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Nowoczesny plac zabawy  
w Parku Kościuszki

PRUSZKÓW  
Władze Pruszkowa  
w ostatnim czasie mocno 
stawiają na infrastrukturę 
rekreacyjną. Zwłaszcza  
na tę dedykowaną naj-
młodszym mieszkańcom, 
czyli na place zabaw.  
Trwa właśnie poszukiwa-
nie firmy, która stworzy 
nowe place zabaw  
w Parku Kościuszki. 

P lace zabaw to infrastruk-
tura, której mieście takim 
jak Pruszków nigdy mało. 
Gdzie bowiem najlepiej wy-

brać się na spacer z małymi dziećmi. 

DODATKI  ZDROWIE       / str. 05 / 
         NIERUCHOMOŚCI   / str. 07 /

R E K L A M A

Jednak mali mieszkańcy są niezwy-
kle wymagający, wiec ważne jest by 
plac zabaw był nie tylko bezpiecz-
ny, ale również ciekawie urządzony. 

Doskonale zdają sobie z tego spra-
wę władze Pruszkowa, które regu-
larnie zmieniają aranżacje miejskich 
miejsc do zabawy. Pierwszą taką 
modernizację przeszedł plac zabaw 
w Parku Anielin. Później zrealizo-
wano nowatorki w okolicy projekt 
i stworzono pierwszy Park Senso-
ryczny w okolicy. Mieści się przy ul. 
Wapiennej. Teraz przyszła pora na 
zmianę aranżacji najpopularniej-
szego placu zabaw, znajdującego się 
w Parku Kościuszki. Warto tu pod-
kreślić, że wizja przebudowy miejsc 
do zabawy już na projektach wyglą-
da imponująco. 
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PRUSZKÓW
Koronawirus  
w pruszkowskim ZUS / str. 6 /

REGION
Nowa elektrociepłownia  
dla CPK / str. 4 /

PRUSZKÓW
Lodowisko wraca  
na teren szkoły / str. 4 /

REGION
Od maseczki się  
nie wymigamy / str. 8 /
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udało się zebrać na kolejną operację 
nóżki małej Lenki z Pruszkowazł127 959,50

R E K L A M A

Wiele osób może powiedzieć, 
że modernizacja placu zabaw 
w Parku Kościuszki nie jest naj-
pilniejszą inwestycją. Zabawki są 
w dobrym stanie technicznym, 
podobnie jak nawierzchnia. Kło-
pot jednak w tym, że plac zabaw 
modernizację przeszedł już kil-
ka lat temu. Co więcej nie ma 
tu aż tak dużej liczby zabawek, 
choć miejsca na ich ustawienie 
nie brakuje. Ale modernizacja 
obejmuje nie tylko zmianę urzą-
dzeń na nowe, czy powiększenie 
samego placu zabaw. Po moder-
nizacji zmieni on również swoją 
funkcję, bowiem z placu zabaw 
będą mogły korzystać również 
dzieci niepełnosprawne, rów-
nież te poruszające się na wóz-
ku inwalidzkim. 

Jak zatem zmieni się plac za-
baw w Parku Kościuszki? Jak już 
wspomnieliśmy znajdzie się tu 
plac integracyjny dostosowa-
ne do potrzeb niepełnospraw-
nych dzieci. Powstanie tu duży 
zestaw składający się z pięciu 
wież ze zjeżdżalniami, trampo-
linami dla wózków, pionowych 

przeplotni linowych, ścianek 
wspinaczkowych oraz zestawów 
manualnych. Mniejszy zestaw 
będzie imitował remizę strażac-
ką oraz wóz strażacki. Na placu 
zabaw nie zabraknie huśtawek 
dostosowanych do dzieci nie-
pełnosprawnych, które posia-
dają specjalne zabezpieczenia. 
Znajdzie się tu również karu-
zela i huśtawka ważka na które 
będzie można wjechać na wóz-
ku inwalidzkim. Nie zabraknie 
też popularnych bujaków. 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Plac integracyjny to dopiero 
początek. Największą rewolu-
cją na parkowym placu zabaw 
będzie konstrukcja „zamczy-
ska” składająca się z pięciu wież. 
Najwyższa będzie miała aż czte-
ry kondygnacje. Cały zestaw 
uzupełnią zjeżdżalnie, mosty 
linowe, rury strażackie, ścian-
ki wspinaczkowe, drabinki li-
nowe, zestawy manualne. Jak 
na zamek przystało będą rów-
nież flagi z herbem Pruszkowa! 
Nieco mniejszy zestaw będzie 
stylizowany na dwuwieżowy za-
mek z mostem łączącym wieże 
oraz zjeżdżalniami rurowymi 
i otwartymi. Całości dopełnią 
piramida linowa, linowy pająk 
ze zjeżdżalnią, rozmaite buja-
ki, zestawy piaskowe, koparka 
do piasku oraz specjalna pia-
skownica umożliwiająca zaba-
wę dzieciom poruszającym się 
na wózkach.

Dla małych atletów przy-
gotowana zostanie… siłownia 
plenerowa! Tu znajdą się takie 

Grodziski Rower 
Miejski wróci za rok

GRODZISK MAZ. 
Sezon na wypożyczanie 
miejskich rowerów trwa. 
Ale grodziski urząd 
już szuka firmy, która 
zajmie się obsługą stacji 
rowerowych przez naj-
bliższe trzy lata. 

O becnie za obsługę 
grodziskich rowe-
rów miejskich odpo-
wiada firma Nextbike. 

Jednak umowa z operatorem 
dobiega końca. Pewne jest, że 
wypożyczalnie miejskich ro-
werów do Grodziska powrócą. 
Miasto szuka bowiem nowego 
operatora systemu. 

Nowy operator będzie obsługi-
wał Grodziski Rower Miejski od 
1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 
2023 r. Do dyspozycji mieszkań-
ców będą 92 rowery rozmieszczo-
ne na 12 stacjach. Z wypożyczalni 

A
N

N
A

 Z
W

O
LI

Ń
SK

A
 

R E K L A M A

będą mogli korzystać zarejestro-
wani użytkownicy, również ci, 
którzy do systemu w poprzed-
nich latach. 

Aby wypożyczyć rower nale-
ży zarejestrować się do systemu. 
Można to zrobić przez stronę in-
ternetową lub aplikację mobilną. 
Następnie doładować konto kwo-
tę minimum 10 zł. Za pierwsze 
20 minut jazdy Grodziskim Ro-
werem Miejskim nie zapłacimy 
nic. Pierwsza godzina wypoży-
czenia to koszt 1 zł, druga – 1zł, 
trzecia – 1zł, a czwarta i każda 
następna 5 zł. AZ

Nowoczesny plac zabawy 
w Parku Kościuszki

urządzenia jak rowerek, steper, 
biegacz, wahadło, pajacyk, ko-
ła Tai Chi. 

Ciekawostką jest również la-
birynt, który zostanie zbudo-
wany z gabionów i będzie miał 
wysokość 150 cm. Dla dziecia-
ków będzie to zapewne ogrom-
na frajda! 

Teraz pozostaje pytanie kie-
dy dzieci będą mogły skorzy-
stać z nowego placu zabaw? 
Pruszkowski magistrat szuka 
firmy, która ma się zająć stwo-
rzeniem nowego placu zabaw. 
Oferty zainteresowanych firm 
poznamy 15 października. Je-
śli uda się wyłonić wykonawcę 
już w pierwszym przetargu, to 
z nowy plac zabaw będzie nie-
jako gwiazdkowym prezentem 
(choć oddanym nieco z wyprze-
dzeniem) od władz miasta dla 
najmłodszych. Plac zabaw ma 
być gotowy do 15 grudnia. AZ
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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), taniec, koło strzeleckie, siłownia
•  Od 2016 roku wprowadzono dodatkowy przedmiot Filozo�a
•  Od 2017 roku wprowadzono dodatkowy przedmiot Edukacja �lmowa

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

R E K L A M A

PRUSZKÓW
Choć dopiero co rozpo-
częła się jesień, to władze 
Pruszkowa już przy-
gotowują się do zimy. 
A dokładniej przygoto-
wują zimowe atrakcje 
dla mieszkańców.

W tym roku zimą miesz-
kańcy do swojej dys-
pozycji znów będą 
mieć sztuczne lo-

dowisko. W tym roku ta zimowa 
atrakcja wraca jednak na swo-
je „stare” miejsce, czyli na teren 
Szkoły Podstawowej nr 2. Władze 
Pruszkowa szukają już firmy, która 
zajmie się organizacją lodowiska.

Jak zatem będzie wyglądać 
w tym roku ślizgawka? Lodowi-
sko będzie miało 800 mkw., z cze-
go 200 mkw. będzie zajmować 
wydzielona część do nauki jazdy 
dla najmłodszych. Przy lodowi-
sku działać będzie wypożyczalnia 
sprzętu z łyżwami, kaskami czy po-
pularnymi „pingwinkami” do nauki 
jazdy oraz punkt gastronomiczny. 

Lodowisko wraca na teren szkoły

Chętni będą mogli zostawić swo-
je rzeczy w szatni. Lodowisko ma 
być zadaszone.

Wypożyczenie sprzętu będzie 
płatne, ale cena wypożyczenia ły-
żew wraz z kaskami nie może być 
wyższa niż 10 zł. Również ostrze-
nie własnego sprzętu nie będzie 
droższe niż 10 zł.

Kiedy ruszy pruszkowskie lo-
dowisko? Jeśli tylko pogodna na 

to pozwoli, to mieszkańcy ze śli-
zgawki skorzystają już 6 grud-
nia, czyli w Mikołajki. Lodowisko 
ma być czynne do 14 lutego, o ile 
warunki pogodowe nie wymuszą 
jego wcześniejszego zamknięcia. 
Władze Pruszkowa zostawiły so-
bie furtkę również na wydłuże-
nie terminu działania lodowiska, 
ale maksymalnie do końca lute-
go 2021 r. AZ

REGION
Przy Centralnym Porcie 
Komunikacyjnym ma 
powstać nowa elektro-
ciepłownia. Obiekt 
zasilany gazem ze 
wsparciem paneli 
słonecznych ma 
wybudować Polska 
Grupa Energetyczna.

S zacuje się, że do zasilania 
lotniska i węzła kolejo-
wego oraz sąsiadujące-
go z CPK Airport City 

potrzebne będzie od 60 do 100 
MW. CPK podpisało już poro-
zumienie z PGE zakładające-
go budowę elektrociepłowni 
z zastosowaniem trigeneracji, 
czyli skojarzonego technolo-
gicznie wytwarzania: energii 
elektrycznej, ciepła i chłodu 
użytkowego. Takie rozwiąza-
nie pozwoli na zmniejszenie ilo-
ści i kosztu energii niezbędnej 

Nowa elektrociepłownia 
dla CPK

do wytworzenia każdego z tych 
trzech źródeł z osobna.

– Włączamy zielone światło 
dla zielonych rozwiązań. Nowy 
port lotniczy wraz z inwestycja-
mi towarzyszącymi powinien 
w jak największym stopniu ko-
rzystać z odnawialnych źródeł 
energii (OZE) – mówi wicemini-
ster infrastruktury Marcin Hora-
ła, pełnomocnik rządu ds. CPK. 
– Dobra wiadomość jest taka, że 
planując CPK od podstaw, mo-
żemy już na samym początku 
położyć nacisk na niskoemisyj-
ne i proekologiczne rozwiąza-
nia – podkreśla.

– To będzie pierwsza tak du-
ża instalacja generacji chłodu 
w Polsce realizowana całkowi-
cie od podstaw. Ciepło, chłód 
i energia elektryczna, powsta-
jące w procesie trigeneracji, 
oznaczają wykorzystanie no-
watorskich rozwiązań w infra-
strukturze PGE – mówi Wojciech 
Dąbrowski, prezes PGE Polskiej 
Grupy Energetycznej. Współ-
praca z Centralnym Portem 

Komunikacyjnym to jeden z ele-
mentów długoletniego planu 
inwestycyjnego Grupy PGE an-
gażującego duże środki finan-
sowe i znacząco wpływającego 
na rozwój polskiej gospodarki. 
Nasz plan na najbliższe lata to 
m.in. duże inwestycje w ener-
getykę odnawialną jak Program 
Offshore na Bałtyku, bloki ga-
zowe dla Elektrowni Dolna Od-
ra, a także budowa nowoczesnej 
Elektrociepłowni Nowa Czech-
nica pod Wrocławiem. Każda 
z tych projektów wpisuje się 
w polską transformację ener-
getyczną – podkreśla.

Współpraca pomiędzy CPK 
i PGE będzie dotyczyła m.in. 
szacowania zapotrzebowania 
na energię elektryczną, ciepło 
i chłód. Obie strony zadeklaro-
wały, że przygotują też wspólny 
harmonogram inwestycji. Jed-
nak infrastruktura energetycz-
na nie będzie dedykowana tylko 
CPK. Na tej inwestycji skorzystać 
mają również okoliczne gminy 
oraz ich mieszkańcy.   AZ
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Jestem zdumiony i oburzony wypowiedziami polityków PiS-u powracającymi do pomysłu rozbioru 
Mazowsza. W kraju panuje epidemia. Dziesiątki ludzi umiera z powodu Covid-19, zaczyna brakować 
miejsc w szpitalach, a PiS chce zniszczyć Mazowsze. Szanowni Państwo, zamiast dzielić regiony, 
zamiast dzielić społeczeństwo, zajmijcie się ochroną zdrowia, gospodarką, rolnictwem, wszystkim tym, 
czym żyją ludzie na co dzień. – Adam Struzik, marszałek Mazowsza o pomyśle podziału województwa mazowieckiego na dwa województa
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So Beautiful to klinika urody, któ-
ra może konkurować z najlepszymi 
warszawskimi salonami. Jednak Mar-
ta Błasiak i Magdalena Jaworska, któ-
re stworzyły So Beautiful zdecydowały 
się na prowadzenie go w Pruszkowie. 
Jak same podkreślają zrobiły to z myślą 
o wszystkich kobietach. – Postanowi-
łyśmy przenieść wysoki standard usług 
do miejscowości, w której mieszkamy, 
by kobiety z Pruszkowa i okolic rów-
nież miały możliwość korzystania z re-
welacyjnych zabiegów na twarz i ciało 
– podkreślają. 

Wachlarz usług faktycznie jest impo-
nujący, a podobnych zabiegów próżno 

szukać w innych salonach w okolicy. – 
Wiemy czego oczekują klientki, ponieważ 
same przez lata nimi byłyśmy. Dlatego 
stworzyłyśmy So Beautiful patrząc na 
klinikę, z perspektywy klienta. Wiemy, 
że oprócz komfortowej atmosfery w sa-
lonie, niezwykle ważna jest wykwalifiko-
wana kadra oraz indywidualne podejście 
do każdej klientki – dodają właściciel-
ki So Beautiful. 

Jakie zabiegi oferuje klinika uro-
dy? Na szczególną uwagę zasługuje tu 
Accent Prime, czyli platforma zabie-
gowa ujędrniająca i modelująca ciało 
i twarz przy wykorzystaniu fal radio-
wych i ultradźwiękowych. Efekty są 

So Beautiful – jedyna taka klinika w okolicy
spektakularne i widoczne po zaledwie 
kilku zabiegach. Niektóre panie pozy-
tywne zmiany widzą już po pierwszej 
wizycie w salonie. Dla wszystkich pań 
zmagających się z „pomarańczową skór-
ką” idealne będą zabiegi Storz D-Actor, 
który jest prawdziwym pogromcą cellu-
litu. Natomiast gdy nasze ciało wymaga 
ujędrnienia i wyszczuplenia warto po-
stawić na Endermologię Alliance LPG. 

W okresie jesienno – zimowym w salo-
nie wykonywane są zabiegi depilacji la-
serowej przy wykorzystaniu najnowszej 
generacji lasera diodowego Primelase.

W klinice urody So Beautiful nie mo-
gło zabraknąć również szerokiej gamy 
zabiegów na twarz. Oprócz komplekso-
wych planów zabiegowych składających 
się z kilku sesji możemy również skorzy-
stać z tzw. zabiegów bankietowych, po 
których efekt będzie widoczny od razu. 
Do tego celu wykorzystywane jest urzą-
dzenie o nazwie Geneo oraz zabiegi z wy-
korzystaniem kosmetyków Dermaquest  
i fitokosmetyków Vagheggi.

Jak zatem wybrać dla siebie najlepszy 
zabieg? Tu z pomocą przychodzi wykwali-
fikowana kadra So Beautiful, która w trak-
cie bezpłatnej konsultacji przeprowadza 
szczegółowy wywiad. I nie chodzi tu tyl-
ko o nasze oczekiwania, ale również o to 
jaki prowadzimy styl życia, odżywiania 

i jaki jest nasz stan zdrowotny. To pozwa-
la idealnie dobrać zabiegi oraz sprostać 
oczekiwaniom klientek. – To co spraw-
dzi się rewelacyjnie u jednej osoby, nie 
oznacza, że przyniesie też świetne efek-
ty u drugiej. Dlatego tak ważne jest dla 
nas indywidualne podejście do klientki 
– podkreślają właścicielki So Beautiful. 

Oferta cenowa zabiegów jest zaska-
kująca! I to bardzo pozytywnie. Można 
powiedzieć, że znajdziemy tu zabiegi na 
każdą kieszeń. Uzupełnieniem oferty za-
biegowej jest szeroka gama kosmetyków 
naturalnych oraz suplementów diety, 
które wspierają kuracje urodową. 

So Beautiful to miejsce, które stale 
poszerza swoją ofertę, tak by klientki 
otrzymały kompleksową usługę. Oprócz 
wspomnianych wcześniej zabiegów w kli-
nice urody dostępne są również zabiegi 
z zakresu medycyny estetycznej wyko-
nywane przez lekarza.

Na urodowej mapie Pruszkowa kilka miesięcy temu 
pojawiła się wyjątkowa klinika urody. So Beautiful 
to miejsce, które stworzyły dwie przyjaciółki z my-
ślą o innych kobietach. 

ul. Michała Drzymały 5/1, 
05-800 Pruszków
tel. 500-016-116

LECZENIE BÓLU
KRĘGOSŁUPA I STAWÓW

DARMOWA
KONSULTACJA Z FIZJOTERAPEUTĄ
DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH
KARTĘ SENIORA

Zgłoś się, jeżeli doskwierają Ci:
- bóle kręgosłupa 
- przeciążenia układu kostnego 
- dolegliwości mięśniowe i stawowe 
- bóle reumatyczne 
- rwa kulszowa
- bóle n- bóle nóg, skurcze, ciężkie nogi 

Skuteczność potwierdzona klinicznie! 

UL. PRUSA 19, PRUSZKÓW

TEL. 22 100 35 92

@centrumrewitalpruszkow

R E K L A M A

MIEJSCA
NA TWOJĄ
REKLAMĘ

WWW.WPR24.PL
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GRODZISK MAZ. 

Ruszyły prace remontowe  
na Stawach Walczewskiego

Stawy Walczewskiego to jedno z najładniejszych miejsc w naszym regionie. Właśnie 
rozpoczęły się kolejne prace modernizacyjne na terenie parku. Obecnie trwa budo-
wa nawierzchni drewnianej z siedziskami dookoła boiska do piłki siatkowej na Sta-
wach Walczewskiego. Wybudowane zostaną również domki na palach i ścieżki wiszące 
między nimi oraz altany. Wkrótce pojawią się również dodatkowe ławki, kosze i budki 
lęgowe dla ptaków. Inwestycja realizowana jest w ramach II etapu projektu „Przywró-
cenie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanych terenów w ramach rewita-
lizacji Grodziska Mazowieckiego”.  MS

REGION
Warszawska Kolej 
Dojazdowa znów ma 
powody do dumy. Prze-
woźnik może pochwalić 
się najwyższym  
wskaźnikiem punktual-
ności za drugi  
kwartał tego roku.

W edług danych  
opublikowanych 
przez Urząd Tran- 
sportu Kolejowe-

go Warszawska Kolej Dojazdowa 
była najpunktualniejszym prze-
woźnikiem w Polsce ze wskaź-
nikiem na poziomie 99,3 proc. 
Za naszym lokalnym przewoź-
nikiem uplasowały się m.in. PKP 
SKM w Trójmieście i Usedomer, 
a także spółki działające „po 
sąsiedzku” czyli warszawska 
SKM (siódme miejsce w ran-
kingu) i Koleje Mazowieckie 
(ósma  pozycja w kraju).

WKD liderem punktualności
Jak WKD komentuje swój suk-

ces? – Podejmowane na bieżąco 
działania wpisują się w dążenie 
spółki do zapewnienia jak naj-
wyższej konkurencyjności w ra-
mach prowadzonej działalności 
podstawowej obejmującej orga-
nizację i realizację kolejowych 
przewozów pasażerskich o naj-
wyższej niezawodności, bez-
pieczeństwie, komforcie oraz  
o odpowiedniej intensywności 
i sprawności. Znajduje to od-
zwierciedlenie w statystykach 
publikowanych cyklicznie przez 
Urząd Transportu Kolejowego  
– zaznaczają władze „wukadki”.

Wśród czynników, które zło-
żyły się na ten wynik spółka wy-
mienia m.in. połączenie funkcji 
przewoźnika i zarządcy infra-
struktury kolejowej, prowadze-
nie przewozów kolejowych na 
całkowicie wydzielonej linii ko-
lejowej, posiadanie własnych za-
pleczy utrzymaniowych taboru 
oraz infrastruktury, oferta prze-
wozową skonstruowaną na bazie 
cyklicznego rozkładu jazdy.  AZ

PIASTÓW
Władze Piastowa wy-
brały już firmę, która 
zajmie się budową 
schodów i wind, które 
mają połączyć wiadukt 
z peronami PKP. Do 
przetargu zgłosiła się 
tylko jedna firma. 

P iastowcy włodarze chcą 
zachęcić mieszkań-
ców do korzystania 
z komunikacji miej-

skiej. Powód jest prosty. Cho-
dzi o zmniejszenie korków na 
ulicach i zmniejszenie emisji 
spalin. Jednak w przypadku Pia-
stowa ta zachęta wymaga wie-
lu działań. Oprócz zwiększenia 
liczby miejsc parkingowych przy 
dworcu PKP konieczne jest rów-
nież  przeniesienie przystanków 
autobusowych. Te przy których 
zatrzymują się autobusy linii 
ZTM są oddalone od dworca 
kolejowego o kilkaset metrów. 

Piastowscy włodarze ma-
ją jednak wizję rozwiązania 

Wybrali wykonawcę schodów 
na peron  W
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REGION
Najpóźniej w listopadzie 
do Sejmu trafi projekt 
ustawy w sprawie po-
działu Mazowsza na dwa 
województwa: mazowiec-
kie i warszawskie – poin-
formował we wtorek szef 
Komitetu Wykonawczego 
PiS Krzysztof Sobolewski.

Jak zaznacza Sobolewski 
projekt ustawy jest obecnie 
"doszczegóławiany" i będzie 
zawierał załącznik opisu-

jący kalendarz postępowania 
w ramach podziału Mazowsza. 
– Będzie do niego załączony ka-
lendarz kolejnych etapów; jed-
nym z etapów będą wybory do 
sejmików województwa war-
szawskiego i województwa ma-
zowieckiego – powiedział poseł 
PiS. Jak dodał, wybory te miały-
by się odbyć w przyszłym roku. 

Podział Mazowsza najpóźniej 
w listopadzie w Sejmie

Komentarz w tej sprawie wy-
dał marszałek województwa 
mazowieckiego Adam Struzik. 
– Jestem zdumiony i oburzony 
wypowiedziami polityków PiS-u 
powracającymi do pomysłu roz-
bioru Mazowsza. W kraju panuje 
epidemia. Dziesiątki ludzi umie-
ra z powodu Covid-19, zaczyna 
brakować miejsc w szpitalach, 
a PiS chce zniszczyć Mazow-
sze. Szanowni Państwo, zamiast 
dzielić regiony, zamiast dzie-
lić społeczeństwo, zajmijcie się 
ochroną zdrowia, gospodarką, 
rolnictwem, wszystkim tym, 
czym żyją ludzie na co dzień. 
Dlaczego chcecie zniszczyć coś, 
co w myśl zasady subsydiarno-
ści, pomocniczości i zrównowa-
żonego rozwoju było budowane 
przez ponad 20 lat i tworzy je-
den organizm. Po raz kolejny 
podkreślam, Mazowsze regio-
nalne bez stolicy stanie się re-
gionem biedy, niezdolnym do 
samodzielnego utrzymania 
mienia i inwestycji – podkre-
śla Struzik  MS/PAP
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PRUSZKÓW
Jeden z naszych czytel-
ników poinformował 
nas, że w inspektoracie 
Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych dwóch pra-
cowników zakaziło się 
koronawirusem. – Nie 
podjęto żadnych kroków 
u reszty pracowników. 
ZUS nadal działa jakby 
nic się nie stało, a ludzi 
przewija się tu mnóstwo 
– czytamy w mailu. 

P ostanowiliśmy spraw-
dzić tę informacje i po-
prosić o wyjaśnienia. 
Po telefonie do prusz-

kowskiego inspektoratu zosta-
liśmy skierowani do rzecznika 
prasowego Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych, który potwierdził 
doniesienia o przypadkach za-
każenia wśród pracowników. – 
Obecnie wśród pracowników 

ZUS w Pruszkowie potwierdzono 
dwa przypadki zakażenia koro-
nawirusem. Obie osoby praco-
wały w jednym pokoju i nie miały 
żadnego kontaktu z klientami. 
Pokój, o którym mowa, został 
zdezynfekowany.  By ograniczyć 
ryzyko rozprzestrzenienia się pa-
togenu kierownictwo placówki 
i oddziału ZUS, po zasięgnięciu 
opinii Sanepidu, przeprowadzi-
ła szereg działań zaradczych. Na-
tychmiast wytypowano osoby, 
które miały kontakt z zakażo-
nymi i wysłano ich na kwaran-
tannę (obecnie przebywa na niej 
trzech pracowników). W związ-
ku z zaistniałą sytuacją kierow-
nictwo podjęło również decyzję 
o skierowaniu na pracę zdalną 
7 pracowników, co dodatkowo 
minimalizuje ryzyko dalszych 
zakażeń – informuje Piotr Ole-
wiński, regionalny rzecznik pra-
sowy ZUS. – Warto podkreślić, 
że placówki ZUS, w tym rów-
nież Inspektorat w Pruszkowie, 
funkcjonują od wielu miesięcy 
w rygorze sanitarnym. Cyklicznie 
dezynfekowane są m.in wszystkie 
klamki, blaty i włączniki światła. 

Pracownicy zostali wyposażeni 
w środki ochrony osobistej i kon-
taktują się ze sobą bezpośrednio 
tylko wtedy, gdy nie da się zrobić 
tego przy pomocy telefonu lub 
wiadomości mailowej – dodaje. 

Pruszkowski inspektorat ZUS 
nie zdecydował się na jednodnio-
we zamknięcie lub na przejście na 
tryb pracy zdalnej. Przypomnij-
my, że tego typu środki ostroż-
ności zastosowano w okolicznych 

urzędach. W Pruszkowie gdy za-
każenie wykryto u jednego z pra-
cowników Powiatowego Urzędu 
Pracy na jeden dzień zamknię-
to Starostwo Powiatowe, Urząd 
Pracy i Powiatowe Centrum 
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Koronawirus w pruszkowskim oddziale ZUS 
Pomocy Rodzinie. W Grodzisku 
po wykryciu zakażenia u dwóch 
pracowników magistratu urząd 
przez tydzień pracował w trybie 
zdalnym, a mieszkańcy swoje 
sprawy mogli załatwiać online. 
Pojawia się więc pytanie dlaczego 
z takich rozwiązań nie wprowa-
dził ZUS? – Ograniczenie zadań 
realizowanych przez placów-
kę, w tym jej zamknięcie, niesie 
ze sobą poważne konsekwencje 
dla mieszkańców, dla których 
dostęp do usług świadczonych 
przez ZUS byłby utrudniony. 
Ten środek zaradczy, biorąc 
pod uwagę okoliczności ta-
kie jak ograniczenie zakażeń 
SARS-COV-2 do pracowników 
jednego pokoju, okresowe de-
zynfekcje i długotrwałe działa-
nie w reżimie sanitarnym, nie 
był rekomendowany przez Sa-
nepid. Kierownictwo placówki 
i oddziału na bieżąco reaguje 
na wszelkie zagrożenia i jeże-
li w przyszłości będzie taka ko-
nieczność, to bez wahania użyje 
tych narzędzi w trosce o zdrowie 
lokalnej społeczności – wyjaśnia 
Piotr Olewiński.  AZ

tego problemu. Chcą stworzyć 
w mieście węzeł przesiadkowy. 
Na realizację tego przedsięwzię-
cia piastowskim włodarzom 
udało się pozyskać dofinan-
sowanie na budowę centrum. 
Mowa tu o pokaźnej sumie. Pia-
stów otrzyma ponad 6,8 mln zł 
na to zadanie.

Jednym z elementów cen-
trum przesiadkowego będzie 
połączenie peronów z… wia-
duktem nad torami. Piastow-
ski magistrat wybrał już firmę, 
która zajmie się tym zadaniem 
to Warszawskie Przedsiębior-
stwo Mostowe Mosty Sp. z o.o. 
Budownictwo Sp. komandytowa, 
która za wykonanie prac zain-
kasuje prawie 3 mln zł. 

W ramach prac mają zostać 
wykonane fundamenty oraz pale 
fundamentowe. Dodatkowo wy-
konane zostanie przedłużenie 
peronów wraz z odwodnieniem. 
W ramach robót przewidziano 
również budowę dwóch ciągów 
schodów oraz dwóch wind wraz 
z zasilaniem i oświetleniem. 
Schody i windy mają zostać wy-
budowane do końca czerwca 
przyszłego roku.   AZ
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Na początek kilka słów 
o ogrodzeniach panelo-
wych. Co to takiego? To, 
jak sama nazwa wskazu-

je ogrodzenie, które powstaje z goto-
wych paneli łączonych z dedykowanymi 
słupkami. Najprostsze panele znajdzie-
cie w marketach budowlanych, ale zde-
cydowanie lepiej tego typu ogrodzenie 
kupować u producenta. Firma Milord 
Ogrodzenia Systemowe w swojej ofercie 

posiada  szeroki wybór paneli 2d, 3d oraz 
panele typu Fala. Dodatkowo u produ-
centa możemy uzyskać poradę i pomoc 
przy wyborze rozwiązania, które spro-
sta naszym oczekiwaniom.  

Panele ogrodzeniowe  
– rozsądna alternatywa  
dla siatki
Zalet ogrodzenia panelowego jest wie-
le. Jednak skupmy się na tych najważ- 

Dlaczego warto postawić na ogrodzenie panelowe?

niejszych. Ogrodzenie wykonane z pa-
neli jest świetną cenową alternaty-
wą dla odchodzącej do lamusa siatki 
czy popularnych lata temu betono-
wych ogrodzeń. Ogrodzenie panelo-
we wygląda niezwykle lekko i idealnie 
komponuje się z otoczeniem. Kluczem 
do wszystkiego jest bowiem prosto-
ta. Klasyczna forma sprawia, że takie 
ogrodzenie nie przytłacza i pozwala 
eksponować architekturę domu i pięk-
no ogrodu. 

Ogrodzenie panelowe  
– eleganckie i bezpieczne 
Wiele osób błędnie zakłada, że ogro-
dzenie panelowe nie stanowi ochrony. 

Ogrodzenia systemowe są bardzo wy-
trzymałe i odporne na mechaniczne 
uszkodzenia. Nie odkształcają się i jed-
nocześnie są odporne na różne wa-
runki pogodowe – od upałów, przez 
ulewne deszcze, po śnieg czy wiatr.

Ogrodzenie „szyte na miarę”
Ogrodzenie panelowe można dosto- 
sować do swoich potrzeb. Doradcy 
z firmy Milord pomogą wybrać taki typ 

ogrodzenia, który będzie idealnie paso-
wał do charakteru naszej nieruchomo-
ści. Dodatkowym atutem jest szybkość 
montażu ogrodzenia. Prosta konstruk-
cja sprawia, że stworzenie ogrodze-
nia nawet dla dużej działki w krótkim  
czasie nie stanowi problemu.. 

Jeśli szukasz eleganckiego i jakościo-
wego ogrodzenia w rozsądnej cenie to 
koniecznie zapoznaj się z ofertą ogro-
dzeń panelowych firmy Milord. 

OGRODZENIE PANELOWE STAJĄ SIĘ CORAZ POPULARNIEJSZE. 
I NIE MA SIĘ CO DZIWIĆ! TO ŚWIETNY ZAMIENNIK TRADYCYJ-
NEJ SIATKI, KTÓRY SPRAWDZI SIĘ WSZĘDZIE – NA DZIAŁKACH 
PRYWATNYCH, TERENACH REKREACYJNYCH, OSIEDLACH,  
A NAWET PRZY TERENIE FIRMOWYM.

Milord – ogrodzenia systemowe
ul. Książenicka 19, 05-822 Milanówek
T: 530 801 108
M: milord@ogrodzeniamilord.pl

SALON ECT TECHNIK
UL. GÓRNA DROGA 5, URSUS

PRZY ZAKUPIE NOWEJ MASZYNY 
WERYFIKACJA ZA 1 ZŁ 

SERWISUJEMY 
ELEKTRONARZĘDZIA 

KAŻDEJ MARKI

ODBIÓR MASZYN 
Z BUDOWY 

DO SERWISU

UL. PUŁAWSKA 280, WARSZAWA

885,60ZŁ Z VAT

720 ZŁ BEZ VAT
662,97 ZŁ Z VAT

539 ZŁ BEZ VAT

M18CBLPD-422C

M12BPD-202C 
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Bogna Gladden-Obidzińska

664 603 886
bogna.gladden@mojenowem.pl

WWW.MOJENOWEM.PL

PROFESJONALNY POŚREDNIK
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PIASTÓW

Spotkanie 
z Robertem Małeckim

Miejska Biblioteka Publiczna w Piastowie zaprasza na 
spotkanie autorskie z Laureatem Nagrody Wielkiego 
Kalibru i nagrody Kryminalnej Piły z Panem Robertem 
Małeckim! Robert Małecki to politolog, filozof i dzien-
nikarz, a także nauczyciel kreatywnego pisania i – co 
najważniejsze – autor bestselerowych powieści krymi-
nalnych. Uznawany za jednego z najlepszych polskich 
specjalistów w tej branży. Jest laureatem Nagrody 

Wielkiego Kalibru i nagrody Kryminalnej Piły oraz 
zdobywcą „Złotej Karety” w kategorii Kultura, przy-
znawanej przez toruński Dziennik „Nowości”. Spotka-
nie odbędzie się dnia 9 października o godzinie 18:00 
w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury. Wszyscy zain-
teresowani proszeni są o kontakt z biblioteką główną 
pod numerem 665 206 188 lub na email: biblioteka-
miejskawpiastowie@gmail.com. MS

PRUSZKÓW
Park Potulickich to 
jedno z najpiękniejszych 
miejsc w Pruszkowie. 
Jednak nie zawsze 
miło jest po nim spa-
cerować. Mieszkańcy 
często skarżą się na 
niezbyt przyjemny 
zapach zgnilizny.

O d wielu lat w trakcie 
upałów w Parku Po-
tulickich można wy-
czuć woń zgnilizny. 

Wiele osób korzystających z wy-
pożyczalni kajaków, dostępnej 
na stawach podkreśla, że przy-
kry zapach psuje frajdę z pływa-
nia kajakiem. 

Pruszkowscy włodarze po-
stanowili zająć się tym proble-
mem i zdecydowali się oczyścić 
stawy. Pod koniec września ru-
szył kolejny etap robót. – Pracami 
objęte zostały dwa stawy położo-
ne w okolicy ul. Hubala. Techno-
logia, która jest stosowana do 

Zadbają o ekosystem stawów

oczyszczenia zbiorników jest pol-
ską, autorską technologią opra-
cowaną w 2009 r., która jest 
w 100 proc. biologiczna. Pod-
czas oczyszczania nie są stoso-
wane żadne środki chemiczne, 
syntetyczne ani ciężki sprzęt typu: 
koparki czy refulery. Technolo-
gia nie wymaga żadnego okresu 
karencji. Nie ma konieczności 
spuszczania wody ze zbiornika – 
informuje pruszkowski magistrat. 

Dzięki tym pracom uda się 
doprowadzić do równowagi 
biologicznej w stawach. Do-
datkowo przywrócone zostaną 
walory użytkowe, estetyczne 

i rekreacyjne. Woda w stawach 
będzie bardziej przejrzysta, 
zniknie również odór gnilny, 
a tym samym dzięki zastoso-
waniu odpowiedniej technologii 
uruchomione zostaną natu-
ralne procesy samooczyszcze-
nia się ekosystemu wodnego.  
– Dodatkowym działaniem, po-
za kontynuacją aplikacji, będzie 
odtworzenie roślinnej strefy li-
toralowej w największym stawie 
– rośliny w każdym ekosyste-
mie wodnym pełnią bardzo 
ważną funkcję wspomagającą 
oczyszczanie wody – podkre-
ślają urzędnicy.   AZ

REGION
Od 10 października 
zmieniają się przepisy 
dotyczące obostrzeń. 
Za brak maseczki 
w miejscu gdzie jest 
to wymagane i za 
przekroczony limit 
na imprezie będą kary. 
Obostrzenia 
dotyczą stref żółtych 
i czerwonych. 

P rzypomnijmy. Od jakie-
goś czasu obostrzenia 
związane z koronawi-
rusem są wprowadza-

ne lokalnie i obejmują powiaty. 
W strefie żółtej obowiązuje m.in. 
limit jednej osoby na 4 mkw. 
w przypadku imprez takich jak 
kongresy czy konferencje. W si-
łowniach na jedną osobę ma 
przypadać 7 mkw. Natomiast 
na imprezie rodzinnej może ba-
wić się maksymalnie 100 osób. 

W strefach czerwonych ob-
ostrzenia są bardziej rygory-
styczne. Wszędzie w przestrzeni 
publicznej należy zakrywać nos 
i usta, na imprezach rodzin-
nych może być maksymalnie
50 osób, obowiązuje też zakaz 
organizacji targów czy konfe-
rencji. Zamknięte musza być 
parki rozrywki czy wesołe mia-
steczka. W kinach może być tyl-
ko 25 proc. publiczności.

Od maseczki się nie „wymigamy”. 
Zmiana obostrzeń

Od 10 października zmienią 
się obostrzenia w poszczegól-
nych strefach. Ważna zmiana 
dotyczy zasłaniania twarzy. – Od 
soboty obowiązek zasłaniania ust 
i nosa będzie wprowadzony za-
równo w strefie żółtej jak i czer-
wonej – poinformował Adam 
Niedzielski minister zdrowia. 

To jednak nie wszystko. Brak 
maseczki będziemy musieli 
usprawiedliwić odpowiednim 
zaświadczeniem od lekarza. Jeśli 
nie będziemy go mieli otrzyma-
ny mandat. Według policji czas 
na przygotowanie się do nosze-
nia lub nienoszenia maseczek 
był wystarczający i teraz pora 

na kary dla osób nie respektu-
jących przepisów. 

Co ciekawe w strefie czerwo-
nej pojawi się nowe obostrze-
nie. To ograniczenie działalności 
restauracji, pubów i barów do 
godziny 22.00. 

Minister zdrowia przypomniał 
również o obowiązku zasłania-
nia ust i nosa na cmentarzach.
– Na cmentarzach, niezależnie 
od strefy, w której się znajdu-
ją, obowiązuje nakaz noszenia 
maseczek; ważne jest, aby Po-
lacy wiedzieli o tym, szczegól-
nie w kontekście zbliżającego 
się Święta Zmarłych – podkre-
ślił Niedzielski.   AZ

REGION
Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad 
poinformowała o odstą-
pieniu od umowy z firmą 
realizującą odcinek drogi 
ekspresowej S7 pomię-
dzy węzłami Tarczyn 
i Lesznowola.

W edług drogowców 
firma Ids-Bud mi-
mo wielokrotnych 
wezwań, nie realizo-

wała przewidzianych w harmono-
gramie prac. Mobilizacja sprzętu 
i kadry nie wskazywała również 
na terminowe zakończenie robót. 
– Jednym z powodów rozwiązania 
umowy z przyczyn leżących po stro-
nie wykonawcy jest zawarcie przez 
niego, bez zgody inwestora, umo-
wy cesji wierzytelności z bankiem. 
Oznacza to, że wszystkie należne 
wykonawcy z tytułu zrealizowa-
nych robót płatności kierowane 

Umowa na budowę S7 Lesznowola 
– Tarczyn rozwiązana

miałyby być na konto banku. Jest 
to działanie niezgodne z warun-
kami kontraktu. Ponadto fakt ten 
stanowi o złej wierze wykonawcy, 
czego skutkiem jest utrata przez 
inwestora zaufania do rzekomo 
profesjonalnego przedsiębiorcy 
– poinformowała GDDKiA. 

Drogowcy zaznaczyli również, 
że minęło już 30 proc. czasu prze-
widzianego na realizację robót bu-
dowlanych a zaawansowanie prac 
wynosi jedynie 6,3 proc. Z wrze-
śniowego raportu przedstawione-
go przez wykonawcę wynikało, że 
na 15 kilometrowym odcinku drogi 
pracowało 45 osób, a zaangażowanie 
sprzętowe wynosiło 88 sztuk. Tym-
czasem wizja w terenie wykazała, 

że na budowie pracowało tylko 
27 osób i 27 jednostek sprzętu. 

GDDKiA zapewnia również, że 
przygotowywana jest inwentary-
zacja w terenie oraz dokumentacja 
potrzebna do ogłoszenia nowego 
przetargu na dokończenie nie-
zrealizowanych prac. Drogowcy 
podkreślają, że przetarg zosta-
nie ogłoszony jeszcze w tym roku. 

Umowy na projekt i budowę 
trzech odcinków S7 Warszawa - 
Grójec zawarte zostały w sierpniu 
2017 r. Wybudowane zostaną dwie 
jezdnie po trzy pasy ruchu pomię-
dzy węzłem Lotnisko (Warszawa) 
a węzłem Lesznowola, a dalej do 
obwodnicy Grójca droga będzie 
posiadała po dwa pasy ruchu.   AZ

Nie płać za prąd -
instalacje fotowoltaiczne
już od 3500zł za 1KWP

Darmowa
energia

dla Twojego
domu

Darmowa
energia

dla Twojej
firmy

Darmowa
energia

dla Twojego
gospodarstwa
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Biuletyn przygotowywany i redagowany przez Gminę Michałowice. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.

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

MISTRZOWIE POLSKI W URZĘDZIE GMINY w Michałowicach

Przed rokiem zespół koszy-
karzy U-14 z naszej gminy 
(UKS Komorów Akademia 
Koszykówki) zdobył WICE-

MISTRZOSTWO POLSKI. – Chwali-
liśmy się tym sukcesem na dużym 
banerze, jaki zdobił Urząd Gminy – 
przypominała pani wójt. – Bardzo się 
cieszyliśmy, że w tym roku musieli-
śmy zamówić nowy baner! Tym razem 
z wymarzonym tytułem dla drużyny 
UKS Akademia Koszykówki Komorów.

Małgorzata Pachecka złożyła ofi-
cjalne podziękowania dla trenerów 
UKS Akademia Koszykówki Komo-
rów, wyróżniając jej prezesa Grze-
gorza Tomaszewskiego. – Zapewne 
Grzegorz Tomaszewski otrzymuje 
wiele ofert pracy, ale od lat jest z nami 
i z naszymi mieszkańcami i poza to 
serdecznie mu dziękuję. To niesły-
chane jak znakomity wpływ mają nasi 
trenerzy na młodzież, wciąż udowad-
niając, że warto pracować zespołowo 
i marzyć. Nasze i Wasze marzenie się 
spełniło! Jesteście naszymi bohatera-
mi – koszykarskimi Mistrzami Pol-
ski! – podkreślała pani wójt.

Owacje na stojąco
Gromkie owacje dla młodych adep-
tów koszykówki tego wieczoru wy-
brzmiały wiele razy.

- Pierwszy raz udało nam się zdo-
być ten prestiżowy laur – mówi Maks 
Niemirowicz, koszykarz i Mistrz Pol-
ski w kategorii u-14. – Jestem bardzo 
dumny z kolegów z zespołu, naszych 

trenerów i sponsorów, a także z siebie! 
To naprawdę duże osiągnięcie zająć 
pierwsze miejsce wśród drużyn z ca-
łej Polski. W dodatku Komorów jest 
małą wsią, a mierzyliśmy 
się z zespołami reprezen-
tującymi wielkie miasta: 
Warszawa, Zielona Góra 
czy Gdynia.

Na pytanie jak Mi-
strzowie Polski święto-
wali otrzymanie tytułu, 
chłopcy z zespołu odpo-
wiadają: wielkim odstęp-
stwem od sportowej diety 
i długą ucztą w McDonal-
d’s. – Czasem i my możemy 
sobie pozwolić na fastfo-
od – i to była właśnie ta okazja. Do-
dam, że po meczu nasz autobus trząsł 
się od świętowania wygranej – mó-
wił Maks nie kryjąc radości z powo-
du zwycięstwa.

Długa droga do zwycięstwa
W sezonie 2019/2020 zespół z roczni-
ka 2006 wygrał na Mazowszu wszyst-
kie mecze i tym samym zdobył tytuł 
Mistrza Mazowsza w kategorii u-14. 
Nasz zespół na turnieju finałowym 
w Radomiu wygrał wszystkie mecze 
7/7! Pokonał wszystkich rywali róż-
nicą dwucyfrową i zdobył tytuł Mi-
strza Polski do lat 14.

Chłopcy trenują już wiele lat, nie-
którzy zaczęli nawet jako sześcio lub 
siedmioletni chłopcy. Kapitan Fi-
lip Kowalczyk został wybrany MVP 

turnieju finałowego, czyli został 
uznany za najbardziej wartościo-
wego zawodnika Finałów. Filip do-
stał się również do prestiżowej klasy 

Mistrzostwa Sportowego 
w Centrum Przygotowań 
Olimpijskich we Władysła-
wowie, gdzie jest uczniem 
Liceum PzKosz.

W piątce gwiazd tur-
nieju znalazł się również 
Michał Stelmach - uczeń 
klasy Mistrzostwa Spor-
towego w liceum w Ko-
morowie.

Wśród wyróżnionych zawodni-
ków był także Eryk Wesołowski i Le-
on Franczuk.

Więcej niż tytuł Mistrza
Wszyscy wyżej wymienieni zawodnicy 
oraz Filip Zawalski byli reprezentan-
tami województwa Mazowieckie-
go na Ogólnopolskiej Olimpiadzie 

Młodzieży, gdzie Mazowsze pierwszy 
raz w historii zdobyło złoto (Szczyrk, 
marzec 2020 - tydzień przed wybu-
chem pandemii).

Cieszymy się również z tego że 
Filip Kowalczyk, Leon Franczuk 
i Michal Stelmach otrzymali powo-
łanie do reprezentacji Polski do lat 
14. Sukces jest składową zaangażo-
wania wielu osób. Wsparcia i troski 
Rodziców, ciężkiej i systematycznej 
pracy zawodników oraz konsekwen-
cji trenerów Grzegorza Tomaszew-
skiego, Pawła Machyni, Radosława 
Kusego i fizjoterpaeuty Tomka Chru-

ściaka z Suchego Lasu, który stawiał 
chłopców na nogi po każdym cięż-
kim meczu.

Nasz zespół w rozgrywkach eu-
ropejskich jako jedyny polski zespół 
w swoim roczniku plasuje się w czo-
łowej szesnastce zespołów w Europie.

W tym miejscu warto wspomnieć 
o sukcesach najmłodszych roczników, 

którzy trenują pod okiem Ich ostat-
nim, wrześniowym, sukcesem było 
zdobycie złotego medalu na turnie-
ju Radom Basket Cup dla rocznika 
2008/2009.

Cieszymy się, że klub wychowuje 
przez sport i rekreacje kolejne rocz-
niki do dorosłego życia. Takie sukcesy 
uczą młodzież jak działać w grupie, na 
czym polega systematyka i że warto 
mieć marzenia.

Sukces naszych koszykarek
Mamy też uzdolnione dziewczęta - 
Koszykarki z UKS nowa Wieś, któ-
re już 12 sezon reprezentują Gminę 
Michałowice w kobiecej koszyków-
ce. W sezonie 2019/2020 nasz klub 
wystawił drużyny, które walczyły 
w trzech kategoriach wiekowych. 
Także w tym sezonie nasza drugoli-
gowa drużyna odniosła historyczny 
sukces zajmując III miejsce w roz-
grywkach WOZKoszWM.

Gratulujemy Zawodniczkom 
oraz trenerom: Cezaremu Grzela-
kowi i Annie Adamczewskiej.

Wójt Małgorzata Pachecka złoży-
ła podziękowania także dla Radnych 
Gminy Michałowice. – To ich głosy 
umożliwiają prowadzenie przez nas 
tak aktywnego wsparcia finansowe-
go dla naszych koszykarzy – dodała 
na koniec przemówienia.

Relację z ceremonii powitania Mi-
strzów Polski w Gminie Michałowice 
jest dostępna w całości na Face-
booku Gminy.

Gmina sportem stoi
W gminie Michałowice funkcjonuje 12 
klubów sportowych, które promują 
aktywny i zdrowy tryb życia. Zrze-
szają one dzieci i młodzież trenu-
jące piłkę nożną, koszykówkę, tenis 
ziemny, tenis stołowy, karate, judo, 
kolarstwo, golf czy też taniec. W 2019 
roku gmina wsparła 14 stowarzyszeń 
sportowych. Wartość dotacji prze-
kazanej klubom i stowarzyszeniom 
sportowym wyniosła 499 986,00 zł.

W obecnym 2020 roku wsparcie 
w zakresie sportu otrzymało 20 sto-
warzyszeń. Łączna wysokość środ-
ków przekazanych w ramach dotacji 
wyniosła 593 381,00 zł.

Osiągnięcia sportowe 
młodzieży michałowickiej
Gmina Michałowice w bieżącym roku 
poprzez wypłatę stypendium wspie-
ra 14 młodych zawodników z naszej 
gminy, którzy zdobywają najwyższe 
osiągnięcia w skali krajowej i między-
narodowej w zakresie karate, tenisa, 
akrobatyki sportowej, piłki siatkowej, 
tańca oraz koszykówki.

W gronie stypendystów mamy 
4 osoby powołane do Kadry Naro-
dowej Polski, a pozostałe 10 osób 
zdobywa najwyższe sukcesy na Mi-
strzostwach Polski a także Świata.

W zeszłym roku (2019) ze stypen-
dium sportowego skorzystało 18 osób. 
Kwota wypłacona na stypendia spor-
towe za rok ubiegły wyniosła 57 tys. zł.

Wiktor Cyrny

„Historia lubi się powtarzać. a czasami także poprawiać” – mówiła Małgorzata Pachecka, wójt gminy Michałowice,
na uroczystości powitania Mistrzów Polski w Urzędzie Gminy, czyli czternastoletnich koszykarzy z Komorowa.

     

Biuletyn przygotowywany i redagowany przez Starostwo Powiatowe w Pruszkowie. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.

Informacje z Powiatu Pruszkowskiego Pruszków, ul. Drzymały 30, tel. +48 22 738-14-00
www.powiat.pruszkow.pl
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Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.

Warszawa

PODRÓŻUJ 
      Z NAMI !

DO SZKOŁY DO PRACY

NA KONCERTNA WYCIECZKĘ

Reklama na nośnikach WKD

+ 48 22 755 47 60 

R E K L A M A

GRODZISK MAZ.

Nowy sprzęt 
dla szpitala

Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim wzbogacił się 
o nowy sprzęt. A to za sprawą wsparcia jakie placówce udzieliły władze Milanówka. 
Z budżetu miasta ogrodu sfinansowano zakup specjalistycznego sprzętu. Do grodzi-
skiego szpitala trafiły: dwie sztuki monitorów telemetrycznych Philips IntelliVue MX 40
wraz z wyposażeniem oraz cztery sztuki nebulizatorów Voyage Perfecta wraz z wy-
posażeniem. Sprzęty zostały oficjalnie przekazane na ręce dyrektor Szpitala Zachod-
niego w Grodzisku Mazowieckim Krystyny Płukis i ordynatora Oddziału Kardiologii 
Janusza Bednarskiego. MS

REGION
Czy wiedzą Państwo, 
że istnieje w Pruszkowie 
Grób Dziecka Utraco-
nego? Jest to miejsce 
z myślą o Dzieciach, 
które odeszły znacznie 
przedwcześnie – głównie 
przed terminem 
własnych narodzin. 

C zy wiedzą Państwo, że 
istnieje w Pruszkowie 
Grób Dziecka Utra-
conego? Jest to miej-

sce z myślą o Dzieciach, które 
odeszły znacznie przedwcześnie 
– głównie przed terminem wła-
snych narodzin. 

Już niebawem - 15 październi-
ka obchodzimy Międzynarodowy 
Dzień Dziecka Utraconego. Z tej 
okazji, w ramach programu spo-
łecznego „Między ziemią a niebem” 
organizatorzy ze Stowarzyszenia 
Powszechnych Inicjatyw Społecz-
nych „Jaspis”  chcieliby postawić 
pomnik, który byłby finalną formą 

Grobu Dziecka Utraconego, znaj-
dującego się na Cmentarzu Żbi-
kowskim w Pruszkowie (na tyłach 
ołtarza głównego).

Inicjatorzy przedsięwzięcia
zwracają się z gorącą prośbą 
o wsparcie zbiórki pieniężnej na 
budowę pomnika. Już dziś moż-
na tam zapalić znicz i dać wyraz 
swojej pamięci. Grób Dziecka Utra-
conego już od jakiegoś czasu jest 
zarówno symbolicznym miejscem 
pamięci, jak i realnym miejscem 
pochówku. Zainteresowanych kie-
rujemy do zbiórki na portalu zrzut-
ka.pl: https://zrzutka.pl/rhhf2a. 

Każdy gest dobroci się liczy – na-
wet ten najmniejszy!

Dzięki Państwu każdy Mieszka-
niec Pruszkowa dotknięty bólem 
straty dziecka w rodzinie będzie 
mógł na tym pomniku postawić 
symboliczny znicz... Niejeden Ro-
dzic "Dziecka Niezapomnianego" 
czeka na ten grób, aby - nieraz po 
wielu latach - dokończyć zbyt dłu-
go noszoną w sercu żałobę. 

Organizacja grobu jest realizo-
wana w ramach programu społecz-
nego „Między ziemią a niebem”, 
nazywanego przez organizato-
rów również „Projektem Nieza-
pomnianym”. Projekt powstał 
z myślą o godności każdego życia 
– szczególnie tego bardzo krót-
kiego. Oprócz organizacji Grobu 
Dziecka Utraconego, Stowarzy-
szenie „Jaspis” w partnerstwie 
z Fundacją „Pod Wspólnym Da-
chem” zorganizowało wsparcie 
psychologiczne w postaci kręgu 
wsparcia rodziców po stracie oraz 
fachowych konsultacji psycholo-
gicznych. Oprócz burzenia tema-
tów tabu na temat straty dziecka 
w rodzinie oraz prowadzenia kam-
panii informacyjnej, organizatorzy 

doprowadzili również do wydania 
książeczki terapeutycznej, któ-
ra została opatrzona konsultacją 
psychologiczną i jest skierowana 
do dzieci w wieku wczesnoszkol-
nym i szkolnym. Ma ona za zada-
nie pomóc rodzicom w rozmowie 
ze swoimi dziećmi na temat po-
ronienia. Książeczka zawiera rów-
nież „Strefę Rodzica”. 

Projekt organizowany jest przy 
wsparciu ks. Bogdana Przegaliń-
skiego z parafii Niepokalanego 
Poczęcia NMP w Pruszkowie (Żbi-
kowie). Partnerami projektu są: 
Fundacja Nazaret i pruszkowska 
Fundacja „Pod Wspólnym Dachem”.

Szczegóły na temat progra-
mu, wsparcia psychologicznego 
oraz książeczki terapeutycznej 
znajdą Państwo na tej stronie: 
www.jaspis.edu.pl/niezapomniany.

Uroczystość przy Grobie Dziec-
ka Utraconego z okazji Mię-
dzynarodowego Dnia Dziecka 
Utraconego nastąpi niebawem 
- 15 października o godz. 17:00 
– zapraszamy wszystkich zain-
teresowanych na Cmentarz Żbi-
kowski (tyły ołtarza głównego, 
boczne wejście). Inf. pras.

„Między ziemią a niebem” – zbiórka trwa
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REGION
Stowarzyszenie Mali 
Bracia Ubogich po-
szukuje wolontariuszy, 
którzy chętnie będą 
odwiedzać samotnych 
seniorów z Pruszkowa. 

W iele osób po 80. 
czy 90. roku życia 
nie ma już rodzi-
ny i znajomych, 

a jeśli już ma to najbliżsi miesz-
kają daleko lub są zbyt zabiegani, 
by regularnie odwiedzać nesto-
rów rodu. Seniorzy wiec tkwią 
w swoich domach i skazani na 
samotność tracą chęć życia. 

Stowarzyszenie Mali Bra-
cia Ubogich realizują program 
„Twoja obecność pomaga mi 
żyć”, który jest odpowiedzią 
na samotność ludzi starszych. 

Szukają wolontariuszy, walczą 
z samotnością seniorów

– Prowadzimy go od 2003 ro-
ku.  Obecnie pod naszą stałą 
opieką jest niemal 400 senio-
rów z Warszawy, Lublina, Po-
znania, Pruszkowa, Świdnika, 
Wrocławia i Krakowa.  Bierze 
w nim udział ponad 400 wolon-
tariuszy. Do udziału w Progra-
mie rekrutujemy wolontariuszy.  
Każdy z nich jest przydzielo-
ny do jednego podopiecznego, 
którego regularnie odwiedza. 
W ten sposób tworzą się wię-
zi, bliskie relacje, a nawet mię-
dzypokoleniowe przyjaźnie na 
wiele lat -podkreślają członko-
wie stowarzyszenia. 

Program stale się rozwija, 
więc by dotrzeć do coraz więk-
szej liczby seniorów potrzeb-
ni są nowi wolontariusze. Jeśli 
chcielibyście zaangażować się 
w ten projekt to prześlijcie swo-
je zgłoszenia na adres prusz-
kow@malibracia.org.pl. AZ

BRWINÓW
Końca dobiegają 
prace w brwinowskim 
parku prowadzone 
w ramach projektu 
„Kolejny etap rewitaliza-
cji parku miejskiego 
w Brwinowie 
– zagospodarowanie 
terenów zieleni”.

B rwinowski Park Miej-
ski pięknieje z dnia 
na dzień. Wszystko za 
sprawą prac prowa-

dzonych na jego terenie. Roboty 
prowadzone w części istniejącej 
oraz ogrodzie botanicznym w fi-
nałową fazę. Roboty mają po-
trwać do końca października, 
ale efekt końcowy będzie moż-
na podziwiać wiosną. Ciekawost-
ką jest ogród botaniczny, gdzie 
zaplanowano posadzenie po-
nad 30 tysięcy roślin: różnego 
rodzaju kwiatów, bylin, drzew, 
krzewów. Do nasadzeń zosta-
ły wybrane rośliny naturalnie 
występujące w naszych warun-
kach klimatyczno-glebowych. 

Nowe nasadzenia 
w Parku Miejskim

Oprócz zagospodarowania zie-
leni pojawiły się już m.in. alejki 
spacerowe, placyki rekreacyjno-
-edukacyjne z kostkami wiedzy, 
grami i stołami edukacyjnymi 
oraz tablice informacyjne z cie-
kawostkami o faunie i florze.

W części istniejącej parku po-
wstały nowe alejki, a przy nich 
ławki i kosze. Stanęły słupki z ko-
szy gabionowych i zostały za 
montowane dwa stoły betonowe 
szachowe oraz stół betonowy do 
tenisa stołowego. Obecnie trwa 
urządzanie zieleni. Na nowych 
rabatach sadzone są rośliny.

Niestety, nim wszystko za-
częło cieszyć oczy mieszkańców 
Brwinowa i okolic, doszło do… 
kradzieży. Ktoś „połasił się” na 
nowe sadzonki. – Zwracamy się 
z apelem do mieszkańców, aby 
zwracali uwagę na takie sytuacje. 
Będziemy też przeglądać moni-
toring i sprawdzać każdy sygnał 
– mówi zastępca burmistrza Sła-
womir Walendowski.

Brwinowscy urzędnicy przy-
pominają – Warto pamiętać, że 
park jest dobrem publicznym 
i ma służyć wszystkim mieszkań-
com, którzy w otoczeniu zieleni 
chcą miło spędzać czas.   AZ
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Na podstawie art. 17 pkt. 9 i  11 oraz art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r., 
poz. 293 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 w związku z art.  54 ust. 2 i 3 ustawy  
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. 
zm.) oraz uchwały Nr X.113.2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla części wsi Wolica w Gminie Nadarzyn, zmienionej Uchwałą  
Nr XIII.156.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 sierpnia 2019 r., za-
wiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wolica w Gmi-
nie Nadarzyn – Obszary Nr I, III–IX, którego granice obejmują:
• Obszar Nr I – działki nr ew. od 473/4 do 473/8 oraz działki nr ew. od 

473/12 do 473/14,
• Obszar Nr III – działkę nr ew. 611/2,
• Obszar Nr IV – działki nr ew. 612/3, 612/4, 612/5, 612/14, 612/15  

i 612/16, 
• Obszar Nr V – działkę nr ew. 618,
• Obszar Nr VI – działki nr ew. od 512 do 514,
• Obszar Nr VII – działki o nr ew. 561 i 562,
• Obszar Nr VIII – działki o nr ew. 783/2, 957/3, 957/5 i 957/7,
• Obszar Nr IX – działki o nr ew. 714, 722, 723 i 1055.
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 19 paździer-
nika 2020r. do 13 listopada 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nadarzyn, 
ul. Mszczonowska 24, 05–830 Nadarzyn, pok. nr 114.

Projekt planu wraz z prognozą udostępniony zostanie także w formie 
elektronicznej na stronie internetowej Gminy Nadarzyn www.nadarzyn.pl 
oraz www.bip.nadarzyn.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązania-
mi odbędzie się w dniu   6 listopada 2020 r. w Urzędzie Gminy Nada-
rzyn, ul. Mszczonowska 24, 05–830 Nadarzyn, w pok. nr 220 (sala kon-
ferencyjna) o godz. 1400. Osoby, chcące wziąć udział w dyskusji proszone 
są o wcześniejsze zgłoszenie się telefoniczne pod nr tel. 22 729–81–85  
wew. 150–153.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miej-
scowego może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać w formie papierowej lub elektronicznej, w tym 
za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty 
elektronicznej, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu za-
mieszkania albo siedziby, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listo-
pada 2020 r.

Uwagi w formie papierowej należy składać na piśmie w kancelarii 
Urzędu Gminy (pok.100) lub pocztą na adres: Urząd Gminy Nadarzyn,  
ul. Mszczonowska 24, 05–830 Nadarzyn.

Uwagi w formie elektronicznej należy przesyłać za pośrednictwem:
• poczty elektronicznej: plany@nadarzyn.pl,
• elektronicznej skrzynki podawczej Gminy Nadarzyn w systemie  

ePUAP: /8420yasifl/SkrytkaESP.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Nadarzyn.
W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziały-

waniu na środowisko nie jest prowadzone.

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 15 ust. 1 lit. g Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne roz-
porządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), Urząd Gminy Nadarzyn  informuje, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Nadarzyn zwana 

dalej administratorem, reprezentowana przez Wójta Gminy Nadarzyn, ul. Msz-
czonowska 24,05–830 Nadarzyn, tel. 227298185, fax. 227298175, e–mail: gmi-
na@nadarzyn.pl,ePUAP: /8420yasifl/SkrytkaESP 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych– rodo@nadarzyn.pl   
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku praw-

nego ciążącego na administratorze oraz wykonania zadania realizowanego w in-
teresie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 
administratorowi.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny 
ciążący na administratorze, wynikający z Ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do realizacji celu ich 
przetwarzania, a konsekwencją ich niepodania będzie niemożliwość realizacji 
zadania.

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji danego zadania oraz 
zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji.

7. Przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od osoby, której dane 
dotyczą, a także ze źródeł publicznie dostępnych oraz od organów administracji 
publicznej, innych podmiotów i osób fizycznych zobowiązanych do przekazania 
danych osobowych.

8. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów 
państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów 
prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub  
w ramach sprawowania władzy publicznej. Dane osobowe są przekazywane 
do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora posiadających 
uprawnienia do ich przetwarzania.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora:
– dostępu do swoich danych osobowych,
– ich sprostowania,
– ograniczenia ich przetwarzania,
– usunięcia,
– przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu.

10. Jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą to 
osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora 
potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma 
to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do wszelkich dostępnych 
informacji o ich źródle,  jeżeli nie wpływa to na ochronę praw i wolności osoby, 
od której dane te pozyskano.

11. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody 
przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na 
ich przetwarzanie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność  
 prawem dotychczasowego przetwarzania.

12. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,  
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

13. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmo- 
waniu decyzji, w tym profilowaniu.

            Wójt Gminy 
(–) Dariusz Zwoliński

Nadarzyn, dnia 09.10.2020 r.

O G Ł O S Z E N I E 
Wójta Gminy Nadarzyn

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania  
przestrzennego dla części wsi Wolica w Gminie Nadarzyn – Obszary Nr I, III-IX

Na podstawie art. 17 pkt 1 oraz art. 17a pkt 2 ustawy z dnia  
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 293 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 
ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu 
przez Radę Gminy Nadarzyn Uchwały Nr XXIII.319.2020 z dnia  
3 czerwca 2020r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Obszarów 
Nr I – IX we wsi Nadarzyn w Gminie Nadarzyn, obejmującej 
następujące obszary:
- Obszar Nr I - działki nr ew. 1833, 1834 i 1835, 1836,
- Obszar Nr II - działka nr ew. 1898,
- Obszar Nr III - działki nr ew. 186/7, 186/9, 186/12, 186/13, 

188/3 i 189/3,
- Obszar Nr IV - działka nr ew. 235/27,
- Obszar Nr V - działki nr ew. 606/2 i 2231, 
- Obszar Nr VI - działki nr ew. 244/2, 298/3, 300/1 oraz część 

działki nr ew. 300/4,
- Obszar Nr VII - działka nr ew. 440/1, 
- Obszar Nr VIII - działki nr ew. 505/2 i 525, 
- Obszar Nr IX - działka nr ew. 440/39.

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się  
w Urzędzie Gminy Nadarzyn, Referat Geodezji i Gospodarki Prze-
strzennej, ul. Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn, pok. nr 110 
lub 114 od poniedziałku do piątku w godz.: 900 - 1500, po uprzed-
nim umówieniu się telefonicznie (nr tel. 22 729-81-85, wew. 151 
lub 153). 

Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w planu miejsco-
wego oraz prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do 
dnia 6 listopada 2020r. 

Wnioski mogą być wnoszone do Wójta Gminy Nadarzyn  
w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. 
Wnoszący wnioski podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz 
adres zamieszkania lub siedziby.

Wnioski w formie papierowej należy składać na piśmie  
w kancelarii Urzędu Gminy (pok.100) lub pocztą na adres: Urząd 
Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn.

Wnioski w formie elektronicznej należy przesyłać za pośred-
nictwem:
• poczty elektronicznej: plany@nadarzyn.pl,
• elektronicznej skrzynki podawczej Gminy Nadarzyn w syste-

mie ePUAP: /8420yasifl/SkrytkaESP. 
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt 

Gminy Nadarzyn. Wnioski złożone po upływie ww. terminu po-
zostaną bez rozpoznania.

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 15 ust. 1 lit. g Rozporzą-
dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobo-
wych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), Urząd Gminy 
Nadarzyn informuje, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Nadarzyn zwa-

na dalej administratorem, reprezentowana przez Wójta Gminy Nadarzyn,  
ul. Mszczonowska 24,05-830 Nadarzyn, tel. 227298185, fax. 227298175, 
e-mail: gmina@nadarzyn.pl, ePUAP: 8420yasifl/SkrytkaESP 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych- rodo@nadarzyn.pl 
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze oraz wykonania zadania realizowa-
nego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 
powierzonej administratorowi.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny 
ciążący na administratorze, wynikający z Ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do realizacji 
celu ich przetwarzania, a konsekwencją ich niepodania będzie niemożliwość 
realizacji zadania.

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji danego zadania oraz 
zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji.

7. Przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od osoby, której 
dane dotyczą, a także ze źródeł publicznie dostępnych oraz od organów 
administracji publicznej, innych podmiotów i osób fizycznych zobowiązanych 
do przekazania danych osobowych.

8. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów 
państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów 
prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub  
w ramach sprawowania władzy publicznej. Dane osobowe są przekazywane 
do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora posiadających 
uprawnienia do ich przetwarzania.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora:
- dostępu do swoich danych osobowych,
- ich sprostowania,
- ograniczenia ich przetwarzania,
- usunięcia,
- przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu.

10. Jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą to 
osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora 
potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma 
to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do wszelkich dostępnych 
informacji o ich źródle, jeżeli nie wpływa to na ochronę praw i wolności osoby, 
od której dane te pozyskano.

11. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody 
przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody 
na ich przetwarzanie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na 
zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

12. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,  
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

13. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podej- 
mowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Wójt Gminy 
	 	 	 	Dariusz	Zwoliński

Nadarzyn, dnia 09.10.2020 r.

O G Ł O S Z E N I E 
Wójta Gminy Nadarzyn

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  
przestrzennego dla Obszarów Nr I – IX we wsi Nadarzyn w Gminie Nadarzyn 
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MIEJSCA
NA TWOJĄ
REKLAMĘ

WWW.WPR24.PL

22 758 77 88, reklama@wprmedia.pl  
Pruszków, ul. Niecała 10/2              

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

• 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

• Do sprzątania na teren 
zewnętrzny, w godz. 7-15 
Tel 508 877 563

• 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 

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

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

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

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

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

AUTO-MOTO KUPIĘ

• AUTO KAŻDE KUPIĘ 
tel. 603 903 405 

• Skup wszystkich aut na kasację 
508206738 

USŁUGI

• Hydraulik tel. 535872455

OGŁOSZENIA CENY NETTO
OGŁOSZEŃ 
ZA SŁOWO: 

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

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

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

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

• WYMIANA OPON, 
795-569-659 

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

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

Szkolenia 
BHP

– wstępne
– okresowe

694 127 292
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Prezydent Miasta Pruszkowa
informuje, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Pruszkowa 
przy ul. Kraszewskiego 14/16 oraz na stronie internetowej www.pruszkow.pl 
zamieszczone zostały od dnia 14.09.2020 r. i 15.09.2020 r. na okres 21 
dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie 
wieczyste oraz od dnia 18.09.2020 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości 
przeznaczonej do sprzedaży.
Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Mienia i Estetyki 
Miasta Urzędu Miasta Pruszkowa przy ul. Kraszewskiego 14/16, pok. 63 
lub pod nr tel. 22 735-87-23, 735-87-33 w godzinach pracy urzędu.

Firma JETMAR zatrudni, 
w Pakowalni Spożywczej, w Sokołowie, 

OPERATORA MASZYN  
PAKUJĄCYCH 

Zapewniamy szkolenie. Mile widziana 
„książeczka sanepidu”. Tel. 887 883 777


