w Grudowie

Gmina Brwinów 
sukcesywnie rozwija sieć 
ścieżek rowerowych 
– wkrótce ich budowa 
rozpocznie się 
w Grudowie.

W szystko wskazuje 
na to, że jeszcze 
tego lata będzie 
można udać się 

rowerem nowym odcinkiem 
ścieżki rowerowej, która będzie 
kontynuacją biegnącej aktualnie 
ulicą Sochaczewską w Brwino-
wie i kończącej się przy skrzyżo-
waniu w Grudowie. Nowa droga 
rowerowa o długości 620 m się-
gnie granicy z Falęcinem. W tym 
roku rozpocznie się też budowa 
drogi rowerowej od skrzyżowa-
nia w Grudowie do Milanówka, 
wzdłuż torów PKP. Planowany 
termin zakończenia inwestycji 
to połowa br.

Budowa ścieżek jest realizo-
wana w ramach projektu „Roz-
wój systemu dróg rowerowych 
w Gminie Brwinów – etap II” 

współfinansowanego z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju. 

Na realizację tego projektu 
gmina otrzymała ponad 4,5 mln 
dotacji, której środki wsparły
m.in. budowę dróg rowerowych
wzdłuż ul. Pruszkowskiej w Brwi-
nowie, przebudowę chodnika
wzdłuż ul. Piłsudskiego w Brwi-
nowie, budowę ścieżki na odcin-
ku od ronda obwodnicy wsi Mosz-
na do wiaduktu nad Autostra-
dą A2 na granicy z Pruszkowem,
budowę ścieżek w Żółwinie 
wzdłuż ul. Słonecznej, a także
wzdłuż ul. Natalińskiej, ul. Pia-
seckiego, ul. Poziomki ul. Mali-
nowej w Otrębusach.
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REGION

WOŚP podczas 29 finału 
zebrał ponad 200 mln zł

29 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zakoń-
czył się uzyskaniem kwoty 210 813 830,10 zł. Fundacja 
zamierza przekazać pieniądze na zakup specjalistycz-
nego sprzętu medycznego. W akcję WOŚP zaangażo-
wały się sztaby z naszego regionu. Ze względu na stan 
epidemiczny w kraju, organizatorzy przenieśli więk-
szość działań do Internetu. Jak się okazało był to strzał  
w dziesiątkę. Dzięki skumulowanym działaniom WOŚP 

zebrał aż 210 813 830,10 zł. Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy pobiła kolejny rekord. Kwota ta wzrosła o po-
nad 20 mln w porównaniu z poprzednim finałem. To naj-
większa suma jaką udało się uzbierać w historii zbiórek 
WOŚP. Pieniądze uzyskane z tegorocznej zbiórki Wielka 
Orkiestra Świątecznej Pomocy przeznaczy na zakup sprzę-
tu do oddziałów dziecięcej laryngologii, otolaryngologii  
a także diagnostyki głowy.  MS

PRUSZKÓW
Łukasz Chodowski  
z Pruszkowa to pasjonat 
sportu. Zawodnik  
w wielkim stylu wywalczył 
udział w finale programu 
Ninja Warrior Polska. 

Ł ukasz Chodowski z Prusz-
kowa ma 34 lata. Przez 
całe życie szukał pasji. 
Znalazł ich kilka. Łu-

kasz pięknie rysuje i jego dzieła 
zapierają dech w piersiach. Jed-
nak Łukasz ma w sobie nie tylko  
duszę artysty.

Pruszkowianin nie usiedzi 
w miejscu. Od najmłodszych lat 
towarzyszy mu sport. W młodo-
ści marzył o karierze koszykarza. 
Niestety na grę w koszykówkę oka-
zał się za niski. Skupił się więc na 
biegach przełajowych. Potem za-
interesował się piłką nożną.  Łu-
kasz próbował różnych aktywności 
fizycznych: ekstremalnej jeździe 
na rolkach, hulajnodze czy rowe-
rze (downhill – zjazdy górskie). 

Pruszkowianin w finale Ninja Warrior

Pruszkowianin kupił też kolarzów-
kę i pokonywał trasy po 200 km!

Pewnego dnia jego kolega Ka-
mil namówił go do wzięcia udzia-
łu w biegu organizowanym przez 
Runmageddon. A to był dopie-
ro początek. Łukasz zapałał mi-
łością do tego typu zawodów. 
Dostał również zaproszenie do 
OSPRO Ninja Team do której na-
leży po dziś dzień. 

Można było się spodziewać, 
że pruszkowianin zgłosi się do 
programu. We wtorek 30 mar-
ca mogliśmy podziwiać go 

w półfinałowym odcinku. Łu-
kasz do pokonania miał tor Tarza-
na, trasę pająka, ruchomy drążek 
spirala Ninji oraz przeprawę przez 
komin. Pokonanie wszystkich 
przeszkód zajęło mu…1:40:03.

Łukasz Chodowski dołączył do 
grona finałowej „szesnastki”. Za-
wodnik znalazł się na 13 pozycji. 
Oby to była szczęśliwa liczba!

Wielki finał programu Ninja 
Warrior Polska emitowany bę-
dzie we wtorek 13 kwietnia na an-
tenie Polsatu. Łukasz trzymamy za 
Ciebie kciuki!  MS

 A
RC

H
IW

U
M

 P
RY

W
AT

N
E 

 

REGION
Mammobusy kolejny raz 
pojawią się w naszym 
regionie, tym razem  
odwiedzą Grodzisk  
Mazowiecki, Brwinów  
i Pruszków.

Jaki nowotwór złośliwy jest  
najczęściej wykrywany 
u kobiet? Według szacunków, 
w krajach rozwiniętych je- 

den na cztery przypadki zachoro-
wań to rak piersi. Jednak z cho-
robą można walczyć. Aby obrona 
była skuteczna należy wykryć no-
wotwór we wczesnym stadium. 
Obecnie mammografia to jedna 
z najlepszych metod wczesnego 
wykrywania raka piersi u kobiet 
po 40 roku życia. Badanie to, daje 
szansę na wykrycie bardzo małych 
guzków, nawet kilkumilimetro-
wych, a nawet tzw. zmian bez-
objawowych – zanim pojawią się 
jakiekolwiek symptomy choroby.

Ale czy mammografia jest bo-
lesna? – Badanie mammogra-
ficzne nie wymaga specjalnego 
przygotowania, jednakże zaleca 
się, aby badanie to przeprowa-
dzać w I fazie cyklu miesiącz-
kowego (około 10. dnia cyklu), 
wtedy piersi są mniej wrażliwe 
na dotyk – czytamy na stronie 
organizatora badania.

Aby je przeprowadzić pa-
cjentka musi rozebrać się do 
pasa. Samo badanie trwa kilka 
minut i polega na wykonaniu 
czterech zdjęć – po dwa ujęcia 
każdej piersi – w podstawo-
wych dwóch projekcjach, górnej 

Mammografia – zadbaj o swoje  
zdrowie na wiosnę!

i dolnej oraz skośnej. W czasie 
badanie pierś zostaje ułożona 
na stoliku aparatu mammogra-
ficznego, a następnie dociśnię-
ta do urządzenia przy pomocy 
przeźroczystej płytki. Ucisk nie 
uszkadza piersi, ani nie stanowi 
zagrożenia dla zdrowia, nato-
miast pomaga uzyskać wyraź-
niejszy obraz piersi.

W 2021 roku po raz pierwszy 
z badania w ramach Programu 
Profilaktyki Raka Piersi mogą 
skorzystać Panie z rocznika 1971. 
– Zachęcamy, aby panie nie zwle-
kały z decyzją o realizacji badań. 
Systematyczność w przestrze-
ganiu terminów kolejnych ba-
dań mammograficznych pozwala 
na wykrycie potencjalnego za-
grożenia na bardzo wczesnym 
etapie rozwoju choroby, pozwa-
lając rozpocząć natychmiasto-
we i skuteczne leczenie, które 
daje niemal 100 proc. gwaran-
cję powrotu do zdrowia – in-
formuje firma LUX MED., która 

wykonuje bezpłatne badania 
w ramach programu.

Warto pamiętać, że na bada-
nia trzeba się zapisać. Można to 
zrobić telefonicznie 58 666 24 
44 lub na stronie internetowej.  
– W celu weryfikacji uprawnień 
do badania przed połączeniem 
telefonicznym prosimy przygoto-
wać dowód osobisty. Na badanie 
prosimy zabrać ze sobą zdjęcia 
z poprzednich mammografii – 
przypominają przedstawiciele 
LUX MED.

W kwietniu w naszym regio-
nie badania będą prowadzo-
ne w następujących terminach  
i lokalizacjach:
• Brwinów: 23 kwietnia godz. 

8.00 – 14.00 – przy Urzędzie 
Gminy, ul. Grodziska 12

• Grodzisk Maz.: 23 kwietnia godz. 
8.00 – 15.00 – przy Kinie Wol-
ność, ul. Kilińskiego 8A

• Pruszków: 30 kwietnia godz. 
8.00 – 15.10 – targowisko miej-
skie ul. Komorowska 14  AZ
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SŁUCH nieIDEALNY
Zgodnie z wynikami 
Narodowego Spisu 
Powszechnego niedo-
słuch dotyczy w Polsce 
ponad 6 mln osób. 
Niemal połowa osób 
po 50. roku życia 
ma kłopoty ze zrozu-
mieniem rozmowy  
w hałasie, a wśród 
osób starszych na nie-
dosłuch cierpi aż  
74% badanych. Nie-
dosłuch nie jest już 
wyłącznie domeną 
seniorów, dotyka także 
młodzież i małe dzieci.

P ierwszą przyczyną na-
bytego niedosłuchu jest 
starzenie się społeczeń-
stwa, co jest procesem 

nieuniknionym. Drugim powo-
dem jest wszechobecny hałas: go-
dziny spędzone ze słuchawkami 
w uszach, spacery po ruchliwych 
i gwarnych ulicach, harmider 
podczas koncertów i imprez, pra-
ca w fabryce przy głośno pracu-
jących urządzeniach. 

Światowa Organizacja Zdrowia 
szacuje, że aż 1/10 ludzi na całym 

świecie jest codziennie narażona 
na uciążliwe dźwięki, które po-
wodują stałą degradację słuchu.

BEZPŁATNE 
BADANIE SŁUCHU
Osoby, które dostrzegają u sie-
bie problemy ze słuchem, mogą 
12 kwietnia wykonać bezpłat-
ne badanie słuchu. Mobilny ga-
binet badań słuchu (Słuchbus) 
zaparkuje przy ul. Komorow-
skiej, obok targowiska miejskiego,  
w godz. 10.00-15.00.

Bezpłatne badanie słuchu 
w Słuchbusie jest adresowane 
głównie do osób po 30 roku ży-
cia, które mają problem z prawi-
dłowym słyszeniem. Na badanie 
nie są prowadzone zapisy. Należy 
przyjść bezpośrednio na miejsce.

Aby wziąć udział w badaniu, nie 
jest potrzebny żaden dokument.

Badanie słuchu – audiometria 
tonalna – jest bezbolesne i nie-
inwazyjne. Trwa ok. 10-15 minut. 
Pacjent zakłada słuchawki i kolej-
no do każdego z uszu (nie do obu 
jednocześnie) są wysyłane dźwię-
ki o różnym natężeniu. Zadaniem 
pacjenta jest naciskanie przycisku 
w momencie, gdy usłyszy dźwięk. 

Badanie pozwala na wstępne 
określenie charakteru i głęboko-
ści niedosłuchu. Wynik badania 
audiometrii tonalnej jest podsta-
wą do ewentualnej dalszej dia-
gnostyki w gabinecie Słuchmed.

Na naszym słuchu polegamy 
w wielu istotnych sytuacjach ży-
ciowych, dlatego nie zapominajmy 
go cenić i dbać o niego.  

REGION
Tym razem spis  
powszechny będzie  
jednym z największych. 
Powód? Każdy z nas 
musi dokonać tzw. sa-
mospisu. Obowiązek ten 
jest zgodny z prawem. 
Lepiej też podać praw-
dziwe dane. Za kłam-
stwo grozi bowiem… 
kara więzienia!

Narodowy Spis Po-
wszechny nie budzi 
entuzjazmu wśród 
wielu Polaków. I nie 

ma się co dziwić, bowiem nie-
chętnie przekazujemy innym 
szczegółowe informacje na swój 
temat. Spis rusza już 1 kwietnia 
i potrwa do 30 września. Pierwot-
nie miał trwać do końca czerwca, 
ale terminy wydłużono.

Spis jest obowiązkowy. Zgod-
nie z przepisami jako obywate-
le musimy się poddać spisowi 
i odpowiedzieć na wiele wyczer-
pujących pytań. Dane zebrane 
w ramach prac spisowych będą 
wykorzystywane do opracowań, 
zestawień i analiz statystycznych 

Rusza spis powszechny.  
Pamiętaj jest obowiązkowy!

oraz do tworzenia i aktualizacji 
przez Prezesa Głównego Urzę-
du Statystycznego operatu do 
badań statystycznych.

O co zapyta nas GUS? Oprócz 
podstawowych danych per-
sonalnych, będziemy musieli 
podzielić się informacją o na-
szym stanie cywilnym czy ad-
resie zamieszkania. GUS zapyta 
się też o języki obce jakimi się 
posługujemy czy o wyznanie 
religijne. Na szczęście przy nie-
których pytaniach odpowiedzi 

nie będziemy musieli udzielać.
Jeśli nie podejdziemy do te-
matu poważnie i nie wykona-
my spisu grozi nam kara. W tym 
przypadku grzywna. Jednak je-
śli wypełniając formularz po-
damy nieprawdziwe dane to 
konsekwencje mogą by gorsze. 
Zgodnie z przepisami podanie 
fałszywych danych w trakcie spi-
su powszechnego traktowane 
jest jako przestępstwo, a za nie 
grozi kara nawet dwóch lat po-
zbawienia wolności!  AZ
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PRUSZKÓW

Pruszkowska „ósemka” 
zmieni wygląd

Miasto zamierza przeprowadzić termomo-
dernizację w Szkole Podstawowej nr 8 przy  
ul. Obrońców Pokoju 44 w Pruszkowie. Przy-
szły wykonawca przeprowadzi izolację pio-
nową ścian fundamentowych, rozbierze  
i ociepli elewację. Robotnicy wyremontują 
schody zewnętrzne, ocieplą dach i wymienią 
obróbki blacharskie. Wykonawca zamontuje 

parapety i rury spustowe rynien. Robotnicy wy-
mienią drzwi i okna oraz instalację odgromową. 
Wykonawca przeprowadzi instalację wentyla-
cyjną oraz remont pomieszczeń sanitarnych 
w piwnicy. W ramach prac budowlańcy wyre-
montują ogrodzenie od strony ul. Obrońców 
Pokoju, Mikołaja Reja i Ołówkowej. Inwestycja 
zakończy się do 20 sierpnia.  MS

 P
O

W
IA

T 
PR

U
SZ

KO
W

SK
I 

 

REGION
W powiecie prusz-
kowskim policjanci 
zatrzymali 23-latka oraz 
19-latka podejrzanych 
o posiadanie środków 
odurzających.  
Mężczyźni odpowiedzą  
za swoje czyny.

K ilka dni temu na ul. 
Prusa w Pruszkowie 
policjanci zatrzyma-
li do kontroli Opla. – 

23-letni pasażer w kieszeni kurtki 
miał „dilerkę” ze zbryloną sub-
stancją. W związku z podejrze-
niem, że substancja to może być 
zabroniona ustawą o przeciwdzia-
łaniu narkomanii, mężczyzna zo-
stał zatrzymany i przewieziony do 
komendy – informuje kom. Ka-
rolina Kańka, rzecznik Komendy 
Powiatowej Policji w Pruszko-
wie. – Zabezpieczoną substancję 

Młodzi mężczyźni odpowiedzą 
za posiadanie narkotyków

poddano badaniu testerem nar-
kotykowym, który wskazał, że jest 
to meferdon. 23-latek odpowie 
za posiadanie środków odurza-
jących – dodaje.

W czwartek 25 marca po-
licjanci zatrzymali kolejne-
go mężczyznę podsiadającego 
narkotyki na ul. Warszawskiej 
w Nadarzynie. – 19-latek miał 
przy sobie marihuanę. Funk-
cjonariusze podczas kontro-
li Daewoo zwrócili uwagę na 
nerwowe zachowanie kieru-
jącego. Mężczyzna przyznał, 
że w bieliźnie posiada torebkę 
z narkotykami. 19-latek oddał 
opakowanie wraz z zawarto-
ścią funkcjonariuszom – rela-
cjonuje rzecznik pruszkowskiej 
komendy. – Badanie potwier-
dziło, że susz z torebki to ma-
rihuana – dodaje.

Mężczyzna usłyszał zarzut 
posiadania narkotyków.

Za posiadanie środków odu-
rzających grozi kara do 3 lat po-
zbawienia wolności.    MS

TENIS STOŁOWY
Jan Ove-Waldner, Le-
szek Kucharski i Lucjan 
Błaszczyk co łączy tych 
zawodników, oprócz 
tego, że w Polsce  
i w Europie wynieśli tenis 
stołowy na salony? Cała 
trójka została medali-
stami Indywidualnych 
Mistrzostw Kraju  
w wieku 17 lat!

Z awodnik Dartom Bo-
gorii Grodzisk Ma-
zowiecki  Miłosz 
Redzimski może się 

pochwalić jeszcze większym 
sukcesem. Miłosz dokonał tej 
sztuki mając 14 lat. Stanął na 
trzecim stopniu podium Mi-
strzostw Polski singla, pokonu-
jąc w grze o medal trzykrotnego 
Mistrza Polski w deblu Szymo-
na Malickiego.

Leszek Kucharski i Lucjan 
Błaszczyk swoje pierwsze krążki 
na arenie krajowej wywalczy-
li w grach podwójnych, Miłosz 
od razu w grze indywidual-
nej, gdzie o medal jest dużo 
trudniej. Nawet najbardziej 
utytułowana zawodniczka In-
dywidualnych Mistrzostw Pol-
ski Danuta Szmidt-Calińska 
swój pierwszy medal zdobyła 
w wieku 16 lat.

Pewnie dużo osób się za-
stanawia, jak to możliwe, że 

Młody mieszkaniec Grodziska 
najmłodszym medalistą 

KOLARSTWO
Sportowcy z grupy  
UltraCyrkle po raz 
kolejny będą reprezen-
tować barwy powiatu 
pruszkowskiego  
w krajowych marato-
nach. Starosta przekazał 
kolarzom stroje  
z logiem powiatu.

G rupa kolarska po-
wstała dzięki reali-
zacji sportowej pasji. 
– Przygoda z Ultra-

Cyrkle rozpoczęła się od niewin-
nych weekendowych, krótkich 
wycieczek po okolicy. Pasja roz-
winęła się z trwających nawet 
dobę wypraw rowerowych m.in.: 
wycieczka nad morze w 20 go-
dzin i przejazd z Helu do Świ-
noujścia w 21 godzin. Wszystko 
po to, aby utrzymać kondycję 
fizyczną i mieć z tego satysfak-
cję – stwierdził Marek Łyjak, 
kolarz z grupy UltraCyrkle. – 
Po samodzielnych wyprawach 
przyszedł czas na starty w ofi-
cjalnych ultramaratonach ro-
werowych – dodał.

Honorowy patronat kolarskiej 
grupy objął starosta pruszkow-
ski, Krzysztof Rymuza.

W 2021 roku UltraCyrkle będą 
uczestniczyć w siedmiu rozgryw-
kach. Większość z nich stanowią 
dystanse powyżej 500 km jazdy 

Kolarze z grupy UltraCyrkle 
będą reprezentować powiat 

pruszkowski
bez przerwy. Niektóre trasy bę-
dą liczyć powyżej 1000 km. Zma-
gania kolarzy na starcie będzie 
można śledzić w trybie on-line.

W 2021 UltraCyrkle będą 
uczestniczyć w 7 startach:
•  Kwiecień: Ultramaraton Ko-

larski Piękny Wschód, 503 km 
(Puchar Polski)

•  Czerwiec: Maraton Podróżni-
ka, 500 km

•  Czerwiec: Maraton rowerowy 
Krwawa Pętla, 250 km

•  Lipiec: Ultramaraton Kolar-
ski Pierścień Tysiąca Jezior, 
610 km

•  Sierpień: Poland Gravel Race, 
550 km

•  Sierpień: Maraton Rowerowy 
Dookoła Polski, 3142 km

•  Wrzesień: Maraton Rowerowy 
Północ-Południe, 1000 km.  MS
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w tak młodym wieku można 
rywalizować i wygrywać z dużo 
silniejszymi i starszymi senio-
rami. To zasługa przemyślane-
go i efektywnie wdrażanego 
programu szkoleniowego FUN-
damenty, którego autorem jest 
Jerzy Grycan. Program opar-
ty o chińskim modelu szko-
lenia już od najmłodszych lat 
ma przygotowywać młodych 
zawodników do rywalizacji 
z seniorami. Miłosz nie jest 
aktualnie jedynym przykładem 
młodego tenisisty skutecznie 
rywalizującego z seniorami. Ja-
pończyk Tomokazu Harimoto 
w wieku 14 lat dotarł do ćwierć-
finału Mistrzostw Świata. Rok 
później wygrał prestiżowe za-
wody China Open, pokonu-
jąc w drodze do zwycięstwa 
trzech najwyżej sklasyfikowa-
nych w światowym rankingu 
Chińczyków. Z pewnością dro-
gą, którą podąża Harimoto bę-
dzie chciał iść Miłosz, który już 
osiąga duże sukcesy w gronie 
seniorów na arenie krajowej, 
co pokazały 89. Indywidualne 
Mistrzostwa Polski.  Inf. pras.

Burmistrz z objawami podtrucia
MILANÓWEK

Do milanowskiego urzę-
du trafiła koresponden-
cja dostarczona przez 
nieznaną osobę. Po 
otwarciu dokumentów 
burmistrz oraz sekre-
tarka źle się poczuli. 
Do magistratu przybyli 
grodziscy strażacy i 
jednostki zajmujące się 
substancjami chemicz-
nymi oraz policja.

W e wtorek 30 mar-
ca około godz. 15.00 
nieznany mężczy-
zna dostarczył 

dokumenty przed urzędem. Ko-
respondencję do budynku wniósł 
jeden z pracowników. Kontakt 
z tajemniczymi dokumenta-
mi miało czerech urzędników. 
– Dwie osoby, w tym burmistrz 
i sekretarka uskarżali się na do-
legliwości spowodowane otwar-
ciem korespondencji. Dwie osoby, 
które przebywały w tym samym 

REGUŁY
Ważna zmiana dla 
kierowców. Na drodze 
łączącej Pęcice i Reguły 
będzie działać sygna-
lizacja świetlna. Nowe 
rozwiązanie ma zapewnić 
bezpieczeństwo pieszym.

T rwa montaż nowej sy-
gnalizacji świetlnej na 
al. Powstańców War-
szawy w Regułach przy 

mostku. W tym miejscu funkcjo-
nować będzie przejście dla pie-
szych i przejazd dla rowerzystów. 
Wykonawcy montują sygnalizację 
na przyciski z automatyczną de-
tekcją ruchu pieszych i rowerzy-
stów funkcjonującą przy pomocy 
kamer termowizyjnych. Nowe roz-
wiązanie poprawi bezpieczeństwo 
pieszych i rowerzystów.

Gmina Michałowice informu-
je o planach montażu kolejnych 
sygnalizatorów. Urządzenia po-
dobnie jak te przy mostku będą 

Montują sygnalizację na drodze  
do Reguł

pomieszczeniu nie miały żadnych 
objawów. Tajemnicza korespon-
dencja została poddana badaniom. 
Wstępna analiza nie wykazała tru-
jącej ani wybuchowej substancji. 
Policjanci oddali dokumenty do 
dalszych badań laboratoryjnych 
– informuje st. bryg. Krzysztof 
Tryniszewski, p.o. szefa Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Po-
żarnej w Grodzisku Mazowieckim. 
– Gabinet oraz sekretariat podda-
no dezynfekcji – dodaje.

Włodarz Milanówka opowie-
dział o tajemniczym incydencie 
w magistracie. – Do urzędu do-
starczono plik papierów. Zawie-
rał on ponad 60 kartek. Z każdą 

przeglądaną stroną czułem się co-
raz gorzej. Podejrzewam, że za to 
muszą być odpowiedzialni ludzie, 
którzy nie życzą mi dobrze – mó-
wi Piotr Remiszewski, burmistrz 
gminy Milanówek. – Obecnie czu-
ję się coraz lepiej. Ewidentnie coś 
musiało się wydarzyć. Mój orga-
nizm jest mocno przemęczony od 
momentu dostarczenia tej prze-
syłki. Byłem na wizycie u lekarza. 
Jestem w trakcie badań toksyko-
logicznych. W momencie, kie-
dy przyjdą wyniki będzie można 
coś więcej na ten temat powie-
dzieć – dodaje. Sprawa ma cha-
rakter rozwojowy. Z pewnością 
 do niej wrócimy.  MS

montowane na zlecenie pruszkow-
skiego starostwa. – Sygnalizacja 
świetlna powstanie na skrzyżo-
waniu drogi powiatowej i ulicy 
Granicznej w Regułach. W tym 
miejscu sygnalizacja świetlna jest 
po prostu bardzo potrzebna. Nie 
tylko pieszym, także kierowcom 
wyjeżdżającym z ul. Granicznej – 
informuje Małgorzata Pachecka, 

wójt gminy Michałowice. – Dzię-
kuję za wsparcie w realizacji tego 
projektu wszystkim zaangażowa-
nym, w tym Joannie Chilarskiej 
i radzie sołeckiej z sołtysem Mag-
daleną Krajnik Partyką – dodaje.

Druga sygnalizacja świetlna ma 
powstać do końca czerwca.

Inwestycję zrealizuje starostwo 
powiatowe w Pruszkowie.  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 

• OMV Polska zatrudni Techników 
Serwisu (wózki widłowe). 
Lokalizacja: Pruszków lub Żabia 
Wola. praca@omv.com.pl 

• Zespół Ośrodków Wsparcia 
w Piastowie prowadzi nabór 
na stanowisko Głównej Księgowej. 
Treść ogłoszenia na stronie 
www.zowpiastow.pl

• Zespół Ośrodków Wsparcia 
w Piastowie prowadzi nabór 
na stanowisko Terapeuty. 
Treść ogłoszenia na stronie 
www.zowpiastow.pl

NIERUCHOMOŚCI 
– SPRZEDAM

Działka rolna 1ha Holendry 
Baranowskie bezpośrednio 
tel. 668566576 

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

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

NIERUCHOMOŚCI 
– DO WYNAJĘCIA

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

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

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

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

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

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:
USŁUGI

AUTO SKUP - ZŁOMOWANIE 
ZAŚWIADCZENIE 
OD RĘKI 515 -514-100 

Pożyczki pozabankowe .  
Szybka decyzja. 690-016-555 

• 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  

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

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2020r, poz.1990 ze zm.)

Wójt Gminy Raszyn informuje, 

że podał do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy 
ogłoszeń na okres 21 dni wykaz, że przeznaczono do sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej, lokal mieszkalny z pomieszczeniem przynależnym 
wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu na rzecz najemcy  
w budynku przy ul. Lotniczej 2 obręb Rybie. Wykaz wywieszono  
z dniem 18 marca 2021 r.

       tel. 577 706 505
e-mail: ppruszkow@kurier-btl.pl

PRZESYŁKI KURIERSKIE  
AGENCJA TŁUMACZEŃ   
W PRUSZKOWIE

Aleja Wojska Polskiego 16A/10 
05-800 Pruszków

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2020r, poz.1990 ze zm.)

Wójt Gminy Raszyn informuje, 
że podał do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy 
ogłoszeń na okres 21 dni wykaz, o przeznaczeniu do  sprzedaży w trybie 
przetargu ograniczonego działek położonych w obrębie ew. Wypędy 
uregulowanych w KW WA1P/00132152/1: 
1. Działka  nr ew. 171/7 o pow. 599 m kw. 
2. Działka nr ew. 171/4 o pow. 1196 m kw.
Wykaz wywieszono z dniem 22 marca 2021r.

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
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Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363) 
zawiadamia się, zostało wszczęte postępowanie w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji 
drogowej pn.: „Budowa Południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 od węzła 
Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca - Odcinek „A”od węzła 
„Lotnisko” (bez węzła) do węzła „Lesznowola” (z węzłem) - długość odcinka ok. 6,645 km  
w zakresie przebudowy istniejących dróg oraz budowy dróg obsługujących, pełniących funkcję 
dróg serwisowych wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej”.

Inwestorem przedsięwzięcia jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, działający 
przez pełnomocnika Pana Piotra Foxa.

Działki usytuowania obiektu:
- działki w projektowanym pasie drogowym, nienależące do Skarbu Państwa, przeznaczone do 
przejęcia pod inwestycję (tłustym drukiem – numery działek przeznaczone pod przejęcie dla  
inwestycji, w nawiasach numery działek po podziale):
Gmina Raszyn, jednostka ew.: (142106_2) Raszyn
obręb: (0002) Dawidy Bankowe
działki ew. nr: 128/10, 128/20, 130/6, 130/7, 130/8, 127/12 (127/14, 127/15, 127/16), 127/13 
(127/17, 127/18), 128/9 (128/21, 128/22),

- działki podlegające ograniczeniu w korzystaniu w związku z koniecznością dokonania budowy 
lub przebudowy: zjazdów (tłustym drukiem – numery działek po podziale przeznaczone pod 
budowę/przebudowę), (tłustym drukiem – numery działek przeznaczone pod budowę/przebudowę, 
w nawiasach numery działek po podziale):
Gmina Raszyn, jednostka ewidencyjna (142106_2) Raszyn
obręb (0002) Dawidy Bankowe
działki ew. nr: 127/1, 127/2, 127/3, 130/9, 127/12 (127/15, 127/16), 127/11, 130/4, 128/18, 128/19, 
128/14, 130/5. 

Stronami postępowania w sprawie są wnioskodawca, właściciele lub użytkownicy wieczyści  
nieruchomości objętych wnioskiem (powiadomieni w drodze zawiadomień), oraz pozostałe strony 
(powiadomione w drodze obwieszczeń).

Jednocześnie zawiadamiam, że Wojewoda Mazowiecki nałożył na inwestora obowiązek  
usunięcia nieprawidłowości i braków w projekcie budowlanym (w terminie 90 dni), w ramach 
postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji dla ww. inwestycji.

Jak wynika z § 142 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r.,  
poz. 256 ze zm.): „Postanowienie, na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć tylko  
w odwołaniu od decyzji”, zatem ww. postanowienie może być kwestionowane jedynie w ramach 
wniesionego odwołania od decyzji wydanej w sprawie, w której postanowienie zapadło. 

Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu  
Wojewódzkiego w Warszawie (plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa), gdzie strony postępowania  
mogą się z nimi zapoznać do czasu wydania orzeczenia w sprawie.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za  
dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Stronami postępowania w sprawie są wnioskodawca, właściciele lub użytkownicy wieczyści 
nieruchomości objętych wnioskiem (powiadomieni w drodze zawiadomień), oraz pozostałe strony 
(powiadomione w drodze obwieszczeń).

Z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego  
Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, Punkt Obsługi 
Klienta pokój nr 7, w następujących godzinach: poniedziałek 13-16 oraz w czwartek 8-12),  
po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod nr 22 695-62-19. Osoby nieumówione 
nie będą obsługiwane. 

Informacja ta ma na celu jedynie przedstawienie aktualnego stanu postępowania. Podczas  
jej trwania strony nie uzyskają informacji o planowanym terminie zakończenia postępowania  
ani nie otrzymają informacji merytorycznych.  

Czas przeznaczony na zapoznanie się z aktami wynosi do 30 min i nie może zostać 
przedłużony. W pokoju nr 7 może przebywać tylko jedna osoba do jednej sprawy.

Podczas przeglądania akt obowiązuje nakaz zachowania 1,5 m odległości pomiędzy osobami 
oraz nakaz używania rękawiczek jednorazowych, dezynfekcji dłoni oraz zasłaniania ust i nosa. 

Osoba odbierająca dokumentacje z urzędu winna używać rękawiczek jednorazowych, 
zdezynfekować dłonie oraz mieć zasłonięte usta i nos.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. 
W trakcie prowadzonego postępowania, o czynnościach tutejszego organu, strony postępowania 
będą informowane w drodze publicznych obwieszczeń, zgodnie z art. 49 § 1 ww. ustawy.

WI-I.7820.1.4.2020.AC

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO  
o wszczęciu postępowania

Na podstawie § 10 ust. 2 Statutu Powiatu Grodziskiego stanowiącego Załącznik do Obwiesz-
czenia Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu Statutu Powiatu Grodziskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r., poz. 6369) Rada Powiatu Gro-
dziskiego podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia następującego stanowiska:

§ 1
Rada Powiatu Grodziskiego w dniu 28.02.2019 r. podjęła uchwałę Nr 52/V/19, w której wy-
raziła zaniepokojenie stopniem zaspokajania potrzeb zdrowotnych mieszkańców w zakre-
sie usług świadczonych przez szpitalne oddziały ratunkowe - konkretnie przez oddział 
ratunkowy w Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim z uwagi na jego olbrzy-
mie przeciążenia.

Rada postuluje podjęcie przez właściwe podmioty działań mających na celu utworzenie 
szpitalnego oddziału ratunkowego na terenie Powiatu Pruszkowskiego.

Stanowisko Rady podzielił Minister Zdrowia, który w dniu 14 czerwca 2019 r. zobowiązał 
Wojewodę Mazowieckiego do podjęcia działań mających na celu zapewnienie należytej do-
stępności do świadczeń ratownictwa medycznego.

Niestety mimo upływu dwóch lat w przedmiotowej sprawie nie podjęto żadnych skutecz-
nych działań w tym przez funkcjonujące na terenie Pruszkowa podmioty lecznicze i ich or-
gany założycielskie.

W ocenie Rady Powiatu Grodziskiego przeszkodą nie może tu być trwająca od ponad ro-
ku pandemia. Przeciwnie, pandemia powinna niezbędne, oczekiwane również przez miesz-
kańców, działania intensyfikować.

Rada Powiatu Grodziskiego zdaje sobie sprawę, że utworzenie SOR-u nie jest sprawą kilku 
tygodni czy kilku miesięcy, ale brak choćby rozpoczęcia działań przygotowawczych przez po-
nad dwa lata jest nie do zaakceptowania.

Apelujemy więc o podjęcie stosownych decyzji w imię bezpieczeństwa zdrowia i życia na-
szych mieszkańców.

Szpital Zachodni i jego właściciel Powiat Grodziski nie mogą w tym stanie rzeczy ponosić wy-
łącznej odpowiedzialności za narastanie stanu zagrożenia dla zdrowia i życia pacjentów.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu, który przekaże przyjęte przez 
Radę stanowisko: Ministrowi Zdrowia, Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia, Wojewodzie 
Mazowieckiemu, Marszałkowi Województwa Mazowieckiego, Posłom i Senatorom z okręgów wy-
borczych obejmujących zainteresowane powiaty, Konsultantowi Wojewódzkiemu w dziedzinie me-
dycyny ratunkowej, Przewodniczącemu Rady Powiatu Pruszkowskiego, Przewodniczącemu Rady 
Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Przewodniczącym Rad Gmin Powiatu Pruszkowskiego, War-
szawskiego Zachodniego i Powiatu Grodziskiego, Zarządowi Powiatu Pruszkowskiego, Zarządo-
wi Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz mieszkańcom poprzez publikację w lokalnej prasie.

Przewodniczący Rady Powiatu prześle do wyżej wymienionych podmiotów również uchwałę 
Rady z 2019 r. w przedmiotowej sprawie.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 254/XXX/21 RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 25 marca 2021 r. 

w sprawie ponownego przyjęcia stanowiska - apelu dotyczącego zaspokojenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców w zakresie usług świadczonych 
przez szpitalne oddziały ratunkowe


