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Zasięg: Powiaty Pruszkowski, Grodziski
Następne wydanie 4 marca

GRODZISK MAZ.

Rondo na wjeździe do Pruszkowa
coraz bliżej. Jak będzie wyglądać?
Mazowiecki Zarząd Dróg
Wojewódzkich ma już
gotowy projekt ronda,
które ma powstać na
skrzyżowaniu al. Wojska
Polskiego i ulic Działkowej oraz Emancypantek.
Pojawi się tam
turbinowe rondo.

W

ielu kierowców zaznacza, że rozwiązanie komunikacyjne, które stworzono na al. Wojska Polskiego (dw
719) po wybudowaniu ul. Przyszłości jest absurdem. I nie ma się
co dziwić, bo ten „zlepek” dwóch
skrzyżowań jest dość dziwny.

Kierowcy wyjeżdżający z ul. Działkowej w kierunku Komorowa na
ul. Przyszłości mają sporo problemów. To samochody na ul. Przyszłości mają pierwszeństwo, a jeśli
kolejka aut do świateł przy Wojska Polskiego jest dość długa, to
kierowcy chcący skręcić w lewo
z ul. Działkowej na wykonanie manewru muszą poczekać lub liczyć
na życzliwość innego kierowcy.
Cały układ drogowy na tym nietypowym skrzyżowaniu jest dość
skomplikowany i niewydolny.
Ograniczona widoczność na skrzyżowaniu Działkowej z ul. Przyszłości sprawia, że skrzyżowanie
jest dodatkowo niebezpieczne.
Choć trzeba przyznać, że kierowcy w tym miejscu poruszają
się wyjątkowo ostrożnie.

ANNA ZWOLIŃSKA
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Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 23
Z UPRAWNIENIAMI
SZKOŁY PUBLICZNEJ
OD 1991

Przyjęcie komunijne, to uroczystość wymagająca wyjątkowej oprawy. Nasz zespół z pełnym zaangażowaniem zadba
o organizację wyjątkowego przyjęcia. W Air Hotel przygotowujemy spotkania rodzinne z wyśmienitym menu, perfekcyjną obsługą, a to wszystko wśród stylowych wnętrz
nowoczesnego obiektu.

Zapraszamy do rezerwacji terminów
tel. 690 498 498
j.florczuk@airhotel.pl
www.airhotel.pl

l
23.edu.p
www.slo

Szkoła przyjazna uczniowi
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Wysokie kwalifikacje 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 filmowy; koła przedmiotowe
• Własna biblioteka, stypendia naukowe, wyjazdy krajowe i zagraniczne
• Zajęcia sportowe (w tym na krytym basenie), koło strzeleckie, siłownia
• Filozofia i Edukacja filmowa – nowe przedmioty dodatkowe

Pruszków, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 10
Sekretariat 9.00-14.00, tel.: 22 758 76 80; e-mail: slo23_pruszkow@o2.pl
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lutego przypada Tłusty Czwartek. Tego dnia możemy
bezkarnie zajadać się pączkami i faworkami. Warto też pamiętać,
że tłusty czwartek rozpoczyna ostatni tydzień karnawału!

Rondo na wjeździe do Pruszkowa
coraz bliżej. Jak będzie wyglądać?

Urokliwa willa w Pęcicach
Małych w rejestrze zabytków

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
Drogowcy z MZDW już w od kilku
lat podkreślają, że w tym miejscu
najlepszym rozwiązaniem będzie
rondo. Dokumentacja projektowa nowego skrzyżowania jest
już gotowa. – Projekt zakłada
rozbudowę drogi wojewódzkiej
nr 719 (al. Wojska Polskiego) poprzez budowę ronda 5-wlotowego turbinowego, co ma na celu
uspokojenie ruchu na wlocie do
miasta w DW 719 oraz poprawę
parametrów technicznych wzajemnego połączenia z ul. Przyszłości i z ul. Działkową oraz ul.
Emancypantek, a także budowę
sprawnego systemu odwodnienia
i oświetlenia ulicznego – mówi
nam Monika Burdon, rzecznik
prasowy Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.
W trakcie prac projektowych
zadbano również o bezpieczeństwo pieszych. Co więcej nie zapomniano również o rowerzystach.
– Na obu kierunkach DW 719 przed
rondem (odc. 140m) przewidziano budowę przekroju dwujezdniowego rozdzielonego pasem
o szer. 2,5m. Dla chodników poprowadzonych bezpośrednio przy
jezdni przewidziano zastosowanie
wygrodzeń. Dla obu jezdni DW 719
bezpośrednio za rondem przewidziano budowę zatok autobusowych. Na wszystkich wlotach
urządzono przejścia dla pieszych
wraz z przejazdami rowerowymi,
ruchu pieszy i rowerowy wokół

MICHAŁOWICE

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków podjął decyzję
o wpisaniu willi położonej w Pęcicach Małych
do rejestru zabytków.

ronda poprowadzono jako rozdzielony w dowiązaniu do istniejącej
infrastruktury pieszo-rowerowej
oraz założonej perspektywicznie
– wyjaśnia Monika Burdon z MZDW.
Projektanci zdecydowali się na
dość nietypowe rozwiązanie dla
obsługi prywatnych nieruchomości przy ul. Działkowej. W projekcie
przewidziano tu budowę… dodatkowej jezdni z placem do zawracania. – W projekcie przewidziano
przebudowę zjazdów indywidualnych przy ul. Działkowej oraz zjazdów publicznych do obsługi stacji
paliw, jednostki wojskowej ORWP.
Projekt przewiduje ponadto wycinkę drzew i krzewów wchodzących

w kolizje z projektowaną infrastrukturą techniczną oraz urządzenie nowych terenów biologicznie
czynnych – informuje rzeczniczka
MZDW. Nowe rozwiązanie drogowe prezentuje się bardzo dobrze.
Jest więc szansa, że budowa turbinowego ronda zlikwiduje „wąskie
gardło” na wjeździe do Pruszkowa.
Pojawia się jednak pytanie kiedy
ruszą prace? Tu sytuacja nie jest
taka prosta. Drogowcy czekają na
uzyskanie decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej.
Dopiero po otrzymaniu tego dokumentu możliwe będzie przygotowanie dokumentacji przetargowej.
Jest szansa, że MZDW decyzję ZRID

Baseny na Strzeniówce do rozbudowy
NADARZYN

Gmina Nadarzyn chce
uatrakcyjnić kompleks
basenów w Strzeniówce. I to jeszcze przed
startem sezonu. Na rozszerzenie oferty gmina
planuje wydać 1,6 mln zł.

W

okolicy najbliższy
odkryty basen znajduje się w Milanówku, a kąpielisko
w Parku Mazowsze w Pruszkowie.
Dlatego też gmina Nadarzyn postanowiła wykorzystać potencjał
odkrytego basenu i w ubiegłym
roku w Strzeniówce wybudowała
kompleks rekreacyjny. Inwestycja została wykonana w ekspresowym tempie. Okazała się też
strzałem w dziesiątkę!
Nic więc dziwnego, że władze
Nadarzyna zdecydowały się na…
uatrakcyjnienie całego kompleksu. – Wsłuchując się w Państwa
uwagi i sugestie w ramach prac
gwarancyjnych usunęliśmy nieliczne „niezbędne” usterki, a przede
wszystkim zaplanowaliśmy nowe

atrakcje. Między innymi: najmniejszy basen dla dzieci i jacuzzi dzięki
pompie ciepła będą miały podgrzewaną wodę. Pojawi się także
nowa zjeżdżalnia oraz kolejny odcinek piaszczystej plaży, na której
chcemy zachować część istniejącego drzewostanu. Zgodnie z obietnicą składaną w czerwcu ubiegłego
roku dostęp do basenów będą miały także osoby niepełnosprawne –
informuje Dariusz Zwoliński, wójt
gminy Nadarzyn.
Do przetargu zgłosiła się tylko
jedna firma, której oferta przewyższała zakładany na inwestycję

budżet. – Na te wszystkie prace
przewidzieliśmy 1,5 mln złotych.
Niestety do przetargu stanęła tylko
jedna firma, która zaproponowała kwotę wyższą o prawie 90.000
złotych. Chcąc rozstrzygnąć przetarg i zdążyć z pracami przed rozpoczęciem nowego sezonu rada
gminy zdecydowała się na dzisiejszej sesji na wprowadzenie
zmian w budżecie – zaznacza
Dariusz Zwoliński.
Inwestycja zrealizowana w tym
roku jeszcze przed rozpoczęciem
sezonu! Termin wykonania robót upływa 15 maja. AZ

otrzyma jeszcze w pierwszym półroczu tego roku. To oznacza, że sam
przetarg na wykonawcę prac może zostać ogłoszony nie wcześniej
niż jesienią tego roku.
Jest więc spore prawdopodobieństwo, że roboty budowalne
mogłyby ruszyć już w przyszłym
roku. Szacowane koszty tej inwestycji to 10 mln zł.
Warto zaznaczyć, że to niejedyne
skrzyżowanie w Pruszkowie, które
drogowcy z MZDW chcą przebudować. W kolejce czeka „krzyżówka”
al. Wojska Polskiego i al. Niepodległości, czyli skrzyżowanie „przy
czołgu”. Tu prace projektowe nadal się toczą. AZ
R E K L A M A

W

illa znajduje się
przy ul. Leśnej 4.
Obiekt powstał
około 1900 r. na
gruntach należących do rodziny
Lindów. Pierwsze wzmianki dotyczące budynku pochodzą dopiero
z lat 30. XX w. i odnoszą się do ówczesnego właściciela willi, Antoniego Salisa, założyciela popularnego
w dwudziestoleciu międzywojennym zakładu gastronomicznego przy ul. Zgoda 4 w Warszawie.
Majątek, zwany „Salisowem”
usytuowany w sąsiedztwie stacji
Warszawskiej Kolei Dojazdowej
„Komorowo”, przy rzece Utrata,
obejmował 16 mórg na których
znajdowała się m.in. zabudowa
gospodarcza. Willa w Pęcicach
Małych bez większych zniszczeń

przetrwała II wojnę światową, do
lat 60. XX w. należała do spadkobierców Antoniego Salisa, w 1966 r.
nieruchomość została sprzedana. Obecnie budynek stanowi
własność prywatną. Mazowiecki
Wojewódzki Konserwator Zabytków ze względu na zachowane
wartości artystyczne oraz historyczne obiektu zdecydował się
na wpisanie wilii do rejestru zabytków. – Willa przy ul. Leśnej 4
w Pęcicach Małych posiada wysokie walory artystyczne jako
indywidualnie zaprojektowane
dzieło architektury o charakterze letniskowym z początku XX
w – opisuje prof. dr hab. Jakub
Lewicki, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków. Warto
podkreślić, że również wnętrze
willi zachowało swój oryginalny
układ funkcjonalno-przestrzenny oraz bogaty wystrój obejmujący m.in. sztukaterie, posadzki
ceramiczne i drewniane. Szczególną wartość mają ceramiczne
piece o bogato dekorowanych
kaﬂach, wyposażone w mosiężne
drzwiczki, a także żeliwna kręcona klatka schodowa. AZ
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Chętnych do prac
przygotowawczych
pod CPK nie brakuje

WIADOMOŚCI

Spółka CPK poszukuje 8 wykonawców, którym zlecone
zostaną prace przygotowawcze na terenie przyszłego
Portu Solidarność. – Na pierwszym etapie postępowania, po sprawdzeniu kryteriów formalnych, będziemy brać pod uwagę przede wszystkim doświadczenie
oferentów, zdolności finansowo-ekonomiczne oraz
ich zasoby. Przy procedowaniu zamówień wykonawczych, ważną rolę będzie odgrywać natomiast cena

i czas realizacji – mówi Mikołaj Wild, prezes spółki CPK.
CPK otrzymała 19 ofert - od 6 konsorcjów (złożonych
łącznie z 13 podmiotów) i 13 firm działających samodzielnie. W zakres zamówienia wchodzą prace przygotowawcze przy budowie lotniska, czyli m.in. niwelacja gruntu,
zagospodarowanie terenu budowy, realizacja obiektów
tymczasowych, rozbiórki, przyłącza do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby inwestycji i inne prace. AZ

Grodziski „Wodnik” do rozbudowy
GRODZISK MAZ.

Basen w Grodzisku
Mazowieckim cieszy
się ogromną popularnością wśród mieszkańców Grodziska
i okolic. Jest jednak
problem. Obiekt,
który ma już ponad
20 lat nie jest w stanie
pomieścić wszystkich
chętnych. Ta sytuacja
ma się zmienić.

P

lany związane z rozbudową pływalni w Grodzisku Mazowieckim
snute są już od kilku
lat. Włodarze doskonale wiedzą, że obiekt cieszy się ogromną popularnością. Zdają sobie
również sprawę, że basen wymaga rozbudowy. Dziś na basenie mogą być prowadzone
zajęcia grupowe lub może z niego korzystać grupa indywidualnych klientów.

Pod koniec ubiegłego roku grodziski magistrat ogłosił przetarg na przygotowanie
dokumentacji projektowej potrzebnej do wykonanie rozbudowy. Niestety postępowanie
zostało unieważnione ze względów formalnych.
Teraz pora na powrót do tej
inwestycji. Na początku stycznia przetarg na przygotowanie

dokumentacji projektowej został ogłoszony ponownie. Do
postępowania przystąpiły cztery firmy, które złożyły oferty.
Dobrym znakiem jest to, że
wszystkie mieszczą się w kwocie
jaką magistrat chce przeznaczyć na przygotowanie dokumentacji, a ta opiewa na 337tys.
zł. Obecnie urzędnicy sprawdzają złożone oferty, jest więc

03

szansa, że niebawem poznamy
zwycięzcę przetargu.
Jak prezentuje się koncepcja
rozbudowy „Wodnika”? Dziś
mieszkańcy Grodziska Mazowieckiego mogą korzystać
z basenu sportowego, basenu w strefie rekreacyjnej oraz
niecki dla najmłodszych mieszkańców. W ramach rozbudowy
powstanie tu drugi duży basen
(niecka ze stali nierdzewnej)
do nauki pływania dla dzieci
i młodzieży wraz z infrastrukturą towarzyszącą – węzłem
sanitarnym, pomieszczeniami dla pracowników oraz zapleczem technicznym.
Rozbudowa basenu pozwoli na poszerzenie oferty dla
mieszkańców oraz jednoczesne korzystanie z basenu osób
indywidualnych, jak i grup zorganizowanych. Każda z grup
będzie korzystać z „własnego” basenu.
Jeśli uda się wybrać w obecnym przetargu, to dokumentacja
projektowa potrzebna do rozbudowy powinna być gotowa na
początku przyszłego roku. AZ

Magiczny Botaniczny
zaprasza!
REGION

Tylko do 27 lutego można
odwiedzać Ogród Botaniczny UW. W tym roku
na wszystkich czeka tu
wystawa ze świetlnymi
konstrukcjami, które
nawiązują do baśni, legend
oraz najciekawszych roślin
i zjawisk botanicznych.

N

a zwiedzających czekają
przygotowane specjalnie dla Ogrodu świetlne
konstrukcje, nawiązujące
do najciekawszych roślin w kolekcji
Ogrodu, relacji przyrody z człowiekiem, ale także do baśni i legend
związanych z przyrodą. Wśród uśpionych roślin można podziwiać świetlne rzeźby kwiatów, krzewów, ptaków
i leśnych zwierząt. Warto obejrzeć
nie tylko wiekowe sosny, wiewiórki
czy kwietne dywany, ale też ukryte
wśród drzew jelenie i wielkiego miłośnika miłorzębu: prehistorycznego

mamuta.− Miłorząb to żywa skamieniałość w świecie przyrody. Schyłek
okresu świetności miłorzębu, gatunku „pamiętającego” epokę dinozaurów, zbiegł się z wymieraniem
wielkich ssaków, takich jak mamuty,
które były prawdopodobnie ostatnimi zwierzętami mogącymi skutecznie rozsiewać nasiona tego drzewa.
Wraz z ich odejściem, miłorząb stał
się drzewem krytycznie zagrożonym – wyjaśnia Izabela Kuzyszyn
z Pracowni edukacji Ogrodu Botanicznego UW.
„Magiczny Botaniczny” (Al. Ujazdowskie 4, 00-478 Warszawa) jest
otwarty codziennie w godzinach
16.00 – 21.00. AZ
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CBD a Covid CBD blokuje replikację SARS-CoV-2 w płucach.

W

jednym z badań, które

powstrzymywania rozprzestrzeniania się

Do badania użyto CBD z zawartością jaką

również na zminimalizowanie stanu za-

immunologicznej organizmu oraz CBD.

przeprowadziła grupa

SARS-CoV-2 w organizmie. Komórki, które

może Ci zagwarantować np. nasz Kryształ

palnego i uszkodzenia w płucach, które

W modelu zwierzęcym wykazano, że

badaczy z USA wyka-

otrzymały dawkę CBD i zostały zarażone

lub olejek Konopny.

powstaje m.in. przez wirusa SARS-CoV-2.

u osobników, u których występowały ob-

zano, że związek CBD

wirusem wykazywały odwrócenie zmian

jawy chorobowe podobne do COVID-19,

blokuje powielanie i rozprzestrzenianie

wirusowych. Badacze podkreślają, że CBD

dzięki wpływowi CBD na zwiększenie

nastąpiło unormowanie apeliny i reakcji

się SARS-CoV-2 w komórkach płuc. Do

działa po zakażeniu wirusem, co ma zna-

poziomu apeliny, jednego z naturalnych

odpornościowej po zastosowaniu lecze-

badania naukowcy wykorzystali komórki

czenie głównie w przypadku osób, które

CBD w walce z COVID-19
– co mówią badania.
Ciąg dalszy.

Analiza wykazała, że jest to możliwe

peptydów, odpowiedzialnych za mini-

nia z użyciem związku CBD. Co istotne, po

raka płuc, którym zaaplikowano natural-

już zapadły na COVID-19. CBD działa na

Inne badanie z 2020 roku również wy-

malizowanie stanu zapalnego. Podczas

takim leczeniu odnotowano też zwiększe-

nie wyizolowany, niesyntetyczny kanna-

zainfekowany organizm, powstrzymując

kazało pozytywny wpływ działania CBD,

infekcji wirusowej i zakażenia, poziom

nie poziomu tlenu w płucach.

bidiol. Co istotne, dawkę CBD podano

rozprzestrzenianie genów wirusowych.

które może pomóc w związku z zaka-

apeliny we krwi jest niski. Wzrasta on jed-

Żródło:

przed zakażeniem COVID-19. Następnie

Dodatkowo, związek ten wpływa rów-

żeniem COVID-19. W tym przypadku

nak nawet 20-krotnie po zaaplikowaniu

naukowcy poczekali dwie doby od poda-

nież na unormowanie wewnątrzkomór-

badanie wykazało, że stosowanie kan-

CBD. To odkrycie zapoczątkowało kolej-

https://www.biorxiv.org/content/
10.1101/2021.03.10.432967v1,

nia CBD i opisali wyniki badania. Analiza

kowego szlaku sygnałowego, który jest

nabidiolu pomaga zwiększyć poziom tle-

ne badanie, w którym naukowcy skupili

wykazała, że związek CBD ma zdolność

odpowiedzialny za rozpoznanie infekcji.

nu w płucach. Dodatkowo CBD wpływa

się nad związkiem apeliny i odpowiedzi

https://www.healtheuropa.eu/
cbd-reduces-covid-19-lung-damagewith-protective-peptides/103374/

tel. 884 997 203
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Specjaliści IT, kierowcy, pracownicy produkcji, kurierzy czy
obsługa sklepowa –
na te zawody w 2022 r.
ofert nie zabraknie.
Cały czas mamy do
czynienia z rynkiem
pracownika.

Specjalista IT w cenie

Ten trend nie zmienia się do
lat. Zapotrzebowanie na programistów jest ogromne. Pandemia sprawiła, że wiele osób
pracuje zdalnie, a często do tego potrzebne są odpowiednio
zaprojektowane systemy. Wiele osób przekonało się również
do zakupów on-line więc i tu
specjaliści od obsługi i udoskonalania sklepów internetowych
mogą liczyć na szeroki wachlarz

W 2022 r. wzrosła
kwota minimalnego
wynagrodzenia, ale
to nie oznacza końca
podwyżek. Pracodawcy
chcąc zachęcić przyszłych pracowników
już dziś deklarują
wzrost wynagrodzeń.

M

Z

wykło się mówić, że początek roku to kiepski
czas na szukanie pracy. Jednak nic bardziej
mylnego. Obecnie sporo firm ma
problem by uzupełnić kadrę pracowników. Krótko mówiąc brakuje rąk do pracy. Dlatego jeśli
planujemy zmianę pracy albo
zwyczajnie szukamy nowego,
a nawet dodatkowego zajęcia
raczej nie będzie z tym problemu. W jakiej branży najłatwiej
znaleźć pracę? Podpowiadamy.

PIXABAY.COM
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ofert. Tak duże zapotrzebowanie na programistów stwarza
ogromną okazję dla osób dopiero rozpoczynających swoją
karierę w branży IT i to nie tylko świeżo po studiach, ale również tych, którzy zdecydowali
się po latach na zmianę branży.

Kierowca i kurier pilnie
poszukiwany

Wzrost zapotrzebowania na
kierowców i kurierów wynika wprost ze zwiększającej się
popularności zakupów w sieci.
W końcu zamówiony przez internet towar ktoś musi do nas
dostarczyć. Praca kuriera choć
nie jest najlżejsza, to jest całkiem nieźle opłacalna. Wiele
osób decyduje się na podjęcie tej

pracy, jako dodatkowej. W ten
sposób można szybko zgromadzić dodatkowy budżet. Równie duże zapotrzebowanie jest
na kierowców autobusów. Jeśli
ktoś ma taki fach w ręku również szybko znajdzie pracę.

AAA pracownika produkcji zatrudnię

Ożywienie pojawiło się również
w firmach produkcyjnych. Specjalistyczne prognozy wskazują,
że zakłady przemysłowe przewidują wzrost produkcji, a co za
tym idzie zapotrzebowanie na
pracowników będzie większe.
Warto też zaznaczyć, że wzrastający popyt na pracownika
zaowocuje również wyższymi
wynagrodzeniami. AZ

O G Ł O S Z E N I A

Zatrudnimy pracowników serwisu
sprzątającego w godzinach 14-22.
Sprzątanie pomieszczeń biurowych,
socjalnych oraz części wspólnych.
Praca w Pruszkowie. Mile widziane
orzeczenie o niepełnosprawności.
Telefon kontaktowy 887 766 390

PRACOWNIKA
DO PAKOWALNI
SPOŻYWCZEJ
W SOKOŁOWIE
ZATRUDNIĘ
C

TEL. 887 883 777
M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

inimalne wynagrodzenie w 2022 r. zostało zwiększone.
Dziś wynosi 3010
zł brutto. Jednak pracownicy
powinni spodziewać się większych podwyżek. Powód? Pracodawcy doskonale zdają sobie
sprawę z rosnącej inﬂacji. I choć
im samym łatwo nie jest, to będą
chętniej podnosić wynagrodzenia. W końcu nieusatysfakcjoNajlepszym zatem rozwiązanowany finansowo pracownik niem będzie podniesienie pensji
zacznie szukać zatrudnienia podwładnym. Zadziała to tylko
w innym miejscu. Zwłaszcza, na korzyść. Pracownik poczuje
że ofert nie brakuje. Co więcej się doceniony i podniesie to jego
zastąpienie go nowym pracow- moralne. Pracodawcy w ten sponikiem może być natomiast bar- sób zapobiegną masowym wydzo trudne.
mówieniom i zaoszczędzą
czas
Prasa_rekrutacja_129,5x165,8_02.2022.pdf
1
01/02/2022
O G Ł O S Z E N I A

na długą rekrutację i wdrożenie
nowych pracowników. Te osoby,
które zdecydowały się na zmianę
pracy startują z „lepszej pozycji”.
Z uwagi na duży popyt na rynku
pracy łatwiej będzie im negocjować
stawkę wynagrodzenia i osiągnąć
satysfakcjonujący
poziom. AZ
14:28
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REKRUTACJA

Zmiana pracy to
często proces stresujący. Nie ma się co
dziwić, w końcu nie
wiemy co nas czeka.
Jak zatem dobrze
przygotować się
do rozmowy
rekrutacyjnej?
Podpowiadamy.

S

zukanie nowego zajęcia
oraz zmiana pracy to
wydarzenia, które budzą w nas skrajne emocje. Z jednej strony cieszymy
się, że zostaliśmy zaproszeni
na rozmowę rekrutacyjną, bo
to oznacza, że ktoś docenił nasze dotychczasowe osiągnięcia.
Z drugiej boimy się czy dobrze
wypadniemy, bo przecież na takiej rozmowie nie byliśmy od lat.
Żeby rozmowa rekrutacyjna wypadła dobrze warto skorzystać z kilku wskazówek. Po
pierwsze warto zapoznać się

z działalnością firmy. Chodzi
o sprawdzenie czym zajmuje
się przedsiębiorstwo, jaka jest
jego wizja. Warto wcześniej poznać firmę, w której być może zaraz zaczniemy prace. Nie
pytajmy tylko rekrutera czym
zajmuje się firma. To idealna droga do tego by nasze CV
trafiło… do kosza.
Do drugie warto pamiętać,
że w wielu firmach scenariusze rozmów rekrutacyjnych są
podobne. Warto znaleźć więc
najczęściej zadawane pytania.
Dlatego warto mieć w głowie
gotowe odpowiedzi. Oczywiście część rekruterów może
nas zaskoczyć pytaniem w stylu „Dlaczego nie powinniśmy
Cię zatrudniać?”, ale to wyjątki.
Warto przed rozmową rekrutacyjną sporządzić listę swoich mocnych i słabych stron,
a także powodów dla których
zdecydowaliśmy się aplikować
właśnie do tej firmy. Może się
to okazać pomocne.
Kolejnym ważnym elementem jest nasz strój. W końcu
mówi się „że jak cię widzą,

O G Ł O S Z E N I A

Mechanikom, elektromechanikom
i elektrykom do serwisowania
i napraw poj. komunalnych.
Znajomość hydrauliki siłowej,
pneumatyki oraz doświadczenie
w naprawie śmieciarek mile widziane.
Praca w Sokołowie k/W-wy oraz w terenie
(serwis mobilny).
Wysokie zarobki, miła atmosfera pracy,
liczne szkolenia.

Tel. 604 409 053
lub CV na adres marcin@gptruck.pl

Praca dla monterów, spawaczy, frezerów,
tokarzy, mechaników przy produkcji
i naprawach pojazdów komunalnych.
Praca w Sokołowie k/W-wy.
Wysokie zarobki, miła atmosfera pracy,
liczne szkolenia.

Tel. 604 409 053
lub CV na adres marcin@gptruck.pl

tak cię piszą”. Panowie mogą
postawić na garnitur, a panie na garsonki. Ale spokojnie jeśli nie macie w swojej
garderobie tak „wytwornych”
ubrań świetnie sprawdzą się
inne zestawienia. Trzeba pamiętać, żeby były eleganckie
– dla panów to spodnie i koszula, a dla pań schludny sweterek zestawiony ze spódnicą
i spodniami. Na rozmowie rekrutacyjnej należy wyglądać
schludnie i elegancko. Niewyprasowana koszula czy rozmazany makijaż nie będą naszą
najlepszą wizytówką.
Jeśli posiadamy portfolio
i referencje warto zabrać je na
rozmowę rekrutacyjną. Podobnie jak dokumenty aplikacyjne.
Oczywiście rekruter zapoznał
się z nimi przed spotkaniem,
jednak zapewne w czasie jednego dnia spotkał się z kilkoma kandydatami. Wręczając
mu dokumenty przypomnimy mu swoją osobę i dotychczasowe dokonania.
Na rozmowę rekrutacyjną nie możemy się spóźnić.

Oczywiście nie trzeba być godzinę wcześniej. Ale zawsze lepiej poczekać w kawiarni niż
przyjść na rozmowę spóźnionym. Na dobre zrobienie pierwszego wrażenia mamy tylko
jedną szansę. Spóźnienie nie
będzie dobrą wizytówką.
Postawa na rozmowie rekrutacyjnej również jest bardzo
ważna. Choć to doświadczenie
jest stresujące bądźmy pewni
siebie. W końcu znamy swoje
atuty i zalety. W trakcie rozmowy należy być opanowanym,
mówić wyraźnie i niezbyt szybko. Nie uciekajmy wzrokiem,
nie wpatrujmy się w podłogę czy ścianę – takie zachowanie pokazuje, że jesteśmy
zdenerwowani i niepewni. Jeśli atmosfera na to pozwala
możemy również zażartować,
humor jest mile widziany, ale
nie należy z nim przesadzać.
I najważniejsza zasada – pod
żadnym pozorem nie wypowiadajmy się źle o naszym poprzednim pracodawcy. Nawet jeśli
nasze „rozstanie” z nim odbyło się w emocjach. AZ
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Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?
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GRODZISK MAZ.

W Książenicach powstanie
nowy parking

teren przeznaczony do parkowania. Parking powstanie
na działce, na której znajduje się kościół i dom parafialny. Wykonawcą inwestycji jest Kłosowski Henryk Zakład
Remontowo-Budowlany z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim. Koszt budowy parkingu przy ul. Marylskiego
to 317 tys. zł. Parking ma być gotowy w ciągu sześciu
miesięcy od momentu podpisania umowy. Zatem kierowcy już niebawem będą mogli z niego korzystać. AZ

Władze Grodziska Mazowieckiego podpisały umowę
na budowę parkingu przy ul. Marylskiego w Książenicach. Obiekt ma być gotowy w ciągu sześciu miesięcy. Parking w Ksiażeniacach pozwoli usprawnić
ruch w rejonie szkoły podstawowej oraz kościoła.
Istniejące miejsca parkingowe w tym rejonie są niewystarczające. Większa liczba samochodów zwyczajnie się tam nie zmieści. Rozwiązaniem ma być nowy

Rondo budzi kontrowersje
GRANICA

Remont brwinowskiego pałacu na finiszu
BRWINÓW

Z jednej strony budowa
ronda na skrzyżowaniu
ul. Pruszkowskiej
i Rekreacyjnej
w Granicy ma pomóc
w usprawnianiu ruchu.
Z drugiej strony mieszkańcy nie są zadowoleni
z wycinki drzew.

Prace przy renowacji
pałacu w Brwinowie
dobiegają końca. Roboty
powinny zakończyć się
na przełomie lutego
i marca. Jednak na
odwiedziny pałacu
trzeba będzie jeszcze
chwilę poczekać.

owiat Pruszkowski
od kilku lat realizuje
przebudowę ciągu ulic
Komorowskiej i Pruszkowskiej. Inwestycja jest podzielona na etapy. Pod koniec
ubiegłego roku władze powiatu podpisały umowę z firmą
która przebudowuje fragment
ul. Komorowskiej w Pruszkowie od ronda na skrzyżowaniu
z ul. Pogodną do ul. 2 Sierpnia
oraz buduje rondo u zbiegu ulic
Pruszkowskiej i Rekreacyjnej
w Granicy. I to właśnie ta druga
część tego zadania budzi emocje
wśród mieszkańców. Dokładnie
chodzi o wycinkę drzew.
Okazuje się, że wycinaka była
konieczna ze względu na kolizje z powstającą drogą. – Informujemy, iż z uwagi na kolizję
z projektowaną drogą (budową ronda) część drzew została przeznaczona do wycinki.
W oparciu o uzyskaną decyzję
ZRiD, Zarząd Powiatu Pruszkowskiego zawarł porozumienie z Nadleśnictwem Chojnów
dotyczące wycinki ww. drzew,

ałac znajdujący się w parku miejskim to jeden
z najcenniejszych historycznie obiektów na
terenie Brwinowa. Powstał w latach 30. ubiegłego wieku, służył
najpierw jako letnia rezydencja rodziny Wierusz-Kowalskich, a następnie jako szpital polowy. Przez
lata gospodarzem tego miejsca
była Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. W końcu pałac
stał się własnością gminy
Od kilku lat trwa generalny remont pałacu. Nie obyło się bez
perypetii. Pierwsza firma zeszła z placu budowy w połowie
2018 r. Przez prawie rok trwały

P

P
w którym to Nadleśnictwo zobowiązało się do wycięcia i uprzątnięcia drzew w wieku powyżej
20 lat – zaznacza pruszkowskie
starostwo powiatowe.
Co więcej powiat zaznacza, że
rondo ma możliwie najmniejszą średnicę. – W tym miejscu zaprojektowano możliwie
najmniejsze rondo, posiadające szerokość zewnętrzną 22
m, które dodatkowo musiało
być skoordynowane z przebudową ul. Rekreacyjną. Działania w zakresie obu inwestycji
prowadzone były w uzgodnieniu i stałej współpracy z gminą
Michałowice –tłumaczy pruszkowskie starostwo.
Drzewa to nie jedyny problem. Okazało się, że w trakcie

prowadzonych robót uszkodzona
została również kapliczka. Powiat
zapewnia, że zna sprawę i stara się ją wyjaśnić. – W sprawie
kapliczki informujemy, iż wykonawca robót drogowych poinformował o prawdopodobnym jej
uszkodzeniu podczas prowadzonej przez Nadleśnictwo wycinki
drzew. W związku z powyższym
wystąpiliśmy do Nadleśnictwa
z prośbą o zajęcie stanowiska.
Do chwili obecnej nie otrzymaliśmy odpowiedzi w tej sprawie.
Jeżeli chodzi natomiast o tablice
informacyjne to nie zostały one
zniszczone tylko zdemontowane i złożone przez wykonawcę robót na terenie lasu zgodnie
z prośbą samego Nadleśnictwa
– wyjaśnia starostwo. AZ

Znęcał się nad matką i chciał zabić
jej konkubenta
REGION

Policjanci ze Starych
Babic zatrzymali
37-letniego mężczyznę,
który zaatakował
domownika i ugodził
go nożem. W trakcie
zatrzymania 37-latek
był kompletnie pijany.
Miał 3 promile alkoholu
w organizmie.

D

yżurny komendy w Starych Babicach w godzinach przedpołudniowych otrzymał
wezwanie, którego wynikało, że
pokrzywdzony został ugodzony
nożem. Na miejsce skierowany
został patrol policji. W mieszkaniu funkcjonariusze zastali dwóch
mężczyzn i kobietę. Jak ustalili
mundurowi, jeden z nich został
zraniony w okolicach głowy i ręki.
Na miejsce wezwano pogotowie.
W trakcie rozmowy z domownikami policjanci ustalili przebieg

zdarzeń. Podczas wspólnego spożywania alkoholu 37-letni mężczyzna nagle wszedł do pokoju matki
i zaczął ją uderzać pięściami. Dodatkowo zaczął ja wyzywać. Następnie zaatakował jej konkubenta
i zadał kilka ciosów nożem.
Pokrzywdzony został opatrzony przez ratowników medycznych
i trafił do szpitala. Funkcjonariusze ustalili też, że młody mężczyzna od prawie roku zachowywał się
agresywnie wobec swojej matki.
Policjanci zatrzymali 37-latka.
Badanie alkomatem wykazało, że

mężczyzna miał 3 promile alkoholu w organizmie. Zebrany
w tej sprawie materiał dowodowy pozwolił prokuratorowi
przedstawić mężczyźnie zarzut
usiłowania zabójstwa. Mieszkaniec gminy odpowie również za
fizyczne i psychiczne znęcanie
się nad matką. Sąd zastosował
wobec zatrzymanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Mężczyzna
został już osadzony w areszcie
śledczym. Spędzi tam najbliższe
trzy miesiące. AZ

R E K L A M A

poszukiwania nowego wykonawcy.
Niestety i tym razem gminie zabrakło szczęścia. Drugi wykonawca z placu budowy zszedł w 2020 r.
Okazuje się jednak, że powiedzenie „do trzech razy sztuka” w przypadku Brwinowa jest trafne. Trzeci
wykonawca właśnie kończy prace
związane z modernizacją pałacu.
Brwinów na remont zabytkowego pałacu otrzymał szereg
zewnętrznych dotacji. Dlatego
„plac budowy” jeszcze w styczniu odwiedził wicemarszałek
województwa mazowieckiego.
– Za pośrednictwem Samorządu Województwa Mazowieckiego otrzymaliśmy prawie 3 mln zł
dotacji unijnej na rewitalizację

zabytkowego Pałacu Wierusz-Kowalskich w Brwinowie, a w 2021 r.
jeszcze 150 tys. dotacji wojewódzkiej na wymianę stolarki
okiennej. Stąd wizyta Wiesława Raboszuka wicemarszałka
województwa mazowieckiego,
który postanowił osobiście zweryfikować przekazywane przez
nas informacje o postępach prac
remontowo-budowlanych – zaznacza Arkadiusz Kosiński, burmistrz gminy Brwinów.
W marcu rozpoczną się odbiory
budynku. Docelowo w pałacu swoją siedzibę będzie miał Gminny
Ośrodek Kultury. Jednak mieszkańcy będą mogli obejrzeć pałac
dopiero w maju AZ
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Złodziej przyłapany
„na gorącym uczynku”

WIADOMOŚCI

Strażnicy miejscy z Grodziska Mazowieckiego zatrzymali
mężczyznę, który kradł słupki ogrodzeniowe. Okazało
się, że złodziej ma na sumieniu jeszcze inne występki.
W trakcie patrolu ul. Traugutt w Grodzisku Mazowieckim strażnicy miejscy zwrócili uwagę na zachowanie
mężczyzny, który nie zwracając uwagi na ich radiowóz
zaczął kraść słupki ogrodzeniowe z okolicznej budowy.
– Strażnicy miejscy przez chwilę przyglądali się uważnie

temu niecodziennemu incydentowi dokumentując dokładnie ww. kradzież. Następnie przystąpili do czynności
ujęcia sprawcy, który jak się okazało był im znany z wcześniejszych podobnych interwencji – opisuje sytuację grodziska straż miejska. Na miejsce wezwano policjantów
z Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim.
Funkcjonariusze przejęli dalsze czynności w sprawie kradzieży elementów infrastruktury miejskiej. AZ

Trwają konsultacje w sprawie
rozbudowy A2
REGION

odnawialne źródła energii, kanały
technologiczne po Punktach Poboru Opłat, wykorzystanie destruktu, weryfikacja w zakresie
uzyskania niezbędnych odstępstw
od przepisów, czasowa organizacja ruchu i organizacja robót. Finał konsultacji planowany jest na
połowę marca. – O finansowanie
inwestycji wystąpimy po oszacowaniu ostatecznych kosztów
realizacji zadania, z uwzględnieniem wniosków z konsultacji. Po
zapewnieniu środków, najszybciej
jak to będzie możliwe, ogłosimy
przetarg na wyłonienie wykonawcy – zaznacza GDDKiA.

W konsultacjach rynkowych przed rozbudową
A2 między Łodzią,
a Warszawą wzięło
udział 11 podmiotów.
Pierwsze z pięciu spotkań odbyło się 10 lutego.

Z

godnie z pierwotnymi
założeniami na autostradzie A2 mają zostać
dobudowane dodatkowe pasy ruchu po wewnętrznych
stronach obu jezdni trasy. Drogowcy chcą do tego wykorzystać pas
dzielący obie jezdnie. W ramach
rozbudowy przebudowany zostanie również system kanalizacji
deszczowej, a oświetlenie zostanie
wymienione na nowe z wykorzystaniem LED. Docelowo A2 będzie
miała od węzła Konotopa do węzła
Pruszków po cztery pasy ruchu
na jednej jezdni, natomiast dalszy odcinek do węzła Łódź Północ
po trzy pasy ruchu. – Dobudowa
dodatkowych pasów, przy utrzymaniu ruchu na 89 km najbardziej
obciążonej autostrady w Polsce, jest olbrzymim wyzwaniem
– podkreśla Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora
Dróg Krajowych i Autostrad. –
Nie tylko pod względem finansowym, ale przede wszystkim
organizacyjnym. Rozpoczynając

Pierwsze poszerzenie
na taką skalę

przygotowania do tej inwestycji, podkreślaliśmy, że chcemy
się do niej dobrze przygotować,
konsultując planowane działania z branżą. Tak, by wszystkie
strony przedsięwzięcia wiedziały czego i w jakim zakresie oczekujemy – dodaje.

11 chętnych

Jak informuje GDDKiA, do 17 stycznia zbierane były zgłoszenia
firm zainteresowanych udziałem w konsultacjach. – Od jedenastu podmiotów otrzymaliśmy
w sumie 27 zgłoszeń do udziału

w panelach dyskusyjnych. Dzięki
temu mamy od trzech do ośmiu
podmiotów w każdym z paneli. Wszystkie wnioski przeszły
formalną weryfikację. Kolejnym
krokiem było zorganizowanie zespołów dla poszczególnych bloków tematycznych, zgodnie ze
wskazaną w zgłoszeniu wiedzę
ekspercką – zaznacza GDDKiA.

Start konsultacje

Między 10 a 21 lutego planowane są spotkania eksperckie.
W ramach konsultacji planowane
jest omówienie pięciu obszarów:
O G Ł O S Z E N I E

Przedszkole pnie się w górę
REGUŁY

Budowa przedszkola
w Regułach idzie pełną
parą. Od rozpoczęcia
prac upłynęło już osiem
miesięcy. Gmina przygotowała ciekawy film
obrazujący postęp prac.

S

iedem oddziałów przedszkolnych, minimalistyczna fasada, zielony
dach, ogniwa fotowoltaiczne i drewniana elewacja – tak
będzie wyglądać nowe przedszkole w Regułach. Będzie, bo jego

budowa jest jeszcze w trakcie.
W styczniu wykonawca przystąpił do kolejnego etapu robót, który obejmuje prace na zewnątrz
obiektu, roboty elewacyjne oraz
zagospodarowanie terenu wokół przedszkola.
Przypomnijmy. W budynku
przedszkola znajdzie się siedem sal dydaktycznych z zapleczem sanitarnym, sala do zajęć
ruchowych , kuchnia, jadalnia,
sala rekreacyjna oraz całoroczne
patio. Na dachu budynku znajdą
się panele fotowoltaiczne, dodatkowo wykorzystane zostaną
pompy ciepła. Zaprojektowano
również zielone dachy oraz naturalny zbiornik retencyjny. AZ
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Dlaczego drogowcy w tak nietypowy sposób podchodzą do
przygotowania inwestycji między Łodzią a Warszawą? GDDKiA
realizowała już podobne zadania m.in. poszerzenie o dodatkowy pas ruchu autostradowej
obwodnicy Poznania. – Mamy
kilkakrotnie dłuższy odcinek,
większą liczbę węzłów i MOP–
ów, na których musimy utrzymać
obsługę komunikacyjną. Ponadto w przeciwieństwie do koncesjonariusza działamy w oparciu
o Prawo zamówień publicznych.
Chcemy ponownie wykorzystać
destrukt i wyposażyć otoczenie
drogi w innowacyjne rozwiązania obniżające koszt jej utrzymania – zaznacza GDDKiA. AZ

Konkurs na mural
z okazji 500-lecia
Grodziska
GRODZISK MAZ.

W tym roku w lipcu
Grodzisk Mazowiecki
będzie obchodził swoje
500-lecie. Władze miasta
chcą w sposób wyjątkowy uczcić ten jubileusz
i ogłosiły konkurs na
stworzenie muralu.

G

Grodzisk Mazowiecki już 22 lipca będzie
obchodził 500. rocznicę nadania praw
miejskich. Władze miasta chcą
tę rocznicę uczcić w wyjątkowy
sposób. Jednym z elementów ma
być… mural. Miejskie malowidła
w Grodzisku stały się niesamowicie popularne, więc ten pomysł
zapewne przypadnie wielu mieszkańcom do gusty.
Oczywiście nie będzie to dowolny malunek. – Projekt swym
O G Ł O S Z E N I E

charakterem i tematyką powinien nawiązywać i kojarzyć się
z 500. rocznicą nadania praw
miejskich dla Grodziska Mazowieckiego, które przypadają na dzień 22 lipca 2022 r. Ma
za zadanie budować świadomości artystyczną i kulturalną
mieszkańców miasta i gminy –
zaznaczają urzędnicy z grodziskiego magistratu.
Nagrodą główną w konkursie
jest umowa na wykonanie muralu. Ale przewidziano również
wyróżnienia za pozostałe miejsca „na podium”. – Szukamy kreatywnego artysty i wykonawcy,
który stworzy niepowtarzalne
dzieło na najbardziej widocznej ścianie w mieście! – zaznaczają urzędnicy.
Dla twórców projektów, które
zajmą 2 i 3 miejsce przewidziano nagrody odpowiednio 2 000
i 1 000 złotych.
Mural ma pojawić się na ścianie
budynku przy Sienkiewicza 39. AZ
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GRODZISK MAZ.

Umowa na parking
przy hali sportowej
podpisana

Władze Grodziska Mazowieckiego podpisały umowę
na budowę parkingu przy Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej. Inwestycja ma zostać zrealizowana
jeszcze w tym roku. Parking przy Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej będzie miał 102 miejsca dla
samochodów osobowych (w tym 5 dla osób niepełnosprawnych). Dodatkowo powstanie osobny parking dla pracowników. Znajdzie się na nim 25 miejsc.

Przewidziano również miejsca postojowe dla autobusów,
które ulokowane zostaną bezpośrednio przy ulicy. Wokół
obiektu mają pojawią się chodniki, a także szachy terenowe. Droga dojazdowa na parking będzie miała nawierzchnię asfaltową, natomiast sam parking zostanie wyłożony
kostką brukową. Wykonawcą inwestycji jest firma DELTA
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Wszystkie prace
mają zostać wykonane do 19 sierpnia. AZ

Budowa drugiego toru WKD ruszy w kwietniu?
REGION

Ostatnie formalności
dzielą nas od rozpoczęcia budowy drugiego
tor na linii WKD miedzy
Grodziskiem Mazowieckim a Podkową Leśną.
Z nami ostatni etap
związany z wyłonieniem wykonawcy
– aukcja elektroniczna.

P

rzypomnijmy. W listopadzie ubiegłego roku Warszawska Kolej
Dojazdowa otworzyła
oferty w przetargu na budowę
drugiego toru. Wpłynęło aż 14
ofert. Wszyscy potencjalni wykonawcy zadeklarowali realizację prac budowlanych w ciągu 20
miesięcy. Pojawił się jednak inny
problem. To ceny ofert. Warszawska Kolej Dojazdowa na budowę
toru chce przeznaczyć 90 mln
zł brutto. Tymczasem najtańsza oferta złożona przez firmę

PORR opiewa na kwotę prawie
dwukrotnie wyższą (172 mln zł).
Finalnym elementem przetargu była jednak aukcja elektroniczna, która odbyła się pod koniec
stycznia. Na pierwszym miejscu
znajduje się Intop, który zajmował
wcześniej czwartą pozycję. Firma
zeszła z ceną ze 180,664 mln zł do
142,464 mln zł. Kolejną pozycję
zajmuje ZUE z ofertą 143,400 mln
zł. I choć oferty nadal są powyżej
pierwotnie zakładanego budżetu. To wszystko wskazuje na to, że
postępowanie uda się zakończyć
wyborem wykonawcy. – Budżet
udało się dopiąć, teraz pozostały
tylko formalności. Jeżeli wszystko
ruszy zgodnie z planem, to pod koniec kwietnia rozpocznie się budowa drugiego toru WKD z Podkowy
Leśnej do Grodziska – poinformował Artur Tusiński, burmistrz
Podkowy Leśnej.
Inwestycja obejmuje nie tylko budowę nowego toru wraz
z infrastrukturą oraz istniejącego toru. W ramach zadania przebudowane zostaną również dwie
stacje oraz sześć przystanków.
Na przystankach Podkowa Leśna

Zachodnia, Kazimierówka, Brzózki, Grodzisk Mazowiecki Okrężna, Grodzisk Mazowiecki Piaski,
Grodzisk Mazowiecki Jordanowice oraz Grodzisk Mazowiecki
Radońska powstaną nowe perony. Dodatkowo zmieni się również
ich stylistyka. Zamiast blaszanych

wiat przystankowych w ostrych
niebiesko–czerwonych barwach
pojawią się eleganckie konstrukcje z profili stalowych. Wiaty będą
ozdobione obudową z kompozytu imitującego drewno. Dodatkowo na tylnej ścianie wiaty
przewidziano rośliny pnące . Na

W Pęcicach powstanie
świetlica wiejska
MICHAŁOWICE

Centrum Usług
Medycznych powoli
nabiera kształtów
NADARZYN

W gminie Nadarzyn
trwa budowa Centrum
Usług Medycznych.
Obiekt powinien być gotowy w sierpniu 2023 r.

B

udynek CUM powstaje przy ul. Granicznej
w Nadarzynie. W nowym ośrodku przewidziany jest podział na tzw
podstawową opiekę zdrowotną,
część specjalistyczno – diagnostyczną i rehabilitację. Dodatkowo znajdą się tam gabinety
dla osób chorych, będą miały
oddzielne ciągi komunikacyjne
w stosunku do poradni małego
dziecka, czy medycyny pracy.
Prace budowlane mimo niesprzyjającej aury powoli postępują. Centrum „wyszło”
z ziemi. – Centrum Usług Medycznych w Nadarzynie przy

ulicy Granicznej powoli wyrasta z ziemi. Nowy ośrodek zdrowia złożony z trzech części: POZ
( Podstawowej Opieki Medycznej
dla osób zdrowych i chorych), rehabilitacyjnej oraz specjalistycznej nabiera powoli kształtów.
Niebawem na części parterowej pojawi się strop i rozpocznie się murowanie pierwszego
piętra – informuje Dariusz Zwoliński, wójt Nadarzyna.
Warto zaznaczyć, że lokalizacja nowego ośrodka zdrowia
w Nadarzynie nie jest przypadkowa. Usytuowanie CUM przy
nowo wybudowanym Parkuj
i Jedź w Nadarzynie przy ulicy Granicznej stworzy możliwość swobodnego parkowania
dla wielu pacjentów i pracowników ośrodka, a także umożliwi dostęp do opieki medycznej
osobom korzystającym z gminnego transportu publicznego.
Obiekt ma być gotowy w sierpniu 2023 r. AZ

Władze gminy Michałowice podpisały umowę na budowę nowej
świetlicy w Pęcicach.
Roboty budowlane
powinny ruszyć już
w marcu.

P

rzetarg na budowę nowej świetlicy w Pęcicach został ogłoszony
w grudniu ubiegłego
oku. Wykonawcę udało się wybrać już w pierwszym podejściu,
to firma Renal Bud z Bieniewic.
Natomiast 2 lutego została podpisana umowa. – Podpisaliśmy
umowę na budowę świetlicy
wiejskiej w Pęcicach. Firma Pana Adama Cebuli dokona rozbiórki

starego budynku świetlicy, a następnie postawi nowy budynek
i zagospodaruje teren (I etap).
Wprowadzenie na budowę nastąpi w drugiej połowie lutego –
informuje Małgorzata Pachecka,
wójt gminy Michałowice.
Budynek starej świetlicy zostanie rozebrany. Zastąpi go nowy
i większy obiekt. W nowej świetlicy znajdą się dwie sale – duża
o pow. 99,5 m kw i mała o pow.
56,3 m kw. Dodatkowo przewidziano tu kilka pomieszczeń pomocniczych – pokój biurowy,
zaplecze dla dużej Sali, kotłownię, schowek, oraz toalety. Całość
uzupełnią elementy zewnętrzne
– drewniany taras z widownią
i miejscem na scenę.
Mieszkańcy Pęcic z nowej
świetlicy będą mogli korzystać
już w przyszłym roku. AZ

przystankach pojawią się biletomaty, nie zabraknie ławek, stojaków rowerowych oraz murków
gabionowych i donic z kwiatami,
które mają stanowić dekoracje.
Wszystkie perony na linii Podkowa Leśna – Grodzisk Mazowiecki
będą naprzemianległe. Wyjątkiem

są jedynie te na stacjach Podkowa Leśna Zachodnia oraz Grodzisk Mazowiecki Radońska. Na
tej ostatniej przewidziano peron
wyspowy dwukrawędziowy oraz
jeden peron jednokrawędziowy.
Warto zaznaczyć, że w ramach inwestycji remont przejdą również
budynku dworcowe na stacjach
Podkowa Leśna Główna i Grodzisk
Mazowiecki Radońska.
Utrudnienia potrwają blisko
2 lata. – W pierwszej kolejności
zostanie wybudowany tor z Podkowy Zachodniej do Grodziska
(ok. 6 miesięcy), następnie po jego
zakończeniu i możliwości przełączenia ruchu istniejącego toru
na nowy tor, nastąpi kompleksowa naprawa istniejącego toru
(6 m–cy). Natomiast remont toru
z Podkowy Głównej do Podkowy
Zachodniej wraz z przebudową
obiektów inżynieryjnych planowany jest na 12 miesięcy. Wtedy
też zaplanowane jest przesunięcie przystanku, tak aby poprawić
bezpieczeństwo na przejeździe –
wyjaśnia Tusiński.
Budowa drugiego toru ma się zakończyć w IV kwartale 2023 r. AZ

Grand Prix Piastowskich Biegów
Historycznych powraca
BIEGI

Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji opublikował
terminarz cyklu Grad
Prix Biegów Historycznych, które odbędą się
w tym roku w Piastowie.
Pierwszy z nich już
w marcu!

G

rand Prix Piastowskich
Biegów Historycznych
to zawody biegowe, których celem jest nie tylko
popularyzacja aktywnego spędzania czasu. To również sposób na zachęcenie uczestników do poznania
ważnych wydarzeń historycznych.
Miłośnicy biegania ze względu na
wytyczne epidemiologiczne na
wznowienie cyklu musieli czekać. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Cykl biegowych imprez
powraca, a pierwszy bieg odbędzie się już w najbliższą niedzielę.

W biegach może wziąć udział
każdy, bez względu na ograniczenia wiekowe. Powód? Ich dystans
jest mniejszy niż 2 km, więc zarówno mali jak i duzi powinni
być wstanie pokonać taką odległość. Dwie ostatnie imprezy w terminarzu, to już zawody
dla nieco sprawniejszych biegaczy, bowiem do pokonania będą
odpowiednio 10 i 5 km. Biegi na
„długie” dystanse zamykają cykl
Grand Prix i będą zorganizowane
w październiku i listopadzie. AZ

TERMINARZ WYDARZEŃ BIEGOWYCH 2022
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

27 marca – Bieg polskiego Państwa Podziemnego – 1945m
10 kwietnia – Bieg Katyński – 1940 m
24 kwietnia – Bieg Chrztu Polskiego – 966 m
1 maja – Bieg Konstytucji 3 Maja – 1791 m
15 maja – Bieg Monte Cassino – 1944 m
11 czerwca – Dzień Biegacza – Test Coopera
17 lipca – Bieg Mazurka Dąbrowskiego – 1797 m
28 sierpnia – Bieg Solidarności – 1980 m
11 września – Bieg Obrońców Ojczyzny 1939 – 1939 m
2 października – Bieg Pamięci Powstańczej Warszawy – 10000 m
6 listopada – Bieg Niepodległości – 5000 m
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Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim

11

ul. T.Kościuszki 12 A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.
www.grodzisk.pl

Biuletyn przygotowany i redagowany przez Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.

Zagłosuj na Perły Mazowsza
z Grodziska Mazowieckiego

G

mina Grodzisk Mazowiecki wspiera lokalne
inicjatywy. Dowodem
tego jest aż dziewięciu
zgłoszonych kandydatów w 6. Edycji
Konkursu Perły Mazowsza. Niniejszy
konkurs ma na celu wyłonienie i uhonorowanie najlepszych z najlepszych.
Konkurs podzielono na trzy kategorie: Przedsiębiorczość, Kultura oraz
Sport i Turystyka. W pierwszym etapie konkursu Kapituła Konkursowa
wyłoniła inicjatywy, które otrzymały
najwięcej głosów i punktów zebranych z przesłanej ankiety dostępnej
na stronie internetowej organizatora.
Obecnie trwa drugi etap konkursu, w którym zostaną wyłonione Perły
z największą liczbą głosów oddanych
przez mieszkańców. Głosowanie odbywa się w dwóch formach: poprzez
ankiety formularzy na stronie organizatora oraz za pośrednictwem Facebooka „Konkurs Perły Mazowsza”.
Kandydatami do Perły Kultury są
między innymi Grodziskie Wianki

na Stawach Walczewskiego. Jest to
wydarzenie powiązane z obchodami słowiańskiego święta związanego z przesileniem letnim. Grodziskie
wianki jak co roku obfitują w wyjątkowe atrakcje, tj. warsztaty dla
dzieci, pokazy taneczne, koncerty,
a także tradycyjne puszczanie na wodzie wianków.
Koncert „Gdzie są gwiazdy z tamtych
lat” jest drugim kandydatem w konkursie na Perłę Kultury. Cykl koncertów od kilku lat wzbudza duże zainteresowanie wśród mieszkańców. Koncerty przenoszą słuchaczy w czasie dzięki muzyce z minionych lat.
Serce na dłoni również ma szansę
na bycie Perłą. Akcja zaktywizowała mieszkańców do przekazania własnoręcznie uszytego serca z okazji
Walentynek. Happening miał na celu stworzenie jak największej liczby
własnoręcznie wykonanych serc i podarowanie tego miłego gestu mieszkańcom. Udział w akcji mogli wziąć
wszyscy, bez względu na wiek.

Siła grodziskich sportowców widoczna jest również w kategorii Perła
Sportu, w której o tytuł najlepszego rywalizują: Grodziski Klub Kolarski OPTY
Mazowsze Grodzisk Mazowiecki, Grodziski Klub Sportowy Pogoń Grodzisk
Mazowiecki oraz amatorska grupa
biegowa Dogoń Grodzisk Mazowiecki.
O tytuł Perły Przedsiębiorczości
walczy: Studio Twój Ruch – Pilates,
Kawiarnia Oliana oraz Gardenium
Ulińscy Cash & Carry.
Głosy na wybranego kandydata
można oddawać do 14 marca do godz.
12:00. Kandydaci rywalizują o nagrody
łącznej wartości 48 tysięcy zł. Uhonorowanie najpopularniejszych przedsiębiorców, najciekawszych wydarzeń
kulturalnych oraz najlepszych sportowców odbędzie się 30 marca podczas
finałowej gali w Gminnym Ośrodku
Kultury w Tarczynie. Zapraszamy do
głosowania na kandydatów z Grodziska Mazowieckiego na stronie www.
perlymazowsza.pl lub na Facebooku
„Konkurs Perły Mazowsza”.

Powiat Grodziski

ul. Daleka 11 A, Grodzisk Mazowiecki
www.powiat-grodziski.pl

Biuletyn przygotowywany i redagowany przez Starostwo Powiatu Grodziskiego. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.

Podnoszenie jakości usług świadczonych przez Powiat Grodziski

S

tarostwo Powiatu Grodziskiego nieustannie wprowadza nowe rozwiązania oraz udoskonala te już istniejące,
tak aby obsługa interesantów była jak
najbardziej efektywna.
Starostwo Powiatu Grodziskiego dąży do zapewnienia interesantom jak najbardziej fachowej,
a zarazem szybkiej obsługi. W celu usprawnienia pracy wprowadzono system kolejkowy pozwalający na sprawną obsługę interesantów
w Punkcie Obsługi Mieszkańców i Wydziale
Komunikacji, a także system rezerwacji wizyty przez Internet. W ten sposób rozładowywane są kolejki i petenci nie muszą spędzać zbyt
dużo czasu na załatwianiu spraw urzędowych.
W celu ułatwienia mieszkańcom komunikacji
ze Starostwem wykorzystywana jest platforma
ePUAP, której działanie finansowane jest z budżetu państwa. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
umożliwia interesantom adresowanie do Starostwa Powiatowego w Grodzisku Mazowieckim
dokumentacji urzędowej, która jest opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym.
W ten sposób można załatwić sprawy dotyczące m.in. zbycia i nabycia pojazdów, wydawania

wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków, zgłoszenia robót budowlanych, a także
złożyć pisma ogólne, takie jak różnego rodzaju wnioski, zapytania czy skargi. Adres skrytki
podawczej Starostwa Powiatu Grodziskiego to
/278v0hjuek/skrytka.
Starostwo Powiatu Grodziskiego działa
w oparciu o System Zarządzania Jakością. Najważniejsze cele wynikające z Polityki Jakości to
spełnienie oczekiwań mieszkańców w związku
z realizacją zadań publicznych, wprowadzenie
nowoczesnych metod zarządzania skierowanych
na sprawną i kompetentną obsługę oraz życzliwe traktowanie klientów Starostwa. 2 sierpnia
2021 roku odbył się audyt recertyfikujący przeprowadzony przez jednostkę certyfikującą BSI
Group Polska Sp. z o. o., który zakończył się rekomendacją o przyznanie certyfikatu zgodnie
z normą ISO 9001:2015.
Od 21 czerwca 2021 roku siedziba Starostwa
Powiatu Grodziskiego mieści się przy ul. Dalekiej 11A. Budynek został wyremontowany, odnowiono i wyposażono wszystkie pomieszczenia.
Nowa siedziba Starostwa jest dostępna dla każdego, została dostosowana do potrzeb osób
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oznaczonymi alfabetem Braille’a, którą można dojechać na każdy poziom. Na parterze utworzono
pokój dla rodziców z dziećmi, gdzie można nakarmić czy przebrać najmłodszych, a także toaletę
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Pruszków,
Plantowa 5,
Nadarzyn
Redaktor naczelny:
Anna Zwolińska
Zespół redakcyjny:
Bogdan Skoczylas,
Milena Skoczylas,

dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem,
bezpośrednio przy głównym wejściu wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Ponadto do Starostwa i wszystkich
jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Starostwo Powiatu Grodziskiego dba nie tylko
o znoszenie barier architektonicznych, ale także cyfrowych i informacyjno-komunikacyjnych.

Nr konta bankowego – mBank
90 1140 2004 0000 3102 7842 2256
Partnerskie biura
ogłoszeń:
IN–FORM,
www.biuroogloszen.net,
TOM–OFFICE
tel. 22 728 97 90
Pruszków
ul. Kraszewskiego 27/16

Studio graficzne:
Marcin Ziółkowski
Graphics & Design Studio,
www.gdstudio.pl
Redakcja zastrzega sobie
prawo do skracania
i adiustacji tekstów
oraz nadawania tytułów listom.
Tekstów i materiałów
niezamówionych nie zwracamy.

Klienci Starostwa mają możliwość skorzystania
z usług tłumacza języka migowego. W przypadku
chęci skorzystania z pomocy tłumacza prosimy
o pisemną informację, przekazaną do Starostwa
co najmniej 3 dni robocze przed terminem takiego zdarzenia. Informację można przesłać faksem,
pocztą elektroniczną lub złożyć pisemnie w każdym Wydziale Starostwa Powiatu Grodziskiego.
Także i strona internetowa Powiatu Grodziskiego dostosowana jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Strona posiada ułatwienia
dla osób z niepełnosprawnościami, takie jak możliwość zmiany kontrastu, powiększenia wielkości liter, możliwość poruszania się postronnie za
pomocą skrótów klawiszowych oraz focus wokół
elementów nawigacyjnych. Ponadto zamieszczane informacje o zakresie działalności Starostwa
są odczytywane przez czytnik ekranu umożliwiając tym samym korzystanie ze strony osobom niewidomym i niedowidzącym.
Planowane są także kolejne inwestycje mające usprawnić działanie Starostwa Powiatu
Grodziskiego. W najbliższym czasie zostaną
wyremontowane wejścia do budynku Starostwa
oraz parking dla interesantów i pracowników.

Anonimów nie drukujemy.
Redakcja nie odpowiada za treść
reklam i ogłoszeń.
E–wydanie dostępne na

www.wpr24.pl
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Certyfikaty covidowe
ważne krócej
REGION

Ważna informacja
dla osób zaszczepionych przeciw COVID-19.
Od 1 lutego certyfikaty
będą ważne nie 12,
a jedynie 9 miesięcy.

O

d 1 lutego ważność unijnych certyfikatów covidowych (UCC) po
szczepieniu podstawowym, po dawce uzupełniającej lub przypominającej zostanie
skrócona do 270 dni. To oznacza, że certyfikaty osób, które
zaszczepiły się w pierwszych
czterech miesiącach 2021 i nie
przyjęły dodatkowej dawki, stracą ważność.
Od lutego 2022 r. ważność
unijnych certyfikatów covidowych (UCC), wydanych po
szczepieniu w schemacie podstawowym, zostanie skrócona
do 270 dni – to jedna ze zmian

zasad wystawiania zaświadczeń
– wynika z komunikatu wydanego przez resort zdrowia.
Skrócenie ważności UCC to
następstwo decyzji podjętych
przez Komisję Europejską. Przypomnijmy, że 21 grudnia KE zdecydowała, że unijny certyfikat
covidowy będzie ważny przez
270 dni od momentu pełnego
zaszczepienia. Red

OGŁOSZENIA
Szkolenia
BHP
– wstępne
– okresowe

694 127 292
DAM PRACĘ
• 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 502 685 598
• Praca dla Panów i Pań przy
sprzątaniu magazynu
w Parzniewie. Praca w godzinach
6-10 tel. 504204700

Nadarzyn „wkręcił się”
w pomaganie

PRUSZKÓW

NADARZYN

Mieszkańcy gminy
Nadarzyn chętnie zbierają nakrętki do specjalnych serc. Na terenie
gminy znajdują się już
trzy takie instalacje.

Policjanci z pruszkowskiej komendy zatrzymali kobietę podejrzaną
o kradzież. Jej łupem
padły perfumy. Kobieta
usłyszała już zarzuty.

wa lata temu na terenie Nadarzyna pojawiły się pierwsze
serca do zbierania
nakrętek. Instalacje ustawiono
przy pl. Poniatowskiego oraz
na terenie Nadarzyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Sama akcja zbierania nakrętek
jest jedną z popularnych form
niesienia pomocy innym. Nakrętki zbiera się po to, by pokryć koszty związane z pomocą
potrzebującym. Cele są różne –
zakup wózka inwalidzkiego, sfinansowanie leczenia itp.
Niedawno nowe serce pojawiło się Ruścu. Wszystko za

miniony wtorek
(8 lutego) około
godz. 17.00 dyżurny pruszkowskiej
komendy otrzymał informacje
o kobiecie zatrzymanej przez
ochronę jednego ze sklepów.
Funkcjonariusze udali się na

D

CENY NETTO

sprawą jednego z mieszkańców.
Pana Adama, który „wychodził”
serducho w urzędzie. W akcji pomógł również Sebastian
przedsiębiorca ze Starej Wsi.
A co dzieje się z zebranymi
w ten sposób nakrętkami? —
O opróżnianie gminnych serc
dbają pracownicy Przedsiębiorstwa Komunalnego Nadarzyn ,
którzy udostępniają ich zawartość potrzebującym rodzinom
– wyjaśnia Dariusz Zwoliński,
wójt gminy Nadarzyn. AZ

2 zł ....... ogłoszenie zwykłe

OGŁOSZEŃ 3 zł ....... ogłoszenie pogrubione
ZA SŁOWO: 4 zł ....... ogłoszenie w ramce

MAGAZYNIER
Sokołów k/Janek
Pełen etat

607 732 932
NIERUCHOMOSCI
– 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

Odpowie za kradzież
perfum

NIERUCHOMOSCI
– 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. 601 612 930
• 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

KUPIĘ/SPRZEDAM

W

miejsce i ustalili, że 23-letnia
kobieta dzień wcześniej ukradła perfumy o wartości ponad
700 zł. Kobieta zabrała perfumy
ze sklepowej półki i włożyła do
swojej torby po czym opuściła
sklep. Całe zdarzenie zarejestrowała kamera. 23-latka wpadła,
bowiem następnego dnia znów
zjawiła się w tym samym sklepie.
Rozpoznał ją pracownik. Kobieta
została zatrzymana i trafiła w ręce policji. Podejrzana usłyszała
już zarzut kradzieży mienia, do
którego się przyznała i dobrowolnie poddała karze.
Za kradzież grozi kara do 5 lat
pozbawienia wolności. AZ

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

• Kupię starocie antyki militaria
biżuterię wszelkiego rodzaju
501 702 604

USŁUGI
• Projektowanie graficzne
oraz skład DTP.
Kontakt: 509-443-877
marcin@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
PRZEPROWADZKI
I TRANSPORT BUS IVECO
Tel. 668 566 576
biuro@wprmedia.pl

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899)
Wójt Gminy Raszyn informuje, że podał do wiadomości publicznej poprzez
wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni wykazy, w których przeznaczył do:
1. wynajęcia sale lustrzaną w Szkole Podstawowej im. Cypriana Godebskiego
w Raszynie do prowadzenia ponadprogramowych zajęć aktobatyki,
2. wynajęcia sale lustrzaną w Szkole Podstawowej im. Cypriana Godebskiego
w Raszynie do prowadzenia ponadprogramowych zajęć ogólnorozwojowych
z elementami judo,
Wykazy wywieszono z dniem 25 stycznia 2022 r.

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 zamieszczony został od dnia
03.02.2022 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej
do zamiany.
Wszelkie informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji,
Mienia i Estetyki Miasta pok.63 lub pod nr tel. 22 735-87-23,
735-87-33 w godzinach pracy Urzędu.

Prezydent Miasta Pruszkowa

Zgodnie z art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz.U.2021.1899 ze zm.)
informuje,
że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Pruszkowa przy
ul. Kraszewskiego 14/16, został wywieszony w dniu 04.02.2022 r. na
okres 21 dni i podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości
przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Informacja tel. 22 735-87-69, pok. 75, w godzinach pracy Urzędu Miasta.

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ
WWW.WPR24.PL

