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REGION. Znamy plany budowy Centralnego Portu Lotniczego

Po l e c i m y  z  B a r a n o w a ? 
Coraz bliżej decyzji dotyczącej budowy Centralnego Portu Lotniczego. Jest już kierunkowa uchwała Komitetu 
Ekonomicznego Rady Ministrów w tej sprawie. Teraz czas na decyzję rządu.

Minister Infrastruktury 
i Budownictwa Andrzej 

Adamczyk w wypowiedzi 
dla TVP Info przyznał, że 
nowe lotnisko jest potrzebne 
i powinno powstać między 
Łodzią a Warszawą.

Według niego kluczowa 
w wyborze lokalizacji jest 
przede wszystkim bliskość 
głównych szlaków komu-
nikacyjnych, a mianowicie 
dostępność autostrady A1 
i A2 oraz możliwość budo-
wy szybkiej infrastruktury 
kolejowej, skomunikowanej 
z centrum Warszawy.

Rząd rozważa dwie loka-
lizacje – Baranów lub Msz-
czonów. 

Rynek stale rośnie
Centralny Port Lotniczy 

(CPL) to inwestycja, która ma 
być odpowiedzią na stale 
rosnący rynek przewoźników 
samolotowych.

Według wyliczeń i pro-
gnoz ekspertów z Urzędu 
Lotnictwa Cywilnego w 2030 
roku rynek lotniczy w Polsce 
będzie blisko dwukrotnie 
większy niż obecnie.

To oczywiście rodzi pro-
blem przepustowości głów-
nych lotnisk w kraju, w tym 
między innymi warszaw-
skiego Okęcia, które według 
wskaźników do 2035 roku ma 
obsługiwać ponad 22 miliony 
pasażerów rocznie.

W styczniu zeszłego roku 
Rafał Milczarski, prezes LOT-u, 
podkreślał, że przekrocze-
nie tej granicy będzie ozna-
czać dla Lotniska Chopina 
konieczność zmniejszenia 
operacji, ponieważ po prostu 

zabraknie na nim miejsca do 
obsługi pasażerów.

Plany pojawiły się już 
dawno

Pomysł budowy CPL nie jest 
niczym nowym.

Pierwsze plany jego stwo-
rzenia pojawiły się już ponad 
trzydzieści lat temu, jednak 
wówczas projekt okazał się 
zbyt ambitny jak na ówcze-
sne realia komunistycznej 
Polski.

Za rządów koalicji PO-PSL 
planowano powrót do śmia-
łych planów budowy lot-
niska. W tym celu zlecono 
nawet fi rmie PwC przeprowa-
dzenie kompleksowych ana-
liz w celu oceny zasadności 
pomysłu, jego opłacalności 
i możliwości budowy.

Projekt został wycenio-
ny na 3 ,1  mld z łot ych, 
j e d n a k  n i e  s p o t k a ł  s i ę 
z aprobatą rządu premiera 

Tuska. Sprawa rozeszła się 
o pieniądze, których wówczas 
zabrakło w budżecie.

Teraz wydaje się, że projekt 
jest na dobrej drodze do jego 
realizacji. Według ministra 
Adamczyka, jeśli decyzja 
zapadnie w tym roku, pierw-

sze samoloty będą mogły 
wystartować z pasa już za 
około 10 lat. Tyle właśnie ma 
zająć budowa nie tylko lotni-
ska, ale również potrzebnej 
magistrali kolejowej.

Idealne warunki na 
Mazowszu

Według ekspertów lotnisko 
powinno powstać w odległo-
ści około 36 km na zachód od 
Warszawy.

I właśnie dlatego decyzja 
o lokalizacji lotniska dotyczy 
bezpośrednio już tylko Bara-
nowa i Mszczonowa, które 
oprócz bliskości stolicy, są 
z nią bardzo dobrze skomu-
nikowane.

Do Baranowa można do-
jechać autostradą A2, do 
Mszczonowa – drogami kra-
jowymi nr 50 i nr 8.

Decyzje dotyczące loka-
lizacji Centralnego Portu 
Lotniczego mają zapaść w 
ciągu najbliższego miesiąca.

Kinga Rochalska
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Zlokalizowany w Baranowie lub Mszczonowie Centralny Port Lotniczy 
(CPL) to inwestycja, która ma być odpowiedzią na stale rosnący w naszym 
kraju rynek przewoźników samolotowych Fot. www.fl ickr.com

Następne wydanie FLESCH MAZOWSZA ukaże się 10 maja 2017

Jeśli nie udało Ci 
się znaleźć naszej 
gazety na mieście 

zawsze możesz 
zajrzeć na naszą 

witrynę:
www.fl eschmazowsza.com.pl
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INWESTYCJE. Wmurowano kamień węgielny pod budowę Park of Poland

Budowa wielkiego parku wodnego
19 kwietnia odbyło się uroczyste rozpoczęcie budowy pierwszego etapu parku rozrywki Park of Poland. Zgodnie 
z założeniami inwestora, część parku rozrywki miałaby zostać otwarta do końca 2018 roku.

Zgodnie z zapowiedziami, 19 
kwietnia uroczystym wbiciem 

pierwszej łopaty i wmurowaniem 
kamienia węgielnego rozpoczęła 
się budowa pierwszego etapu Park 
of Poland.

– Swego czasu spekulowano czy 
rzeczywiście dojdzie do powstania 
tego parku, czy naprawdę się to wy-
darzy. To nie było łatwe zadanie i wy-
magało wiele czasu. Ale jesteśmy tu 
i rozpoczynamy budowę pierwszego 
etapu Park of Poland – mówił Mooky 
Greidinger z Global City Holdings.

W ramach pierwszego etapu in-
westycji powstanie obiekt nazwany 
Suntago Wodny Świat. Skala projektu 
porównywana jest do takich europej-
skich atrakcji jak Disneyland Paris czy 
Europa-Park. Będzie to największy 
park wodny w Polsce i Europie Środ-
kowo-Wschodniej, a także największy 
w całości zadaszony. Park wodny 
czynny codziennie przyjmie każdego 
dnia nawet 15 tysięcy osób.

Suntago Wodny Świat zostanie wy-
budowany na 20 hektarowej działce 
w Mszczonowie. Wśród wielu atrakcji 
znajdziemy między innymi strefę 
zjeżdżalni, restauracji, jak i wydzielo-

ną część spa i saun dla dorosłych. Do 
dyspozycji gości będzie także duży 
basen z otwieranym dachem, który 
pozwoli cieszyć się naturalnym świa-
tłem i świeżym powietrzem podczas 
ciepłych dni.

Pierwotnie planowano otwarcie 
Park of Poland jeszcze w 2016 r. Jed-
nak harmonogram budowy inwesty-
cji został zmodyfi kowany. Dopiero na 
początku grudnia 2016 roku inwestor 
złożył wniosek o pozwolenie na bu-
dowę parku wodnego w Starostwie 
Powiatowym w Żyrardowie, które 
niedawno otrzymał.

- Pozwolenie na budowę zyska 
ważność 29 kwietnia tego roku, ale 

że w Polsce 1 i 3 maja to okres świą-
teczny, to właściwe roboty budow-
lane rozpoczniemy 4 maja. Nasz cel, 
w którego realizację wierzę, to otwar-
cie przed końcem 2018 roku – pod-
kreślił Mooky Greidinger.

Suntago Wodny Świat będzie tyl-
ko pierwszym etapem kompleksu 
rozrywkowego Park of Poland. W ko-
lejnych etapach mają powstać m.in. 
parki tematyczne, hotele, centrum 
konferencyjne i handlowe, a nawet 
biurowce czy apartamentowce. 
Inwestorem projektu jest Global 
City Holding znany w Polsce z sieci 
kinowych Cinema City.

Kinga Rochalska
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BRWINÓW. Tunel w ciągu ulicy Sportowej

Przeprawa pod torami
W ramach modernizacji podmiejskiej linii kolejowej 
447 powstanie tunel pod torami w ciągu ulicy 
Sportowej w Brwinowie. Przeprawa będzie dostępna 
dla pieszych i rowerzystów.

Kolejarze przygotowują się do modernizacji podmiejskiej 
linii kolejowej nr 447 Grodzisk Mazowiecki – Warszawa 
Włochy. Remont linii kolejowej na terenie gminy Brwinów 
obejmie nie tylko wymianę torów i dwóch wiaduktów 
kolejowych nad jezdnią w tzw. „tunelu” między rondem 
Wacława Kowalskiego i Rynkiem w Brwinowie. Mieszkańcy 
miasta zyskają także długo wyczekiwane nowe przejście 
pieszo-rowerowe pod torami PKP w ciągu ul. Sportowej 
i ul. Przejazd. Tunel umożliwi pieszym i rowerzystom łatwą 
komunikację między dwoma stronami miasta. 

- Piesi będą mieli do swojej dyspozycji zejście schoda-
mi. Zamiast wind zostaną wybudowane pochylnie, które 
pozwolą niepełnosprawnym zjechać do tunelu i z niego 
wyjechać. Z pochylni korzystać będą mogli również ro-
werzyści – mówi Arkadiusz Kosiński, Burmistrz Brwinowa. 

Koszt budowy przeprawy pod torami poniesie PKP PLK 
S.A., ale za jego utrzymanie odpowiedzialna będzie gmina 
Brwinów. Przejście zostanie oświetlone i objęte monitorin-
giem. Realizacja inwestycji przewidziana jest na przełom 
2017 r. i 2018 r. 

To jednak nie koniec dobrych wiadomości dla mieszkań-
ców Brwinowa. W związku z modernizacją podmiejskiej linii 
kolejowej nr 447 Grodzisk Mazowiecki – Warszawa Włochy, 
mieszkańcy gminy zyskają także nowy przystanek kolejo-
wy w Parzniewie wraz z przejściem pieszo-rowerowym pod 
torami i miejscami parkingowymi. Ponadto planowana jest 
modernizacja przystanku kolejowego PKP Brwinów.   
          Kinga Rochalska

GRODZISK MAZ. Pod żaglami na Stawach 
Walczewskiego 

Pierwsza majówka pod żaglami
Rewitalizacja Stawów Walczewskiego już od dłuższego 
czasu jest ważnym przedsięwzięciem dla grodziskiej 
gminy, której zależy by miasto, w którym dawniej 
zamieszkiwał Leonid Teliga było prężnym ośrodkiem 
żeglarstwa w regionie.

Jak się okazuje, na Stawach Walczewskiego będzie można 
pływać jeszcze przed wakacjami. Zamontowano już zaku-
piony wcześniej pomost, a od 1 maja ruszy wypożyczalnia 

sprzętu wodnego. Włodarze zadbali też o walory estetycz-
ne tej okolicy, co przekłada się na fakt, że pomiędzy ulicą 
Nadarzyńską i Batorego będzie więcej kwiatów oraz ławek. 
Natomiast do połowy wakacji ma być gotowe kąpielisko z ha-
makami do plażowania, pomosty, do których będzie można 
przybić kajakami i łodziami, baza wodniacka (z budynkiem 
do magazynowania sprzętu wodnego) oraz street workout 
(z urządzeniami do ćwiczeń). Następnie realizowane będą 
tam przedsięwzięcia związane z placami zabaw, ścieżkami, 
tarasami, drewnianymi pomostami spacerowymi, wieżami 
widokowymi w postaci latarni oraz leśnym parkiem przygód. 
Gdy inwestycje zostaną zakończone, w przyszłości plano-
wane będą tutaj także kursy dla miłośników pływania pod 
żaglami. Zapowiada się więc interesująco!

Daria Głowacka

BRWINÓW. Podwójny jubileusz

Sokole przewagi
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” 22 – 23 kwietnia 
świętowało 90 rocznicę istnienia na terenie Brwinowa. 
Zbiegło się to z inauguracją roku poświęconego druhowi 
Ignacemu Kozielewskiemu – patronowi brwinowskiego 
gniazda, twórcy hymnu harcerskiego „Wszystko co 
nasze”, brwinowianina rodem.

W sobotę była część ofi cjalna – prelekcje historyczne, msza 
święta, jednak nie zabrakło akcentów sportowych – zor-

ganizowane zostały kameralne turnieje m.in. w siatkówce, 
piłce nożnej. Wieczorem druhowie spotkali się w „Zagrodzie” 
przy wspólnym ognisku.

Niedziela – to już wyłącznie dominacja kultury fi zycznej 
a konkretnie: biegu na 5 km imienia Ignacego Kozielewskiego. 
Na starcie  stanęło czterdzieścioro zawodniczek i zawodników. 
Wśród mężczyzn zwyciężył Wawrzyniec Pawski z czasem 
16.27.00, o pięć sekund wyprzedzając Konrada Tabera. Trzeci 
na mecie Marcin Klimkiewicz osiągnął równe siedemnaście 
minut.

Wśród pań zwyciężyła Anna Szewczykowska z czasem 
18.57.00, przed Anetą Sobieraj (19.34.00). Trzecia na mecie 
była Marta Oracka z czasem 21.57.00.

Tekst i foto:
kf

MILANÓWEK. Wyścigi rowerowe

Liczył się start 
Około pięćdziesięciu zawodników pojawiło się na 
stadionie na Turczynku by wziąć udział w wyścigach 
z cyklu „rowerowy Milanówek”.

Warte podkreślenia jest, że mimo nie całkiem sprzyjającej 
pogody na starcie pojawiły się całe rodziny, często z ma-

luchami które jeszcze nie całkiem były oswojone z rowerem. 
Dla najmłodszych przewidziano trasę jednego okrążenia 
boiska z pilotem, starsi musieli zmierzyć się z coraz dłuższym 
dystansem oraz obywać się bez pilota.

W rolę startera wcieliła się burmistrz Wiesława Kwiatkowska, 
która również przybyła na rowerze. Pani burmistrz wręczała 
także puchary zwycięzcom.

Tu jednak nie chodziło przede wszystkim o pierwsze miej-
sce – to był znakomity pretekst do wspólnego, rodzinnego 
spędzenia czasu, mimo niekorzystnej pogody – wiatr był 
naprawdę przenikliwy.

W każdym razie organizatorzy docenili wszystkich uczest-
ników zmagań – nikt nie odszedł bez drobnego upominku.

Tekst i foto:
kf
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URSUS. Nowoczesny kompleks szkolno-
sportowy

Realizacja w 15 miesięcy
Rozpoczęła się budowa nowej szkoły podstawowej 
przy ul. Dzieci Warszawy 42 w Ursusie. To największa 
w dzielnicy inwestycja oświatowa od lat, której 
wartość szacowana jest na 32 mln zł. Budowa zespołu 
szkolno-sportowego potrwa 15 miesięcy, tak aby dzieci 
mogły rozpocząć naukę w roku szkolnym 2018/2019. 

Dla mieszkańców Skoroszy 

Po 9 miesiącach projektowania ruszyła budowa kom-
pleksu szkolno-sportowego przy ul. Dzieci Warszawy 42 w 
Ursusie. Kontrakt na generalne wykonawstwo w formule 
„design&build” realizuje fi rma Skanska, według projektu 
architektonicznego Piotra Bujanowskiego.

- To pierwsza szkoła podstawowa dedykowana mieszkań-
com Osiedla Skorosze. Będzie to nowoczesna, przestronna 
placówka, która pozwoli zmniejszyć zmianowość w szko-
łach południowej części dzielnicy. To nie koniec dobrych 
wiadomości dla mieszkańców osiedla. Jeszcze w tym roku 
dzielnica stanie się właścicielem 2 ha działki, także z prze-
znaczeniem na cele oświatowe w rejonie Skoroszy, gdzie 
w przyszłości powstanie kolejny kompleks edukacyjny – 
mówi Urszula Kierzkowska, burmistrz Ursusa.

Gotowa na rok szkolny 2018/2019
Placówka została zaprojektowana tak, by mogło do niej 

uczęszczać łącznie 850 dzieci. Nowy kompleks szkolno-
-sportowy powstaje w sąsiedztwie funkcjonującego 
Zespołu Szkół nr 42.

Budynek stanowić będzie zwartą bryłę o wysokości 
dwóch kondygnacji w części szkolnej oraz jednej kondy-
gnacji w części mieszczącej hale sportowe. Dolne patio 
będzie prostokątnym, dużym dziedzińcem wewnętrznym, 
gdzie powstanie m.in. plac zabaw. Drugie, mniejsze patio 
przeznaczone dla młodszych dzieci z bezpośrednim dostę-
pem do dwóch świetlic, powstanie na pierwszym piętrze. 
Na parterze kompleksu zaplanowano szatnie dla uczniów.

W kompleksie znajdą się 42 sale lekcyjne, sześć sal do 
zajęć indywidualnych, biblioteka z czytelnią, gabinet 
lekarski, pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenia sa-
nitarne, pomieszczenia administracyjne, a także zaplecze 
cateringowe ze stołówką.

Powstaną także dwie duże sale gimnastyczne i trzy 
boiska sportowe. Powierzchnia użytkowa obiektu będzie 
wynosiła 9 320 m kw. Zaplanowano także ok. 50 miejsc 
parkingowych i ok. 70 stojaków na rowery.

Budowa szkoły przy ul. Dzieci Warszawy 42 w Ursusie 
potrwa 15 miesięcy, tak aby dzieci mogły rozpocząć naukę 
w roku szkolnym 2018/2019.            Kinga Rochalska

U NAS. Kolejne podwarszawskie gminy uruchamiają procedurę referendalną

Nic o nas bez nas
Zachęceni przykładem Legionowa mieszkańcy kilkunastu, spośród 32 mających stać się częścią nowej 
metropolitarnej Warszawy gmin, postanowili uruchomić procedurę referendalną. Większość głosowań odbędzie 
się 4 czerwca w 18. rocznicę pierwszych po II wojnie światowej, częściowo wolnych wyborów parlamentarnych. 
Mimo ogromnych kosztów samorządy nie widzą innego sposobu na zatrzymanie procesu legislacyjnego przed 
przyszłorocznymi wyborami lokalnymi.

Przypomnijmy. Przeprowadzone 26 
marca referendum w Legionowie 

przy wysokiej frekwencji (46% miesz-
kańców na wymagane 30%) miażdżącą 
większością głosujących przeciwko 
(94%) pokazało ogromny społecz-
ny sprzeciw wobec pomysłu Prawa 
i Sprawiedliwości tworzenia „Wielkiej 
Warszawy”.

Zgłoszony przez posłów PiS projekt 
ustawy zakłada bowiem powiększenie 
stolicy o 32 miejscowości. Zgodnie 
z nim podwarszawskie gminy stałyby 
się niejako dzielnicami stolicy, a uchwa-
ły podejmowane przez ich radnych 
musiałyby zostać zatwierdzone przez 
„dużą” radę Warszawy. Mieliby ją tworzyć 
przedstawiciele gmin-dzielnic.

Referenda są przedwczesne... ale 
ludzie wiedzą swoje

Sami pomysłodawcy projektu uważają 
referenda za nieodpowiednią formę 
wyrażania opinii. Ich zdaniem do sejmu 
nie trafi ł jeszcze fi nalny projekt ustawy. 
Mało tego nawet sami przedstawiciele 
PiS przyznają, że nie jest jednoznacznie 
przesądzone, które miejscowości mia-
łyby być częścią stołecznej „metropolii”.

Tym niemniej radni Nieporętu (14 
maja), Konstancina-Jeziorny (28 maja), 
Błonia, Starych Babic, Wieliszewa, Mi-
chałowic i Piaseczna podjęli decyzje o 
przeprowadzeniu u siebie referendów 
4 czerwca. I już kolejne samorządy: 
Ożarów, Raszyn, Podkowa Leśna, Prusz-
ków, Karczew, Otwock, Milanówek 
i Piastów (11 czerwca) również chcą 
zapytać swoich mieszkańców.

Uruchomiona procedura referendalna
Zgodnie z przyjętym harmonogra-

mem referendum w większości w/w 
samorządów odbędzie się 4 czerw-
ca 2017 r (poza Nieporętem i Kon-
stancinem-Jeziorną, które odbędą się 
w maju: 14 i 28) oraz Piastowem - 11 
czerwca. Mieszkańcy będą odpowiadali 
na dokładnie takie samo pytanie jakie 
zadano Legionowianom: „Czy jest Pan/
Pani za tym, żeby m. st. Warszawa, jako 
metropolitalna jednostka samorządu 
terytorialnego, objęła Gminę/Miasto 

(nazwa samorządu – przyp. Red.)?”. Będą 
dwa warianty odpowiedzi: „Tak”, „Nie”.

Aby wynik referendum był ważny musi 
wziąć w nim udział co najmniej 30 proc. 
uprawnionych do głosowania mieszkań-
ców danej gminy.

Teraz uchwały będą podlegały ocenie 
prawnej przez wojewodę mazowieckie-
go. Przypomnijmy, że podobne głoso-
wania chciały przeprowadzić Warszawa, 
Podkowa Leśna i Legionowo.

W pierwszych dwóch przypadkach wo-
jewoda stwierdził nieważność uchwał. 
Jedynie uchwała referendalna Legio-
nowa została oceniona za zgodną z pra-
wem (pytanie było sformułowane ina-
czej niż w Warszawie i Podkowie Leśnej) 
i referendum się odbyło.

Wójt czeka na spotkanie
Janusz Budny Wójt Gminy Wiązownej 

w liście do posła Jacka Sasina – autora 
wzbudzającego tak wiele emocji pro-
jektu ustawy o ustroju m. st. Warszawy 
pisze m.in. „Od kilku tygodni niemal 
codziennie ja oraz pracownicy Urzędu 
Gminy Wiązowna jesteśmy zasypywani 
pytaniami dotyczącymi przyszłości gminy 
w kontekście utworzenia tzw. Metropolii 
Warszawskiej.(…) Z przykrością muszę 
jednak przyznać, że samorząd nie ma w tej 
kwestii wiedzy znacząco szerszej niż ta do-

stępna w środkach masowego przekazu. 
Projekt ustawy o ustroju m.st. Warszawy 
nie był bowiem do tej pory przedmiotem 
szerszych konsultacji z samorządami.

(…)zwróciłem się do posła Prawa 
i Sprawiedliwości, Jacka Sasina z prośbą 
o to, by zgodził się wziąć udział w spotka-
niu z mieszkańcami naszej gminy. (…)

O odpowiedzi ze strony przedstawiciela 
Prawa i Sprawiedliwości będę Państwa 
informował za pośrednictwem lokalnych 
mediów.”

Nie wiadomo czy Pan Wójt doczeka 
się spotkania. Poseł Sasin, ani żaden 
z posłów PiS – inicjatorów zmian ustro-
jowych stolicy, podobnie jak wojewoda 
mazowiecki Zdzisław Sipiera (PiS), mimo 
zaproszeni a, nie zjawił się na zorgani-
zowanych przed Wielkanocą spotkaniu 
z mieszkańcami Milanówka.

„Konsultacje w Wołominie. Poseł Jacek 
Sasin tradycyjnie nieobecny.” – możemy 
także przeczytać na facebookowej stro-
nie grupy NIC o NAS bez NAS.

„Nadchodzi fala referendów, bo przecież 
głos mieszkańców jest najważniejszy! 
Niech zdecydują o przyszłości swoich 
miejscowości.” – nawołuje tymczasem 
wybrana w podstołecznym okręgu po-
słanka Platformy Obywatelskiej Kinga 
Gajewska.

Marcin Giziński

W przypadku komisji budżetu 
kluczową kwestią było roz-

strzygnięcie przetargu na lokal 
położony przy ul. Warszawskiej 36. 
Przewodniczący komisji Robert 
Czarnecki uzasadniał, że podjęta de-
cyzja zastąpienia dotychczasowego 
najemcy (Dariusz Kopeć, radny jed-
nej z poprzednich kadencji z ugru-
powania „Milanówek dziś i jutro”) 
prowadzącego mile przyjęty przez 
mieszkańców „Przystanek Cafe”, 
w którym można było wypić niezłą 
kawę, zjeść domowe ciasto. Nowy 
najemca, Magdalena Jaskulska, 
zaproponował – jako jedyna speł-
niając warunki przetargu – zmia nę 
menu. Przechodzimy na kuchnię 
włoską.

Pat na komisji

Nie rodzaj potraw, ani kolejna 
zmiana nazwy lokalu (tym razem ma 
to być: „Love Mi”, tak od Milanówek) 
wzbudziły kontrowersje u radnych. 
Chodziło o powiększenie lokalu 
poprzez dobudowę przeszklonej 
werandy w miejsce dotychczasowe-
go drewnianego tarasu. A przecież 
chodzi o nowy obiekt powstający 
w strefi e objętej opieką konserwa-
torską. W dodatku sam budynek 
nie jest anonimowy – to dawny 
końcowy przystanek WKD.

To wzbudziło największe kon-
trowersje – zarówno kwestia nie-
umieszczenia informacji o możliwo-
ści przebudowy z zewnątrz lokalu, 
jak brak całościowej koncepcji za-

gospodarowania ul. Warszawskiej. 
Po burzliwej dyskusji, ponad pół-
toragodzinnej, komisja powzięła 
najbardziej bojowe stanowisko. 
Po prostu nie miała zdania: były 
trzy głosy za, tyleż przeciw i jeden 
wstrzymujący. Pat.

Komisja praworządności zajęła 
się zmianami w programie rewi-
talizacji miasta. Robionymi nota 
bene pod presją czasu, bowiem 
bez ich uwzględnienia – program 
nie zostałby wzięty pod uwagę 
przy najbliższym podziale grantów. 
Poprawione dokumenty należało 
dostarczyć do 24 kwietnia.

Zawiniło PKP
Następnie komisja zajęła się nad-

chodzącym „czasem Apokalipsy” 
– remontem linii kolejowej nr 447 
i związanego z nim tworzeniem al-
ternatywnych rozwiązań komunika-
cyjnych. Referujący problem wice-
burmistrz Łukasz Stępień przyznał, 
że mimo zbliżających się terminów 
sprawa nie jest rozwiązana. Przede 
wszystkim wina leży po stronie PKP.

Już 4 maja zablokowana zostanie 
główna piesza arteria komunikacyj-
na między północną i południową 
częścią miasta: zamknięte zostanie 
przejście podziemne od strony ul. 
Krakowskiej. Miasto ze swej strony 
uruchomi kursujące co pół godziny 
busy przewożące osoby starsze 
i niepełnosprawne na drugą - od 
której strony nie patrzeć – stronę 
miasta.

Problem komplikuje dodatkowo 
fakt, że obie kładki nad torami są 
w fatalnym stanie technicznym, 
przy czym są one w gestii kolei, któ-
ra to kolej z kolej nie bardzo kwapi 
się do ich remontu, ani nie bardzo 
ma dokumenty na podstawie któ-
rych może przekazać miastu owe 
kładki… A chodnik na wiadukcie 
jest wąski…

Ze strony radnych padły nawet 

kuriozalne pomysły uruchomienia 
dźwigu nad torami by transpor-
tować w ten sposób starszych 
i niepełnosprawnych. Spotkało się 
to ze stanowczym sprzeciwem pani 
burmistrz.

Generalnie wiadomo, że z i do 
Milanówka mają jeździć autobusy 
bezpośrednio do Warszawy oraz 
do Grodziska, skąd będzie można 
jechać do stolicy pociągiem po-
spiesznym. Praktycznie wszystko 
jest wciąż w sferze planów.

Będzie referendum
Komisja zajmowała się także re-

ferendum metropolitalnym. Trwa 
zbieranie podpisów pod społecz-
nym projektem. Jak dotychczas jest 
ich ponad 500. Po dyskusji radni 
niemal jednogłośnie poparli ideę 
referendum (2 głosy wstrzymujące), 
powielając niejako pytanie jakie 
padło przy takiej okazji w Legiono-
wie, a które zostało zaakceptowane 
przez wojewodę.

Sesja trwała niecałe dwie godziny. 
Komisje – resztę, ponad cztery.

Krystyn
Fok

MILANÓWEK. Komisje w trakcie sesji, czyli półmaraton milanowski

Polityka „bliżej wyborcy”
Od pewnego czasu, zapewne w ramach polityki „bliżej wyborcy” – sesje zwoływane są na 
godzinypołudniowe. Obecnie do tego dołączyła praktyka zwoływania w trakcie posiedzenia plenarnego 
obrad komisji problemowych. Tym razem zwołano komisje budżetu i inwestycji oraz praworządności. 
One zresztą pochłonęły większość czasu.
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29 kwietnia (sobota)

Godz. 14.00 – 18.00 Międzynarodowy Turniej Piłki 
Nożnej ZNICZ CUP U – 11. Stadion Znicz, ul. Bohaterów 
Warszawy 4, Pruszków 05-800 organizator:  Akademia 
Znicz Pruszków;

Godz. 19:00 „Grace i Gloria”, spektakl Toma Zieglera 
w reżyserii Bogdana Augustyniaka, z muzyką Jerzego 
Satanowskiego, w gwiazdorskiej obsadzie – ze Stanisła-
wą Celińską i Lucyną Malec w rolach głównych. Scena 
przy ul. Świerkowej 1, Podkowa Leśna.

30 kwietnia (niedziela)
Godz. 10.00 – 15.00 Międzynarodowy Turniej Piłki 

Nożnej ZNICZ CUP U – 11. Stadion Znicz, ul. Bohaterów 
Warszawy 4, Pruszków 05-800 organizator: Akademia 
Znicz Pruszków.

2 maja (wtorek)
Godz. 10-12 Piastowski Bieg Przedszkolaka. Stadion 

Miejski w Piastowie. Zapisy w godz. 9.00 – 9.45;
Godz. 18.00 Dni Piastowa m.in. koncerty: POWER 

PLAY, 2 plus 1, BOYS. Plac OSP, Piastów.

3 maja (środa)
Godz. 10.00. IV Wrotkarska Majówka. Zapisy w godz. 

9.00 – 9.30. Hala Sportowa przy ul. Westfala 3A Grodzisk 
Mazowiecki;

Godz. 10.30 obchody z okazji 226. Rocznicy uchwa-
lenia Konstytucji 3 maja. Pomnik przy ul. Cierlickiej 
Warszawa Ursus;

Godz. 12.30 226. rocznica uchwalenia Konstytucji 
3 maja organizowane w Milanówku. Kościół św. Jadwigi 
Śląskiej w Milanówku;

Godz. 16.00 Dni Piastowa m.in.: występy dzieci 
z piastowskich przedszkoli, szkół i MOK, koncert SOUN-
D’n’GRACE, POPARZENI KAWĄ TRZY. Plac OSP, Piastów.

6 maja (sobota)
Godz. 10:00 – 16:00 Warsztaty aktorskie „Aktor 

w teatrze psychofizycznym. Techniki – ciało, ruch, 
przestrzeń.” Młodzieżowy Dom Kultury ul. Tadeusza 
Kościuszki 41, Pruszków;

Godz. 11:00 – 16:30 Warsztaty aktorskie „Aktor 
w teatrze psychofi zycznym. Techniki – ciało, ruch, prze-
strzeń.” Ośrodek Kultury Chrześcijańskiej (fi lia MOK) ul. 
3-go Maja 124, Pruszków-Żbików.

7 maja (niedziela)
Godz. 12:15 Spektakl „Skradzione marzenia” – na 

podstawie trzeciej części Księgi Roztoczańskich Krasnali 
Lusi Ogińskiej w wykonaniu Teatru MASKA, reżyseria: 
Marzena Kozłowska. Ośrodek Kultury Chrześcijańskiej 
(fi lia MOK) ul. 3-go Maja 124, Pruszków-Żbików. Wstęp 
wolny;

Godz. 16:00 Koncert z cyklu „Markowi Goście” – Lu-
belska Federacja Bardów Miejski Ośrodek Kultury im. 
A. Kamińskiego ul. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej 5, 
Pruszków. Wstęp wolny. Liczba miejsc ograniczona.

8 maja (wtorek)
Godz. 11.00 Dzień Zakończenia II Wojny Światowej - 

Pomnik przy ul. Cierlickiej, Warszawa Ursus;
Godz. 19.00 Jubileuszowy koncert zespołu „Radlanie” 

z okazji 10-lecia istnienia. Sala Widowiskowa Centrum 
Kultury w Grodzisku Mazowieckim ul. Spółdzielcza 9. 

Zebrał: MG

•Wystawy •Filmy •Koncerty •Spotkania

 REGION. Zgłoszenia do Nagrody im. Norwida

Kulturalne „dzieło życia”
Wiele działo się w kulturze na Mazowszu w 2016 roku – premiery teatralne, muzyczne, wystawy plastyczne, 
nowe pozycje wydawnicze. Samorząd Województwa Mazowieckiego chce nagrodzić najciekawsze, najcenniejsze, 
najbardziej wartościowe spośród nich. Do 28 kwietnia można zgłaszać kandydatów do XVI edycji Nagrody im. 
Cypriana Kamila Norwida.

Nagrody przyznane zostaną za dzie-
ło lub kreację powstałe w 2016 r. 

w czterech kategoriach: literatura, mu-
zyka, sztuki plastyczne i teatr, a także 
w kategorii „Dzieło życia” za całokształt 
twórczości.

Kandydatów zgłaszać mogą oddziały 
ogólnopolskich związków twórczych, 
uczelnie wyższe, instytucje kultury, wy-
dawnictwa i redakcje działające na tere-
nie województwa mazowieckiego, twór-
cy indywidualni i członkowie kapituł. 
W kategorii „Dzieło życia” uprawnionymi 
do przesyłania nazwisk pretendentów są 
również mieszkańcy Mazowsza.

Zgłoszenia można składać w formie 
elektronicznej na stronie internetowej 
nagrody www.norwid.mazovia.pl lub 
przesłać wypełniony wniosek (dostęp-
ny na stronie internetowej nagrody) 
na adres:

Przewodniczący Sejmiku Wojewódz-
twa Mazowieckiego Plac Bankowy 3/5, 
00-142 Warszawa (z dopiskiem „Nagroda 
Norwida”) lub e-mail: nagrodanorwida@
mazovia.pl

Termin zgłaszania kandydatur upływa 
28 kwietnia 2017 r.

Nominowanych i laureatów wybiorą, 
spośród zgłoszonych kandydatów, 
członkowie Kapituł Nagrody im. C. K. 
Norwida, w skład których wchodzą 
znawcy sztuki w poszczególnych dzie-
dzinach. Nazwiska laureatów poznamy 

podczas gali wręczenia nagród 25 
września 2017 r. na Zamku Królewskim 
w Warszawie.

Podczas piętnastu dotychczasowych 
edycji nagrody przyznano wybitnym 
artystom z różnych pokoleń. Odebrali je 
m.in.: Jacek Kaspszyk, Gustaw Holoubek, 
Zbigniew Zapasiewicz, Janusz Gajos, 
Henryk Bardijewski, Olga Pasiecznik, 
Piotr Fronczewski, Danuta Szafl arska, 
Franciszek Pieczka, Ernest Bryll, Wojciech 
Fangor, Agnieszka Glińska, Iwan Wyry-

pajew, Boris Kudlička.
Nagrodę specjalną „Dzieło życia” za 

wybitne dzieła, kreacje lub za całokształt 
twórczości przyznano m.in.: Janowi 
Ekierowi, Tadeuszowi Konwickiemu, 
Erwinowi Axerowi, Antoniemu Witowi, 
Wiesławowi Michnikowskiemu czy Ja-
nowi Kobuszewskiemu.

Radosław Lubiak
Dział  Marketingu i Promocji
Mazowiecki Instytut Kultury

GRODZISK MAZ. Międzynarodowa wystawa poświęcona rysunkowi satyrycznemu w Poczekalni

Kolej z przymrużeniem oka
Na dworcowej Poczekalni w Grodzisku zaprezentowano właśnie dzieła twórców rysunku satyrycznego, które 
przedstawiają historię kolei warszawsko – wiedeńskiej sięgającą 1845 roku.

Twórcy dzieł starali się przedstawić kolej z perspektywy lat. 
Udowodnili, że od roku 1845 kolej przeszła wiele metamor-

foz. Zmieniła się wraz z rozwojem cywilizacyjnym.
Na grodziskiej stacji można obejrzeć m.in. dzieła: Marka Pawlaka 

z Łodzi, Jarosława Wojtasińskiego z Inowrocławia, Vaclava 
Linka z Czech, Marka Gliwy z Jarosławia, Pawła Stańczyka 

z Jawora, Krzysztofa Suskiego z Lubania Śląskiego, Jacka Pa-
siecznego z Zamościa, Pawła Gałki z Pruszkowa.

Artyści dali upust swojej wyobraźni, tworząc ilustracje pełne 
specyfi cznego uroku i oczywiście humoru. Każda z ilustracji 
przedstawia osobną historię, związaną z koleją.

Tekst i foto: Daria Głowacka

PRUSZKÓW. Przetarg na budowę 3 boisk

Jeszcze w tym roku
Pruszkowski magistrat ogłosił przetarg na budowę 
boisk przy ul. Lisieckiego, ul. Jasnej oraz ul. Malwy. 
Inwestycja ma zostać wykonana do 30 października 
br.

Plan budowy trzech boisk w Pruszkowie powstał 
z inicjatywy mieszkańców. Podczas prac nad budżetem 

obywatelskim na 2017 r. pruszkowianie zgłosili zapotrze-
bowanie na nowe boiska w dzielnicy Gąsin, Żbików oraz 
w pobliżu osiedla Bolesława Prusa. Pomysły budowy obiek-
tów sportowych otrzymały duże poparcie mieszkańców, 
wygrywając z innymi zgłoszonymi propozycjami.

Teraz pruszkowski magistrat wykonał pierwszy krok 
w stronę realizacji inwestycji. Miasto ogłosiło przetarg na 
zaprojektowanie i wybudowanie trzech nowych boisk. 
Czego mogą spodziewać się mieszkańcy?

Przy Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Jasnej powstanie 
boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z trawy syntetycznej 
o wymiarach 18x36 m, które zastąpi plac o podłożu asfal-
towym. Zostanie tam stworzone miejsce do gry w tenisa 
ziemnego, piłkę nożną i siatkówkę.

Przy ul. Malwy pojawi się w pełni wyposażone boisko 
przeznaczone do gry w piłkę nożną o wymiarach 12x24 m.

Z kolei przy ul. Lisieckiego ma powstać boisko wielo-
funkcyjne do gry w piłkę nożną i siatkową o nawierzchni 
z trawy syntetycznej o wymiarach 28x20 m. Boisko ma 
zostać dodatkowo wyposażone w stół do tenisa stołowego.

Zgodnie z dokumentacją przetargową, obiekty mają 
zostać wykonane do 30 października br.

Kinga Rochalska, Fot. www.fl ickr.com
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RASZYN. Środki z UE na ścieżki rowerowe 
i kulturę

Miliony dla Raszyna
Władze województwa mazowieckiego oraz 
wójt Raszyna podpisali umowę, na mocy 
której do gminy trafi  kilkanaście milionów 
złotych ze środków Unii Europejskiej. 
Pieniądze zostaną przeznaczone na 
budowę ścieżek rowerowych, odnowienie 
zabytkowej Austerii i odrestaurowanie 
Zespołu Pałacowo–Parkowego w Pęcicach. 

Na początku kwietnia przedstawiciele samorządu wo-
jewództwa mazowieckiego oraz Andrzej Zaręba, wójt 
Raszyna, podpisali dokument potwierdzający przyznanie 
fi nansowania dla gminy. Raszyn i Pęcice otrzymają łącznie 
11,3 mln zł ze środków Unii Europejskiej.

Pieniądze zostaną przeznaczone na budowę ścieżek 
rowerowych, renowację i modernizację zabytkowego 
budynku Austerii i jego adaptację na centrum integracji 
społeczno-kulturalnej, a także kompleksową renowację 
zabytkowego Zespołu Pałacowo-Parkowego w Pęcicach.

Ponad 7 km ścieżek rowerowych
- Dzięki 5,3 mln zł dotacji w Raszynie oddane zostanie 

do użytku ponad 7 km ścieżek rowerowych - informuje 
Agnieszka Czachorowska-Jakoniuk z Mazowieckiej Jed-
nostki Wdrażania Programów Unijnych. 

Rowerzyści będą mogli z nich korzystać już w połowie 
przyszłego roku. Nowe ścieżki rowerowe powstaną w pasie 
drogowym ulic: Al. Krakowskiej, Raszyńskiej, Warszawskiej, 
Stadionowej, Nadrzecznej, Pruszkowskiej, Złote Łany, Gór-
nej oraz Al. Krakowskiej na terenie Warszawy.

Trasy te będą tworzyć spójną sieć transportową, a tym 
samym ułatwią mieszkańcom komunikację rowerową na 
terenie gminy.

Renowacja zabytków
Ponad 3,1 mln zł unijnych środków zostanie przeznaczo-

nych na renowację, modernizację i adaptację na centrum 
integracji społeczno-kulturalnej zabytkowego budynku 
Austerii mieszczącego się przy Al. Krakowskiej 1. W odre-
staurowanym obiekcie będą odbywały się imprezy kul-
turalne, wieczory poetycko-muzyczne, a także spotkania 
i prelekcje dotyczące historii Raszyna.

Finansowe wsparcie otrzyma także inny ważny zabytek 
w naszym regionie – Zespół Pałacowo-Parkowy w Pęcicach. 
Fundacja Dwór Polski ponad 2,8 mln zł z unijnych funduszy 
przeznaczy na kompleksową renowację tego zabytku oraz 
udostępnienie znajdujących się w nim zbiorów.

W Pałacu powstaną m.in.: saloniki poezji i muzyczny, 
ekspozycje stałe i tymczasowe. Będą odbywały się tu 
koncerty, recitale muzyczne, widowiska kulturalne, a także 
aukcje charytatywne.

Kinga Rochalska

AUTYZM – czy wiemy wszystko, co możemy wiedzieć?

Nie wszyscy dogonią rówieśników
Kwiecień ustanowiony został Światowym Miesiącem Wiedzy na Temat Autyzmu. Czy jednak zaabsorbowani 
wiosennymi porządkami i przygotowaniami do Świąt rzeczywiście znaleźliśmy czas, aby lepiej poznać ten problem? 
Redakcja „Flescha” odwiedziła Przedszkole „Sosenki” w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Żyrardowskiej 10, 
które prowadzi grupy przedszkolne dla dzieci ze spektrum autyzmu.

Z dyrektor  Małgor zatą 
Dłubak, psychologiem, 

logopedą i nauczycielem wy-
chowania przedszkolnego, 
spotykam się w kameralnym 
budynku przedszkola. Proszę 
ją o wyjaśnienie, na czym 
polegają problemy uczęsz-
czających tu dzieci? Czym 
jest autyzm?

- To zaburzenie wynikające 
z uszkodzeń ośrodkowego 
układu nerwowego. I nie 
wiemy co jest tego przyczy-
ną, są prowadzone badania. 
Im wcześniej rozpoczęta jest 
terapia, tym lepiej, tym lepsze 
funkcjonowanie osób w życiu 
dorosłym – odpowiada.

Zróżnicowany charakter
Zaburzenia autystyczne 

mają ogromnie zróżnicowany 
charakter. Dlatego należy 
mówić o „spektrum zaburzeń 
autystycznych”.

Wśród osób dotkniętych 
autyzmem są zarówno osoby 
radzące sobie w życiu jak 
każdy z nas, które ukończyły 
edukację, zdobyły zawód 
i mają dobrą pracę, jak i oso-
by o wiele głębiej zaburzone, 
niesamodzielne, które za-
wsze będą wymagały opieki 
innych.

„Niektórzy mają bardzo do-
brą pamięć, zarówno wzroko-
wą, jak i słuchową, niektórzy 
są bardzo zdolni. A u niektó-
rych czasem współwystępują 
oprócz autyzmu różne inne 
zaburzenia towarzyszące, jak 
padaczka lub upośledzenie 
umysłowe i ci dużo wolniej się 
uczą, wymagają dużej liczby 
powtórzeń i opieki do końca 
życia, ze strony rodziców albo 
w różnych ośrodkach.”

Najłagodniejszą postacią 
autyzmu jest Zespół  Asper-
gera. Osoby z Zespołem 
Aspergera często świetnie  
radzą sobie w życiu zawo-
dowym, niektóre z nich 
bywają wybitnie zdolne, 
mają wiedzę specjalistyczną 
w wąskiej dziedzinie, od dzie-
ciństwa natrafi ają jednak na 
trudności społeczne.

„Mają problem z nawiązy-
waniem kontaktu z rówieśni-
kami, preferują osoby dorosłe. 
Raczej są obok grupy niż wcho-
dzą w relacje. Nie rozumieją 
dlaczego to jest takie ważne: 
potrzeba kontaktu wzrokowe-
go. Nie czytają mowy niewer-
balnej, naszych gestów, to jest 
dla nich bardzo trudne”.

Przedszkolne grupy 
terapeutyczne

Jak więc radzi sobie Przed-
szkole „Sosenki”, pracując 
z dziećmi o tak zróżnicowanej 
skali problemów i potrzeb 
rozwojowych? 

Przedszkole prowadzi trzy 
grupy terapeutyczne dla 
dzieci z głębszymi zaburze-
niami oraz grupę integra-
cyjną, do której uczęszczają 
wspólnie: dzieci prawidło-
wo rozwijające się i dzieci 
z niewielkimi deficytami, 
potrzebujące jedynie wspar-
cia i prawidłowych wzorców 
zachowań. Grupa ta realizuje 
edukacyjny program przed-
szkolny, pod okiem nauczy-
ciela prowadzącego i nauczy-
cieli wspomagających.

Do grup terapeutycznych 
uczęszczają dzieci potrze-
bujące znacznie większej 
pomocy specjalistycznej.

- W spektrum autyzmu na 
jednym końcu są dzieciaki, 
które mówią i świetnie dają 
sobie radę, a na drugim krań-
cu są te, które nie mówią i nie 
będę mówić przez całe życie. 
I posługują się alternatywny-
mi metodami komunikacji 
– mówi dyrektor Małgorzata 
Dłubak.

Trudności 
w porozumiewaniu się

Do nauki porozumiewania 
się u dzieci nie mówiących 
przedszkole wykorzystuje 
tzw. model PECS – każde 
dziecko pracuje tu ze spe-
cjalną książeczką komuni-
kacyjną, opartą na obraz-
kach. „Dzieci z autyzmem 
mają bardzo dobrą percep-
cję wzrokową, świetnie za-
pamiętują obrazy”, dlatego 
w nauce komunikowania się 
wykorzystuje się tą mocną 
stronę. 

Dzieci z autyzmem nie lubią 
nagłych zmian, potrzebują 
regularności, systematycz-
ności oraz przewidywalności.

- Lubią mieć poukładany 
świat, to daje im poczucie 
bezpieczeństwa – wyjaśnia 
Małgorzata Dłubak. Dlatego 
w przedszkolu funkcjonują 
w oparciu o plany dnia, 
przedstawione słowami 
albo obrazkami. „To dla nich 
bardzo ważne, wiedzą co ich 
czeka, kiedy przyjdzie mama, 
tata, na jakie zajęcia pójdą 
danego dnia, kiedy posiłek, 
kiedy wyjście na plac zabaw.”

Nadwrażliwość lub 
niedowrażliwość zmysłów
U dzieci z autyzmem wy-

stępują zaburzenia procesów 
integracji sensorycznej. Na 
czym to polega?

- Mamy 7 zmysłów, odbie-
ramy i przetwarzamy bodźce 
w sposób prawidłowy, do-
ciera do mózgu informacja 
słuchowa, wzrokowa. U dzieci 
z autyzmem albo zbyt silny 

jest ten przekaz, albo nie do-
ciera w ogóle, jest zbyt słaby, 
są niedowrażliwe i poszukują 
tego – tłumaczy Małgorzata 
Dłubak.

W zależności od tego, który 
zmysł będzie nadwrażliwy 
lub niedowrażliwy, w nie-
których miejscach może być 
dla dzieci zbyt głośno, zbyt 
ostre światło czy niewłaściwy 
zapach. „Niektórzy będą po-
dążali do danego zapachu, za 
dociskiem, za światłem, a nie-
którzy będą uciekali, wolą być 
w cichym, spokojnym miejscu. 
Zatykają uszy, jest za głośno, 
trudno jest im wytrzymać.” 

Bywa, że dzieci krzyczą, 
pozornie bez powodu. „Układ 
nerwowy jest przeładowany 
dużą ilością bodźców i ciężko 
im to odebrać i usystema-
tyzować, muszą poskakać, 
pomachać rękami, pokrzyczeć, 
wtedy jest im łatwiej, tego 
potrzebują.”

Maglownica pomaga 
w czuciu siebie

Terapia integracji senso-
rycznej, która albo dostar-
cza dzieciom brakujących 
bodźców, albo przeciwnie, 
niweluje nadmierne bodźce 
i wycisza, odbywa się w spe-
cjalistycznie wyposażonej 
sali. Wykorzystuje się sprzęt 
do stymulacji układu nerwo-
wego: dotykowej, czuciowej, 
specjalne huśtawki do ćwi-
czeń koordynacyjnych.

Przechodzimy do sali, abym 
mogła wyrobić sobie wyobra-
żenie, jak ten rodzaj terapii 
przebiega.

Pani Monika Nitka, fi zjote-
rapeutka i terapeutka inte-
gracji sensorycznej objaśnia 
znaczenie ćwiczeń. Pytam, do 
czego służy np. maglownica? 
„Do docisku głębokiego, pobu-
dza poczucie swojego ciała. Im 
bardziej siebie czujemy, tym 
bardziej też jesteśmy w stanie 
pracować pojedynczymi czę-
ściami naszego ciała, robić 
wyselekcjonowane ruchy.” 
Maglownica pomaga więc 
dzieciom, które mają zabu-
rzone czucie głębokie.

Praca nad stabilizacją 
centralną

Podczas terapii integracji 
sensorycznej ważna jest pra-
ca nad stabilizacją centralną, 
czyli wzmacnianie kręgo-
słupa i obręczy barkowych, 
wzmacnianie tułowia. „Jak 
jest słaba stabilizacja central-
na, to negatywnie wpływa na 
koncentrację, na skupienie 
wzroku, na koncentrację na 
mowie, na słuch. Tak więc pra-
ca nie tylko nad pojedynczymi 
zmysłami.”

Terapia integracji senso-
rycznej ma charakter indy-
widualny, ćwiczenia dobrane 
są do potrzeb i możliwości 
danego dziecka.

- Nie wszystkie współpra-
cują, nie rozumieją poleceń, 
mowy, najpierw trzeba wy-
pracować rozumienie, żeby 
wykonywały polecenie - wy-
jaśnia terapeutka Monika 
Nitka.

Umożliwić funkcjonowanie 
z autyzmem

W Przedszkolu „Sosenki” 
zarówno dzieci ze spektrum 
autyzmu, jak i dzieci prawi-
dłowo się rozwijające mają 
ogromny wachlarz możliwo-
ści. Terapia integracji senso-
rycznej, fi zjoterapia, terapia 
psychologiczna i pedago-
giczna, alternatywne komu-
nikowanie się, dogoterapia, 
zajęcia z ceramiki, z muzyki 
i ruchu, teatrzyki – wszystko 
to pozwala dzieciom z mniej-
szymi i większymi problema-
mi iść do przodu. Niektóre 
dzieci z przedszkola dogonią 
swoich rówieśników, w przy-
padku innych nie będzie to 
możliwe. 

Wiz yta w „Sosenk ach” 
uświadamia, jak niejedno-
krotnie ogromną i systema-
tyczną pracę trzeba wykonać, 
aby dzieciom dotkniętym 
autyzmem umożliwić funk-
cjonowanie, które dzieciom 
bezproblemowo się rozwija-
jącym przychodzi bez trudu, 
ot tak, po prostu.

Tekst i foto:
Sylwia Pańków

Wizyta w „Sosenkach” uświadamia, jak niejednokrotnie ogromną i systematyczną pracę trzeba wykonać, aby 
dzieciom dotkniętym autyzmem umożliwić funkcjonowanie, które dzieciom bezproblemowo się rozwijającym 
przychodzi bez trudu, ot tak, po prostu

GRODZISK MAZ. Sprawdzają legalność reklam

Walka o estetykę 
Reklamy wywieszone w miastach są często 
utrapieniem dla przechodniów. Gdy zerwie je 
porywisty wiatr, zamiast na słupach ogłoszeniowych 
znajdują się one na chodnikach i jezdniach, 
psując estetykę miejsc i powodują zagrożenie. 

Straż miejska sprawdza, czy reklamy wywieszone są 
legalnie. Okazuje się, że walka samorządów z nielegalnie 
lub też niewłaściwie umieszczonymi reklamami trwa 
dłuższy czas. Jest to zjawisko dość powszechne. Reklamy 
niejednokrotnie zaśmiecają krajobraz, a ponadto mogą 
też powodować zagrożenie na drodze.

Teraz, to Grodzisk po miastach – ogrodach: Podkowie 
Leśnej i Milanówku, postanowił walczyć z reklamami, które 
zaśmiecają przestrzeń publiczną. Właściciele banerów 
powinni zatem wiedzieć, że na podstawie prawa budowla-
nego należy zgłaszać wszelkie urządzenia reklamowe. Jeśli 
zawiesza się reklamy w pasie drogowym należy pamiętać, 
że powinny być one umieszczane zgodnie z przepisami 
ustawy o drogach publicznych oraz należy mieć zezwo-
lenie zarządcy drogi.

Wywieszający reklamy zobligowani są także do tego, 
aby zapoznać się z ustaleniami miejscowego planu zago-
spodarowania. Bowiem może okazać się, że jest tam zakaz 
umieszczania reklam. Poza tym każda umowa dzierżawy 
czy najmu terenu pod reklamę powinna być zgłaszana do 
Urzędu Skarbowego.                Tekst i foto: Daria Głowacka
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2387/1821/OGS Grodzisk Mazowiecki,
budowlana, pow. 950m2, cena 260.000 zł

2377/1821/OGS Sokołów, inwestycyjna, pow.
8000 m2, cena 2.200.000 zł

2376/1821/OGS Warszawa, Ursus, budowlana,
pow. 799 m2, cena 799.000 zł

2375/1821/OGS Raszyn, Dawidy Bankowe,
budowlana, pow. 1873 m2, cena 585.000 zł

2373/1821/OGS Michałowice, budowlana,
pow. 980 m2, cena 490.000 zł

2371/1821/OGS Ożarów Mazowiecki, Koprki,
budowlana, pow. 1430 m2, cena 356.000 zł

2343/1821/OGS Pruszków, budowlana, pow.
875 m2, cena 220.000 zł

2366/1821/OGS Nadarzyn, Kajetany, usługowa,
pow. 2858 m2, cena 800.000 zł

2365/1821/OGS Nadarzyn, Kajetany, usługowa,
pow. 7000 m2, cena 1.960.000 zł

2364/1821/OGS Lesznowola,  Wólka
Kosowska, inwestycyjna, pow. 50000 m2,
cena 9.000.000 zł

2363/1821/OGS Nadarzyn, Kajetany,
    budowlana, pow. 13700 m2, cena 2.466.000 zł
2362/1821/OGS Stare Babice, Lipków,

budowlana, pow. 2000 m2, cena 780.000 zł
2 3 6 1 / 1 8 2 1 / O G S  N a d a r z y n ,  Wo l i c a ,

budowlana, pow. 1386 m2, cena 230.000 zł
2360/1821/OGS Michałowice, budowlana,

pow. 1377 m2, cena 750.000 zł
2359/1821/OGS Nadarzyn, budowlana, pow.

5900 m2, cena 1.155.000 zł
2358/1821/OGS Raszyn, Dawidy Bankowe,

budowlana, pow. 1555 m2, cena 512.500 zł
2357/1821/OGS Raszyn, Dawidy Bankowe,

budowlana, pow. 1133 m2, cena 374.000 zł
2356/1821/OGS Brwinów, Otrębusy, usługowa,

pow. 2100 m2, cena 890.000 zł
2355/1821/OGS Nadarzyn, budowlana, pow.

1000 m2, cena 215.000 zł
2354/1821/OGS Nadarzyn, Stara Wieś,

budowlana, pow. 1015 m2, cena 115.000 zł
2 3 5 3 / 1 8 2 1 / O G S  B r w i n ó w,  Ż ó ł w i n ,

budowlana, pow. 1000 m2, cena 85.000 zł
2352/1821/OGS Nadarzyn, Strzeniówka,

budowlana pow. 2000 m2, cena 480.000 zł
2351/1821/OGS Nadarzyn, budowlana, pow.

1025 m2, cena 175.000 zł
2350/1821/OGS Brwinów, budowlana, pow.

1000 m2, cena 280.000 zł
2 3 4 9 / 1 8 2 1 / O G S  Ta r c z y n ,  B o r o w i e c ,

budowlana, pow. 2284 m2, cena 65.000 zł
2 3 4 8 / 1 8 2 1 / O G S  Ta r c z y n ,  B o r o w i e c ,

budowlana, pow. 2280 m2, cena 65.000 zł
2347/1821/OGS Raszyn, Dawidy Bankowe, 

budowlana, pow. 20234 m2, cena 7.081.900 zł
2346/1821/OGS Raszyn, Dawidy Bankowe,

budowlana, pow. 8662 m2, cena 3.031.700 zł
2344/1821/OGS Raszyn, Janki, budowlana,

pow. 1250 m2, cena 405.000 zł
2342/1821/OGS Ożarów Mazowiecki, Duchnice,

budowlana, pow. 900 m2, cena 275.000 zł
2338/1821/OGS Raszyn, Falenty Duże,

budowlana, pow. 1900 m2, cena 340.000 zł
2336/1821/OGS Pruszków, budowlana, pow.

2532 m2, cena 2.785.000 zł
2335/1821/OGS Pruszków, budowlana, pow.

4725 m2, cena 5.670.000 zł
2321/1821/OGS Raszyn, Dawidy Bankowe,

budowlana, pow. 1555 m2, cena 512.500 zł
2322/1821/OGS Żabia Wola, Osowiec,

budowlana, pow. 1000 m2, cena 100.000 zł
2323/1821/OGS Żabia Wola, Osowiec,

budowlana, pow. 2028 m2, cena 202.800 zł
2324/1821/OGS Michałowice, Pęcice,

budowlana, pow. 1031 m2, cena 366.000 zł
2326/1821/OGS Brwinów, Otrębusy, budowlana,

pow. 5920 m2, cena 850.000 zł
2328/1821/OGS Raszyn, Dawidy Bankowe,

budowlana, pow. 950 m2, cena 323.000 zł
2329/1821/OGS Ożarów Mazowiecki,

Piotrkówek Mały, budowlana, pow. 900 m2,
cena 225.000 zł

2306/1821/OGS Nadarzyn, Walendów,
budowlana, pow. 1000 m2, cena 200.000 zł

2307/1821/OGS Nadarzyn, Walendów,
budowlana, pow. 3000 m2, cena 600.000 zł

2308/1821/OGS Nadarzyn Walendów,
budowlana, pow. 4000 m2, cena 640.000 zł

2309/1821/OGS Brwinów, Owczarnia,
budowlana, pow. 1460 m2, cena 285.000 zł

2 3 1 0 / 1 8 2 1 / O G S  Ta r c z y n ,  B o r o w i e c ,
budowlana, pow. 1000 m2, cena 26.000 zł

2311/1821/OGS Nadarzyn, Strzeniówka,
budowlana, pow. 1031m2, cena 294.000 zł

2313/1821/OGS Brwinów, Owczarnia,
budowlana, pow. 1000 m2, cena 259.000 zł

2314/1821/OGS Nadarzyn, Stara Wieś,
budowlana, pow. 1284 m2, cena 199.000 zł

2315/1821/OGS Brwinów, Owczarnia,
budowlana, pow. 950 m2, cena 210.000 zł

2316/1821/OGS Brwinów, Owczarnia,
budowlana, pow. 900 m2, cena 199.000 zł

2317/1821/OGS Pruszków, budowlana, pow.
1100 m2, cena 580.000 zł

2318/1821/OGS Raszyn, Dawidy Bankowe,
budowlana, pow. 1133 m2, cena 374.000 zł

2319/1821/OGS Pruszków, budowlana, pow.
900 m2, cena 508.000 zł

2297/1821/OGS Nadarzyn, Strzeniówka,
usługowa, pow. 3000 m2, cena 240.000 zł

2296/1821/OGS Lesznowola, Stefanowo,
budowlana, pow. 1200 m2, cena 250.000 zł

2294/1821/OGS Pruszków, budowlana, pow.
836 m2, cena 292.600 zł

2292/1821/OGS Ożarów Mazowiecki,
komercyjna, pow. 5450 m2, cena 2.900.000 zł

2291/1821/OGS Pruszków, budowlana, pow.
740 m2, cena 230.000 zł

2290/1821/OGS Pruszków, budowlana, pow.
735 m2, cena 227.000 zł

2289/1821/OGS Ożarów Mazowiecki,
    Płochocin, budowlana, pow. 1500 m2, cena
    239.000 zł
2320/1821/OGS Pruszków, budowlana, pow.

900 m2, cena 508.000 zł
2282/1821/OGS Grodzisk Maz., Władków,

rolna, pow. 9055 m2, cena 362.000 zł
2283/1821/OGS Grodzisk Maz. Makówka,

rolna, pow. 9400 m2, cena 235.000 zł
2284/1821/OGS Żabia Wola, Bieniewiec,

budowlana, pow. 7700 m2, cena 390.000 zł
2285/1821/OGS Nadarzyn, Stara Wieś,

budowlana, pow. 1000 m2, cena 105.000 zł
2273/1821/OGS Michałowice, budowlana,

pow. 960 m2, cena 690.000 zł
2272/1821/OGS Komorów, budowlana, pow.

780 m2, cena 600.000 zł
2269/1821/OGS Falenty Nowe, budowlana,

pow. 1264 m2, cena 350.000 zł
2270/1821/OGS Dawidy Bankowe, budowlana,

pow. 969 m2, cena 319.000 zł
2271/1821/OGS Falenty Nowe, budowlana,

pow. 1011 m2, cena 280.000 zł
2264/1821/OGS Pruszków, budowlana, pow.

768 m2, cena 355.000 zł
2265/1821/OGS Nadarzyn, Kajetany,

inwestycyjna, pow. 1200 m2, cena 264.000 zł
2259/1821/OGS Milanówek, budowlana,

pow. 1100 m2, cena 315.000 zł
2257/1821/OGS Żabia Wola,  Musuły,

budowlana, pow. 1500 m2, cena 150.000 zł
2256/1821/OGS Żabia Wola, Wycinki

Osowskie, budowlana, pow. 1044m2, cena
110.000 zł

2255/1821/OGS Żółwin, budowlana, pow.
1000 m2, cena 250.000 zł

2254/1821/OGS Nadarzyn, budowlana, pow.
1000 m2, cena 262.000 zł

2250/1821/OGS Opacz Wielka, budowlana,
pow. 1000 m2, cena 690.000 zł

2242/1821/OGS Jaktorów, budowlana, pow.
2220 m2, cena 135.000 zł

2239/1821/OGS Nadarzyn, Kajetany,
budowlana, pow. 1435 m2, cena 215.000 zł

2240/1821/OGS Nadarzyn, Kajetany,
budowlana, pow. 1365 m2, cena 205.000 zł

2238/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, budowlana,
pow. 1000 m2, cena 165.000 zł

2237/1821/OGS Nadarzyn, Urzut, budowlana,
pow. 1620 m2, cena 275.000 zł

2236/1821/OGS Nadarzyn Wola Krakowiańska,
budowlana, pow. 8700 m2, cena 522.000 zł

2235/1821/OGS Nadarzyn, Walendów,
budowlana, pow. 2000 m2, cena 400.000 zł

2234/1821/OGS Nadarzyn, Walendów,
budowlana, pow. 1000 m2, cena 200.000 zł 

2244/1821/OGS Ożarów Mazowiecki,
Konotopa, inwestycyjna, pow. 7800m2, cena
1.958.000 zł

2241/1821/OGS Jaktorów, budowlana, pow.
1500 m2, cena 90.000 zł

2231/1821/OGS Komorów, budowlana, pow.
2279 m2, cena 911.000 zł

2230/1821/OGS Kanie, budowlana, pow.
1400 m2, cena 560.000 zł

2229/1821/OGS Komorów,  budowlana,
516 m2, cena 565.000 zł

2220/1821/OGS Magdalenka, budowlana,
pow. 1800 m2, cena 690.000 zł

2215/1821/OGS Magdalenka, budowlana,
pow. 2980 m2, cena 900.000 zł

2214/1821/OGS Nadarzyn, budowlana, pow.
5465 m2, cena 1.000.000 zł

2213/1821/OGS Mszczonów, Gurba, rolna,
pow. 11800 m2, cena 155.000 zł

2212/1821/OGS Żabia Wola, Ojrzanów,
budowlana, pow. 14200 m2, cena 500.000 zł

1641/1821/OGS Stare Babice, Klaudyn,
pow. 1050 m2, budowlana, cena 395.000 zł

1359/1821/OGS Pruszków, pow. 903 m2,
rolna, cena 242.000 zł

1283/1821/OGS Stare Babice, Blizne
Jasińskiego, pow. 750 m2, budowlana, cena
487.000 zł

1912/1821/OGS Grodzisk Mazowiecki,
Książenice, pow. 1700 m2, budowlana, cena
220.000 zł

2009/1821/OGS Stare Babice, Koczargi Stare,
pow. 1000 m2, budowlana, cena 440.000 zł

1125/1821/OGS Ożarów Mazowiecki, pow.
900 m2, budowlana, cena 253.000 zł

1083/1821/OGS Radziejowice, Adamów-Parcel,
pow. 1015 m2, budowlana, cena 88.000 zł

1859/1821/OGS Pruszków, pow. 870 m2,
budowlana, cena 599.000 zł
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Umiastów, pow. 1500 m2, budowlana, cena
255.000 zł

774/1821/OGS Stare Babice, pow. 1100 m2,
budowlana, cena 470.000 zł

2211/1821/OGS Grodzisk Mazowiecki,
budowlana, pow. 1050 m2, cena 269.000 zł

2202/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, budowlana,
pow. 1594 m2, cena 207.000 zł

2201/1821/OGS Nadarzyn, budowlana, pow.
950 m2, cena 200.000 zł

2197/1821/OGS Żabia Wola, Osowiec,
budowlana, pow. 1012 m2, cena 59.000 zł

2196/1821/OGS Brwinów, budowlana, pow.
1400 m2, cena 399.000 zł

2194/1821/OGS Podolszyn Nowy, budowlana,
 pow. 980m2, cena 230.000 zł

2193/1821/OGS Kajetany, budowlana, pow.
951 m2, cena 299.000 zł

2192/1821/OGS Janki, przemysłowa, pow.
10000 m2, cena 4.000.000 zł

2189/1821/OGS Żabia Wola,  Zalesie,
budowlana, pow. 1100 m2, cena 175.000 zł

1604/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, pow. 1527
m2, budowlana, cena 229.000 zł

1774/1821/OGS Stare Babice, Latchorzew,
pow. 550 m2, budowlana, cena: 359.000 zł

2031/1821/OGS Nadarzyn, Strzeniówka, pow.
7040 m2, budowlana, cena 1.215.000 zł

1769/1821/OGS Ożarów Mazowiecki, pow.
560 m2, budowlana, cena 165.000 zł

2020/1821/OGS Raszyn, Wypędy, pow. 34.500
m2, przemysłowa, cena 17.250.000 zł

1739/1821/OGS Brwinów, Owczarnia, pow.
1050 m2, budowlana, cena 280.000 zł

2000/1821/OGS Brwinów, pow. 490 m2,
budowlana, cena 280.000 zł

1900/1821/OGS Warszawa Mokotów,
p o w.  1 7 0 5  m 2 ,  i n w e s t y c y j n a ,  c e n a
890.000 zł

1963/1821/OGS Puszcza Mariańska, Budy
Zaklasztorne, pow. 8600 m2, budowlana,
cena 150.000 zł

1944/1821/OGS Żabia Wola, Żelechów,
budowlana, pow. 1050 m2, cena 110.000 zł

1928/1821/OGS Podkowa Leśna, pow. 2040
m2, budowlana, cena 840.000 zł

1553/1821/OGS Nadarzyn, Rozalin, pow. 1250
m2, budowlana, cena 177.000 zł

1762/1821/OGS Strzeniówka, pow. 2050 m2,
budowlana, cena 389.000 zł

1542/1821/OGS Nadarzyn, Kajetany, pow. 
954 m2, budowlana, cena 250.000 zł

1892/1821/OGS Mszczonów, Suszeniec, pow.
9000 m2, rolna ,cena 135.000 zł

1541/1821/OGS Nadarzyn, Kajetany, pow. 963 
m2, budowlana, cena 250.000 zł

1985/1821/OGS Ożarów Mazowiecki, pow.
23.000 m2, inwestycyjna, cena 23.000.000 zł

818/1821/OGS Komorów, Granica, pow. 973
m2, budowlana, cena 730.000 zł

1524/1821/OGS Nadarzyn, Kajetany, pow.
1426 m2, inwestycyjna, cena 221.000 zł

1499/1821/OGS Strzeniówka, pow. 2000 m2,
budowlana, cena 419.000 zł

1925/1821/OGS Brwinów, pow. 1100 m2,
budowlana, cena 330.000 zł

1480/1821/OGS Nadarzyn, budowlana, pow.
1700 m2 cena 300.000 zł

1464/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, pow.
1075 m2 ,budowlana, cena 159.000 zł

1463/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, pow.
1005 m2, budowlana, cena 165.000 zł

903/1821/OGS Stare Babice, Lipków, pow.
1000 m2, budowlana, cena 410.000 zł

1378/1821/OGS Nadarzyn, pow. 1300 m2,
budowlana, cena 248.000 zł

1323/1821/OGS Nadarzyn, Stara Wieś, pow. 
1400 m2, budowlana, cena 208.000 zł

1757/1821/OGS Ołtarzew, pow. 1000 m2,
budowlana, cena 320.000 zł

1891/1821/OGS Puszcza Mariańska, Lisowola,
pow. 18.000 m2, budowlano-usługowa, cena
324.000 zł

1136/1821/OGS Milanówek, pow. 1725 m2,
budowlana, cena 300.000 zł

2021/1821/OGS Ożarów Mazowiecki, pow.
3000 m2, inwestycyjna cena 760.000 zł

1235/1821/OGS Ożarów Mazowiecki, pow.
1000 m2, budowlana, cena 250.000 zł

1225/1821/OGS Podkowa Leśna, pow. 2560
m2, budowlana, cena 670.000 zł

834/1821/OGS Milanówek, pow. 1600 m2,
budowlana, cena 290.000 zł

1556/1821/OGS Nadarzyn, Kajetany, pow.
2850 m2, inwestycyjna, cena 527.000 zł

983/1821/OGS Pruszków, pow. 2450 m2,
budowlana, cena 780.000 zł

1652/1821/OGS Nadarzyn, Urzut, pow. 1200
m2, budowlana, cena 135.000 zł

997/1821/OGS Otrębusy, pow. 1010 m2,
budowlana, cena 337.000 zł

1802/1821/OGS Michałowice, pow. 1360 m2,
budowlana, cena 556.000 zł

1007/1821/OGS Pruszków, Bąki, pow. 1050 m2,
budowlana, cena 530.000 zł

1694/1821/OGS Strzeniówka, pow. 1966 m2,
budowlana ,cena 324.000 zł

1015/1821/OGS Brwinów, pow. 1300 m2,
budowlana, cena 290.000 zł

1843/1821/OGS Brwinów, pow. 1736 m2,
budowlana, cena 434.000 zł

1423/1821/OGS Nadarzyn, Stara Wieś, pow.
2500 m2, budowlana, cena 312.500 zł

1814/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, pow. 
   1200 m2, budowlana, cena 220.000 zł
1296/1821/OGS Michałowice, Pęcice, pow.

1929 m2, budowlana, cena 530.000 zł
1799/1821/OGS Brwinów, Owczarnia, pow.

900 m2, budowlana, cena 195.000 zł
1973/1821/OGS Żabia Wola, pow. 2900 m2,

budowlana, cena 348.000 zł
1781/1821/OGS Piastów, pow. 1095 m2,

budowlana, cena 650.000 zł
1766/1821/OGS Nadarzyn, Strzeniówka, pow.

4700 m2, budowlana, cena 699.000 zł
2068/1821/OGS Brwinów,Owczarnia, pow. 

4560 m2, budowlana, cena 632.500 zł
846/1821/OGS Jaktorów, Budy-Grzybek,

budowlana, pow. 1500 m2, cena 76.500 zł
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1533/1821/ODS Grodzisk Mazowiecki, stan
surowy zamknięty, bliźniak, 4 pokoje, pow.
122m2, działka 333 m2, cena 355.000 zł

1532/1821/ODS Grodzisk Mazowiecki, stan
deweloperski, bliźniak, 4 pokoje, pow. 122 m2,
działka 333 m2, cena 455.000 zł

1534/1821/ODS Otrębusy,  stan surowy
zamknięty, bliźniak, 5 pokoi, pow. 200 m2,
działka 500 m2, cena 495.000 zł

1538/1821/ODS Pęcice, stan surowy otwarty,
bliźniak, 3 pokoje, pow. 170 m2, działka 400
m2, cena 500.000 zł

1544/1821/ODS Piastów, segment środkowy, 
3 pokoje, pow. 124 m2, działka 120m2, cena
530.000 zł

1536/1821/ODS Otrębusy, bliźniak, 5 pokoi,
pow. 182 m2, działka 1640 m2, cena 699.000 zł

1535/1821/ODS Żbików, bliźniak, 7 pokoi,
pow. 230 m2, działka 324 m2, cena 710.000 zł

1540/1821/ODS Raszyn, stan deweloperski,
6 pokoi, pow. 210 m2, działka 780 m2, cena
840.000 zł

1537/1821/ODS Piastów, kamienica, 8 pokoi, 
pow. 240 m2, działka 414 m2, cena 950.000 zł

1545/1821/ODS Raszyn, wolnostojący, stan
do wprowadzenia, 5 pokoi, pow. 210m2,
działka 780 m2, cena 1.200.000 zł

1526/1821/ODS Pruszków, stan surowy
otwarty, wolnostojący, 8 pokoi, pow. 180 m2,
działka 1200 m2, cena 450.000 zł

1528/1821/ODS Nadar z yn,  Rozal in,
wolnostojący, 3 pokoje, pow. 180 m2, działka
1800 m2, cena 720.000 zł

1527/1821/ODS Brwinów, wolnostojący,
5 pokoi, pow. 138 m2, działka 1864 m2, cena
850.000 zł

1522/1821/ODS Wola Mrokowska, 7 pokoi,
pow. 263 m2, działka 2163 m2, cena 1.100.000  zł

1523/1821/ODS Grodzisk Mazowiecki, stan
deweloperski, bliźniak, 4 pokoje, pow. 150 m2,
działka 500 m2, cena 530.000 zł

1524/1821/ODS Grodzisk Mazowiecki, stan
deweloperski, bliźniak, 6 pokoi, pow. 160 m2,
działka 750 m2, cena 640.000 zł

1519/1821/ODS Nadarzyn, Stara Wieś,
7 pokoi, pow. 300 m2, działka 2000 m2, cena
1.999.000 zł 

1516/1821/ODS Łomianki, stan deweloperski,
wolnostojący, 4 pokoje, pow. 166 m2, działka 
550 m2, cena 690.000 zł

1517/1821/ODS Łomianki, stan deweloperski,
wolnostojący, 4 pokoje, pow. 174 m2, działka
610 m2, cena 780.000 zł

1518/1821/ODS Łomianki, stan deweloperski,
wolnostojący, 6 pokoi, pow. 175 m2, działka
640 m2, cena 865.000 zł

1521/1821/ODS Piastów,  stan surowy
zamknięty, wolnostojący, 6 pokoi, pow. 255 m2,
działka 975m2, cena 693.000 zł

1512/1821/ODS Milanówek, stan surowy
otwarty, bliźniak, 5 pokoi, pow. 150 m2, działka
500 m2, cena 380.000 zł

1509/1821/ODS Pruszków, stan deweloperski,
segment skrajny, 4 pokoje, pow. 110 m2,
działka 230 m2, cena 469.000 zł

1508/1821/ODS Grodzisk Mazowiecki,
Szczęsne, stan deweloperski, 5 pokoi, pow.
160 m2, działka 550 m2, cena 519.000 zł

1515/1821/ODS Brwinów, Kanie, stan surowy
otwarty, wolnostojący, 5 pokoi, pow. 164 m2,
działka 1000 m2, cena 550.000 zł

1502/1821/ODS Raszyn, Falenty,  stan
deweloperski, pół bliźniaka, 5 pokoi, pow.
215 m2, działka 550m2, cena 550.000 zł

1499/1821/ODS Pruszków, stan deweloperski,
5 pokoi, pow. 132 m2, działka 390 m2, cena
698.000 zł

1500/1821/ODS Pruszków, stan deweloperski,
5 pokoi, pow. 122 m2, działka 370 m2, cena
698.000 zł

1498/1821/ODS Żabia Wola, wolnostojący,
stan deweloperski, 5 pokoi, pow. 110 m2,
działka 1000 m2, cena 360.000 zł

1491/1821/ODS Pruszków, segment, 6 pokoi,
pow. 238 m2, działka 300 m2, cena 1.150.000 zł

1490/1821/ODS Nowa Wieś, wolnostojący,
5 pokoi, pow. 175m2, działka 680 m2, cena
700.000 zł

1488/1821/ODS Otrębusy, wolnostojący,
4 pokoje, pow. 167 m2, działka 1535 m2, cena
999.000 zł

1487/1821/ODS Magdalenka, wolnostojący,
3 pokoje, pow. 85 m2, działka 1800 m2, cena
750.000 zł

1478/1821/ODS Nadarzyn, Rusiec, wolnostojący,
5 pokoi, pow. 165 m2, działka 1000 m2, cena
680.000 zł

1484/1821/ODS Nowa Wieś, bliźniak, 5 pokoi,
pow. 180 m2, działka 378 m2, cena 650.000 zł

1482/1821/ODS Brwinów, wolnostojący,
5 pokoi, pow. 145 m2, cena 1267 m2, cena
699.000 zł

1481/1821/ODS Nadarzyn, segment środkowy,
6 pokoi, pow. 248 m2, działka 484 m2, cena
725.000 zł

1466/1821/ODS Pruszków, połowa bliźniaka,
4 pokoje, pow. 176m2, działka 350m2, cena
575.000 zł

1472/1821/ODS Pruszków, Ostoja, połowa
bliźniaka, 4 pokoje, pow. 200 m2, działka 605
m2, cena 599.000 zł

1465/1821/ODS Grodzisk Mazowiecki,
Książenice, wolnostojący, stan deweloperski,
6 pokoi, pow. 288m2, działka 1500m2, cena
799.000 zł

1467/1821/ODS Nadarzyn, wolnostojący,
5 pokoi, pow. 180m2, działka 2400m2, cena
800.000 zł

1468/1821/ODS Rozalin, wolnostojący,
4 pokoje, pow. 185m2, działka 1200m2, cena
895.000 zł

1444/1821/ODS Kuklówka Zarzeczna, pow. 318
       m2, działka 1500 m2, 7 pokoi, cena 890.000 zł
1441/1821/ODS Nadarzyn, pow. 200 m2,

działka 1000 m2, 5 pokoi, cena 930.000 zł
1451/1821/ODS Milanówek, pow. 340 m2,

działka 1402 m2, 3 pokoje, cena 950.000 zł
1445/1821/ODS Nadarzyn, pow. 540 m2,

działka 3000 m2, 6 pokoi, cena 1.200.000 zł
1442/1821/ODS Nadarzyn, pow. 255 m2,

działka 950 m2, 6 pokoi, cena 1.440.000 zł
1443/1821/ODS Brwinów, pow. 230 m2,

działka 1300 m2, 5 pokoi, cena 1.570.000 zł
1447/1821/ODS Nadarzyn, pow. 350 m2,

działka 1100 m2, 7 pokoi,  cena 670.000 zł
1438/1821/ODS Nadarzyn, 3 pokoje, pow.

110 m2, działka 1200 m2, cena 780.000 zł
1448/1821/ODS Michałowice, 4 pokoje, pow.

106 m2, działka 916 m2, cena 790.000 zł
1444/1821/ODS Kuklówka Zarzeczna,

7 pokoi, pow. 318m2, działka 1500m2, cena
890.000 zł

1436/1821/ODS Pruszków, kamienica, pow.
1000 m2, działka 588 m2, cena 4.000.000 zł

1434/1821/ODS Wycinki Osowskie, pow. 160
m2, 4 pokoje, stan do wykończenia, działka
1500 m2, cena 395.000 zł

1425/1821/ODS Ożarów Maz. Duchnice,
4 pokoje, pow. 85m2, działka 1405m2, cena
349.000 zł

1435/1821/ODS Boża Wola, 7 pokoi, pow.
200 m2, działka 800 m2, cena 705.000 zł

1427/1821/ODS Nowa Wieś, 6 pokoi, pow. 300
m2, działka 1000 m2, cena 820.000 zł

1423/1821/ODS Grodzisk Mazowiecki,
pow. 250 m2, działka 325 m2, 4 pokoje, cena
448.000 zł

1421/1821/ODS Warszawa, Wesoła, 6 pokoi,
pow. 140 m2, działka 380 m2, cena 560.000 zł

1419/1821ODS Brwinów,  pow. 156 m2,
działka 1670 m2, 5 pokoi, cena 620.000 zł

1204/1821/ODS Milanówek, wolnostojący,
5 pokoi, pow. 268m2, cena 810.000 zł

76/1821/ODS Nadarzyn Urzut, wolnostojący,
stan surowy zamknięty, pow. 200m2, 5 pokoi,
cena 320.000 zł

1368/1821/ODS Żabia Wola, Bieniewiec,
wolnostojący, stan do wykończenia, 4 pokoje,
pow. 120 m2, działka 1000 m2, cena 450.000 zł

1449/1821/ODS Radziejowice, pow. 131 m2,
działka 5900 m2, 4 pokoje, cena 350.000 zł

1457/1821/ODS Sękocin Nowy, pow. 115 m2,
działka 380 m2, 5 pokoi, cena 360.000 zł

1458/1821/ODS Sękocin Stary, pow. 115 m2,
działka 380 m2, 5 pokoi, cena 479.000 zł

1452/1821/ODS Żółwin, pow. 271 m2, działka
881 m2, 4 pokoje, cena 640.000 zł

1447/1821/ODS Nadarzyn, pow. 350 m2,
działka 1100 m2, 7 pokoi, cena 670.000 zł

1448/1821/ODS Michałowice, pow. 106 m2,
działka 916 m2, 4 pokoje, cena 790.000 zł

1057/1821/ODS Łomianki, pow. 125 m2,
4 pokoje, działka 700 m2, cena 565.000 zł

1461/1821/ODS Warszawa, Ursynów, pow.
245 m2, działka 490 m2, 6 pokoi, stan do
wykończenia, cena 840.000 zł

845/1821/ODS Michałowice, Nowa Wieś, pow.
270 m2, 6 pokoi, działka 250 m2, cena 690.000 zł

1195/1821/ODS Ożarów Mazowiecki, pow.
190 m2 ,5 pokoi, działka 380 m2, cena 699.000 zł

330/1821/ODS Pruszków,  pow.270 m2,
6 pokoi, działka 250 m2, cena 750.000 zł

1018/1821/ODS Pruszków, pow. 220 m2,
5 pokoi, działka 750 m2, cena 800.000 zł

1236/1821/ODS Nadarzyn, pow. 300 m2,
7 pokoi, działka 1500 m2 ,cena 730.000 zł

951/1821/ODS Ożarów Mazowiecki, Orły,
pow. 200 m2, 3 pokoje, działka 8500 m2, cena
970.000 zł

979/1821/ODS Komorów, pow. 170 m2,
5 pokoi, działka 480 m2, cena 680.000 zł

1334/1821/ODS Grodzisk Mazowiecki, pow.
155 m2, 3 pokoje, działka 1480 m2, cena
275.000 zł

1189/1821/ODS Nadarzyn, pow. 300 m2,
5 pokoi, działka 2400 m2, cena 724.000 zł

569/1821/ODS Łomianki, Nowy Dziekanów,
pow. 220 m2, 5 pokoi, działka 600 m2, cena
740.000 zł

1253/1821/ODS Nadarzyn, Rusiec, stan
surowy otwarty, pow. 215 m2, 5 pokoi, cena
455.000 zł

1421/1821/ODS Warszawa, Wesoła, wolnostojący,
6 pokoi, pow. 140 m2, cena  560.000 zł

492/1821/ODS Brwinów,  pow. 130 m2,
5 pokoi, działka 3100 m2, cena 455.000 zł

1216/1821/ODS Otrębusy, pow. 100 m2,
4 pokoje, działka 338 m2,cena 448.000 zł

1380/1821/ODS Brwinów, pow. 220 m2,
5 pokoi, działka 1000 m2, cena 960.000 zł

1366/1821/ODS Pruszków, Parzniew, pow.
100 m2, 4 pokoje, działka 500 m2, cena
360.000 zł

1245/1821/ODS Grodzisk Mazowiecki,
pow. 176 m2, 6 pokoi, działka 1080 m2, cena
480.000 zł

1218/1821/ODS Żabia Wola, pow. 155 m2,
4 pokoje, działka 1350 m2, cena 790.000 zł

1236/1821/ODS Nadarzyn, pow. 300 m2,
7 pokoi, działka 1500 m2 ,cena 730.000 zł

3214/1821/OMS Brwinów, 2 pokoje, pow. 42
m2, cena 238.000 zł

3237/1821/OMS Warszawa, Mokotów,
kawalerka, pow. 31 m2, cena 349.000 zł

3238/1821/OMS Piaseczno, 2 pokoje, pow. 58 
m2, cena 325.000 zł

3236/1821/OMS Piastów, 2 pokoje, pow. 52
m2, cena 337.000 zł

3239/1821/OMS Pruszków, osiedle strzeżone,
3 pokoje, pow. 67 m2, cena 540.000 zł

3234/1821/OMS Pruszków, 4 pokoje, pow. 80
m2, cena 490.000 zł

3231/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 60
m2, cena 245.000 zł

3225/1821/OMS Pruszków, osiedle zamknięte,
strzeżone, 3 pokoje,  pow. 58 m2, cena
342.000 zł

3217/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 44 m2, 
ena 286.000 zł

3213/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 54
m2, cena 275.000 zł

3229/1821/OMS Warszawa, Ursus, 2 pokoje,
pow. 39 m2, cena 265.000 zł

3226/1821/OMS Warszawa, Ursus, 2 pokoje,
pow. 40 m2, cena 389.000 zł

3221/1821/OMS Warszawa, Ursus, 6 pokoi,
pow. 163 m2, cena 750.000 zł

3220/1821/OMS Warszawa, Ursus, 3 pokoje,
pow. 62 m2, cena 360.000 zł

3203/1821/OMS Milanówek, stan deweloperski,
4 pokoje, ogródek 140 m2, pow. mieszkania
75 m2, cena 377.500 zł

3202/1821/OMS Milanówek, stan deweloperski,
2 pokoje, pow. 43 m2, cena 226.000 zł

3201/1821/OMS Milanówek, stan deweloperski,
3 pokoje, pow. 63 m2, cena 315.000 zł

3200/1821/OMS Milanówek, stan deweloperski,
2 pokoje, pow. 44 m2, cena 227.000 zł

3199/1821/OMS Milanówek, stan deweloperski,
2 pokoje, pow. 40 m2, cena 212.000 zł

3206/1821/OMS Warszawa, Ursus, 2 pokoje, 
pow. 38 m2, cena 230.000 zł

3198/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 49
m2, cena 370.000 zł

3205/1821/OMS Pruszków, kawalerka, pow.
35 m2, cena 179.000 zł

3204/1821/OMS Warszawa, Ursus, 2 pokoje,
pow. 51 m2, cena 395.000 zł

3196/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 43 
m2, cena 260.000 zł

3195/1821/OMS Piastów, 3 pokoje, pow. 60
m2, cena 330.000 zł

3186/1821/OMS Piastów, 2 pokoje, pow. 48
m2, cena 260.000 zł

3175/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 46
m2, cena 270.000 zł

3184/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 38 
m2, cena 210.000 zł

3178/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 60 
m2, cena 274.000 zł

3182/1821/OMS Piastów, 2 pokoje, pow. 38
m2, cena 240.000 zł 

3171/1821/OMS Grodzisk Mazowiecki,
2 pokoje, pow. 48 m2, cena 197.000 zł

3191/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 60
m2, cena 270.000 zł

2092/1821/OMS Warszawa, Wola, 4 pokoje,
pow. 58 m2, cena 475.000 zł

2386/1821/OMS Pruszków, apartament,
4 pokoje, pow. 122 m2, cena 690.000 zł

3168/1821/OMS Grodzisk Mazowiecki,
5 pokoi, dwupoziomowe, pow. 127 m2, cena
400.000 zł

2392/1821/OMS Grodzisk Mazowiecki,
2 pokoje, pow. 49 m2, cena 268.000 zł

3165/1821/OMS Piastów, kawalerka, pow. 30
m2, cena 180.000 zł

3167/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 48
m2, cena 297.000 zł

3163/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 48 
m2, cena 250.000 zł

3162/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 44 
m2, cena 235.000 zł

3169/1821/OMS Ursus, Skorosze, 2 pokoje,
pow. 56 m2, cena 407.000 zł

3161/1821/OMS Warszawa, Wola, 2 pokoje,
pow. 38 m2, cena 330.000 zł

3151/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 38 
m2, cena 190.000 zł

3152/1821/OMS Ożarów Mazowiecki, 3 pokoje,
pow. 70 m2, cena 389.000 zł

3153/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 38
m2, cena 185.000 zł

3155/1821/OMS Piastów, 2 pokoje, pow. 40
m2, cena 185.000 zł

3147/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 37
m2, cena 185.000 zł

3145/1821/OMS Piastów, 3 pokoje, pow. 60
m2, cena 300.000 zł

3142/1821/OMS Pruszków, kamienica, 5 pokoi,
pow. 104 m2, cena 460.000 zł

3141/1821/OMS Pruszków, kawalerka, pow.
23 m2, cena 145.000 zł
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DAM PRACĘ:
-Do szkółki roślin ozdobnych w 

Nadarzynie mężczyznę sezono-
wo, bez kwaterunku. 10 zł netto/
godz. Tel. 693 615 828

-Dorywczo ukraince jako po-
moc domowa w Milanówku. Tel 
22 755 82 80

-Duża hurtownia spożywcza 
w Nadarzynie zatrudni kierow-
ców z kat. B i C tel. 604 492 736

-Duża hurtownia w Nadarzy-
nie: soki, napoje, piwo zatrudni 
Przedstawicieli Handlowych 
z doświadczeniem tel. 604 492 
736, 609 611 029

-Zatrudnię do działu eksportu 
z jęz. angielskim i (lub) włoskim. 
Tel. 604 492 736

-Zatrudnię emeryta lub renci-
stę do pracy ogrodowo - gospo-
darczej. 15 zł/godz. Książenice 
osiedle. Prywatny dom Tel. 692 
488 373

-Zatrudnimy Van Salesów do 
bezpośredniej sprzedaży pro-
duktów spożywczych. Tel. 604 
492 736

SZUKAM PRACY:
-Pani w średnim wieku, solidna 

poszukuje pracy: mycie okien, 
sprzątanie domów, mieszkań. 
Tel. 794 299 928

-Szukam pracy jako sprzątacz-
ka w szkole lub domu/bloku. 
Anka lat 30. Tel. 663 100 838

-Zaopiekuję się starszą osobą z 
zamieszkaniem. Tel. 788 310 948

AUTOMOTO:
-Kolektor ssący do Renault 

Scenic 1,6 16 V stan bardzo dobry 
sprzedam. Cena: 50 zł. Tel. 509 
635 494

-Kupię auta z czasów PRL oraz 
części. Tel. 516 774 069

-Kupię każdy samochód: oso-
bowy i dostawczy. Również 
rozbity i bez papierów. Tel. 519 
353 990

-Kupię każdego mercedesa 
sprintera z lat 1995 - 2000. Stan 
techniczny bez znaczenia. Tel. 
668 171 639

-Kupię mercedesy i toyoty 
modele osobowe, dostawcze 
i ciężarowe. Mogą być sprawne 
jak i do remontu. Brak przeglądu 
i ubezpieczenia to nie przeszko-
da. Tel. 668 171 639

-Kupię stare auta: syrenę, fi ata, 

garbusa, nysę, mikrusa. Tel. 516 
774 069

-Kupię samochody z czasów 
PRL: syrenę, warszawę, malucha, 
fi ata i części blacharskie. Tel. 516 
774 069

-Kupię używane felgi alumi-
niowe. Mogą być uszkodzone. 
Tel. 668 171 639

NIERUCHOMOŚCi:
-1000 m2 działka leśna z dom-

kiem z bali, media, zadbana, 
kierunek Stanisławów. Tel. 507 
072 903

-900 m2 działka Grodzisk Maz. 
miasto. Tel 517 578 850

-Bramki k. Błonia dom z działką 
3 ha przy trasie na Poznań, me-
dia. Tel. 505 345 767

-Działkę nad morzem sprze-
dam. Karwińskie Błota II, pow. 
552 m2, 800 m do morza, KW. 
Tel. 668 305 523

-Pół bliźniaka w Parzniewie 
sprzedam. Tel. 535 487 338

-Sprzedam działkę 1170 m2 w 
Pruszkowie blisko Centrum. Cena 
do negocjacji. Tel. 531 670 770

-Sprzedam działkę budowlaną 
Odrano Wola k. Grodziska Maz. o 
pow. 1579 m2. Media (gaz, woda, 
prąd) w ulicy cena: 239 000 zł. Tel. 
(22) 724 40 55, 510 407 176

-Sprzedam działkę budow-
lano - rekreacyjną w Wilkowyi 
nad Wilgą o pow. 10 850 m2, 
zagospodarowana, wszystkie 
media. Tel. 602 621 845

-Sprzedam działkę budowlano 
- rekreacyjną 3000 m2 w Wilko-
wyi nad Wilgą. Tel. 602 621 845

-Sprzedam pięknie zadrze-
wione siedlisko na wsi z do-
mem do remontu (40 m2), prąd 
i woda, przy drodze asfaltowej. 
Działka: 3 000 m2, m. Zaborowo 
k. Płońska. Cena: 67 tys. zł. Tel. 
606 830 890

-Sprzedam plac budowlano 
- inwestycyjny 2100 m2 ogro-
dzony ze wszystkimi mediami, 
budynek warsztatowy 100 m2 
w doskonałem lokalizacji - Otrę-
busy, bezpośrednio przy skrzy-
żowaniu dróg Grodzisk Maz. 
- Warszawa z drogą Nadarzyn - 
Brwinów w pobliżu sygnalizacji 
świetlnej. Tel. 693 309 293

MATRYMONIALNE:
-Miły, szczupły, ustabilizowany 

czterdziestoparolatek pozna 
Panią samotną, bez zobowią-
zań, pragnącą bliskości, miłości 
i oparcia. Pani mogąca i chcąca 
mieć dzieci. Dzwoń śmiało tel. 
666 497 482

-Poznam Pana lat 50 kultural-
nego, zadbanego, bez zobowią-
zań. Tel. 576 342 580

-Poznam Panią 50 plus. Tel. 
577 019 070

-Szukam partnerki 50 plus. Tel. 
572 027 303

KUPIĘ - SPRZEDAM:
-Antyczne meble, obrazy, sre-

bra, platery, szable, bagnety, 
orzełki, książki, odznaki, od-
znaczenia, pocztówki, bibeloty 
zakupię – za gotówkę. Tel. 504 
017 418; 601 336 063

-Drewniane drzwi garażowe 
z futryną sprzedam. Tel. 504 
725 688

-Drewniane drzwi wejściowe 
z futryną „90” sprzedam. Tel. 511 
505 265

-Duże ofi cerki sprzedam. Tel. 
515 912 764

-Kolekcjoner kupi części do 
czołgów i samolotów sprzed 
1945. Interesują mnie nawet 
drobne części. Dla Ciebie może 
są bez wartości, a ja dobrze za-
płacę. Tel. 505 529 328

-Kolekcjoner kupi części do 
polskich, starych motocykli: so-
kół, sm500, lech, cws, podkowa, 
niemen, łucznik, perkun, torne-
do, orle. Kupie najdrobniejsze 
części. tel. 505 529 328

-Kupę okazyjnie duże akwa-
rium. Tel. 574 215 996

-Kupię przedwojenne moto-
cykle, części i ramy, zwieszenia, 
koła, lampy, błotniki, baki i inne. 
Tel. 516 774 069

-Kupię stare motocykle oraz 
części. Tel. 500 749 469

-Kupię topole na pniu olchę, 
sosnę. Tel. 514 640 779

-Kupię wojenne przedmioty: 
szable, bagnety, hełmy, czapki, 
mundury, odznaki itd. oraz stare 
motocykle - części: silniki, ramy, 
baki, koła, kosze i inne. Tel. 505 
529 328

-Rower górski sprzedam. 160 
zł. Tel. 574 215 996

-Sprzedam 2 częściową suknię 
do komunii z futrzanym boler-
kiem i torebką. Tel. 608 600 526

-Sprzedam art. gospodarstwa 
domowego: nowe i używane, 
kryształy z likwidacji mieszkania. 
Proszę dzwonić po godz. 17. Tel. 
663 622 297

-Sprzedam biurko w bardzo 
dobrym stanie. Tel. 574 215 996

-Sprzedam kask motocyklowy, 
nowy. 170 zł. Tel. 574 215 996

-Sprzedam kurtkę skórzaną 
męską ze skóry cielęcej w kolorze 
brązowym, rozmiar L. Cena: 300 
zł do negocjacji. Tel. 660 930 281 
po 15-tej

-Sprzedam lodówkę 80 cm 
wys. w dobrym stanie technicz-
nym. Cena: 50 zł. Tel. 514 182 948

-Sprzedam lepik na gorąco, ok. 
200 kg, cena: 250 zł. Tel. 660 930 
281 po 15-tej

-Sprzedam tanio kanapę, dwa 
fotele i dwa pufy pluszowe, brą-
zowe. Tel. 608 600 526

-Sprzedam wózek inwalidzki 
rozkładany, balkonik oraz cho-
dzik. Tel. 604 728 290

USŁUGI:
-Mycie kostki brukowej, elewa-

cji, pojazdów, tarasów, ogrodzeń. 
Tel. 606 627 986

-Pranie dywanów, wykładzin, 
tapicerki meblowej, autotapicer-
ki. Tel. 606 627 986

-Przyjmę reklamę na bu-
dynek Br winów ul.  Rynek 
19 - Centrum: 2,5m x 2m 
Cena: 200 zł/mc. Tel. 501 369 528

-Układanie paneli. Tel. 669 
445 400

-Wycinka drzew, krzewów, 
karczowanie terenu oraz inne 
prac ogrodowe. Tel. 514 640 779

RÓŻNE
-Gruz betonowy oddam gratis. 

Tel. 511 505 265
-Poszukuję psa owczarka bel-

gijskiego do pokrycia suki za 
opłatą lub otrzymania szczenia-
ka. Tel. 500 185 628

-PRZEPOWIEDNIE DORADZ-
TWO I WSPARCIE DUCHOWE: 
www.tarocista.pl tel. 600 103 891

-Węgiel brunatny, drewno 
opałowe i kominkowe, kruszywa 
drogowe i ogrodowe.  Równanie 
i wykonywanie dróg i placy. 
Wyburzenia i rozbiórki , wywie-
ziemy, posprzątamy. Tel. 783 
042 810

Drobne od osób prywatnych za darmo!
Wyslij treść SMS na nr. 885 585 001

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  A
KĄCIK ADOPCYJNY

Pruszkowskie Stowarzyszenie 
na Rzecz Zwierząt powstało 
w 2013 roku z inicjatywy 
mieszkańców, którym nie 
jest obojętny los zwierząt, 
szczególnie tych bezdomnych. 

Jesteśmy grupą zwierzęcych 
p a s j o n a t ó w,  k t ó r a  n i e 
m o ż e  p r z e j ś ć  o b o j ę t n i e 
o b o k  p o t r z e b u j ą c e g o 
psa czy kotka. Staramy się pomagać zwierzakom 
na wszystkie możliwe sposoby, a nagrodą za nasze 
starania są szczęśliwi podopieczni w nowych domach. 
Stowarzyszenie jest też okazją do nawiązania znajomości 
ze wspaniałymi ludźmi oraz uczestnictwa w lokalnych 
wydarzeniach kulturalnych, promując tym samym 
adopcje zwierząt oraz odpowiednią opiekę nad nimi.

Helenka to roczna kicia, która wypatruje swojego 
domu. Bardzo kocha człowieka, domaga się pieszczot 
i lubi się wtulać. Jest zdrowa i wzorowo korzysta z kuwe-
ty. Jest wysterylizowana i ma chipa komplet szczepień.

Kenzo to prawdziwy przystojniak i mega przytulak. 
Jest bardzo towarzyski i uwielbia spędzać czas na 
drapaniu po brzuchu. Ma około roku i jest okazem 
zdrowia. Kenzo jest wysterylizowany, ma chipa i kom-
plet szczepień.

Kira z każdym dniem zaskakuje nas coraz bardziej. 
Początkowo była nieśmiała ale teraz coraz bardziej 
otwiera się na ludzi i domaga pieszczot. Ładnie chodzi 
na smyczy i będzie wspaniałym towarzyszem dla kogoś, 
kto ją pokocha. Kira jest wysterylizowana, ma chipa 
i komplet szczepień.

***
Warunkiem adopcji jest podpisanie umowy adopcyjnej
zobowiązującej do należytej opieki nad psem.
Kontakt: Punkt Adopcyjny, Pruszków, ul. Południowa
12, tel. 698 940 045.

Więcej informacji o psiakach pod nr tel. 698-940-045
Pruszkowskie Stowarzyszenie na Rzecz Zwierząt
kontakt@psnrz.org.pl

Tel. ds. kotów (czynny po godzinie 17.00) 698-940-066
Tel. ds. psów (czynny w godz. 19.00 - 22.00) 730-462-122
www.psnrz.org.pl, 
www.facebook.com/PSnRZ

BEZ TABU
Droga Redakcjo

Właśnie kupiłam mieszkanie z balkonem typu loggia, bar-
dzo cieszy mnie tak duży balkon ale… 

No właśnie, ale zupełnie nie mam pomysłu jak go zago-
spodarować.

Chciałabym dużo kwiatów tylko zupełnie się na tym nie 
znam.

Każda rada będzie dla mnie cenna gdyż to mój pierwszy 
własny balkon i nie wiem od czego zacząć.

Dorota 33 l.

Pani Doroto
Przede wszystkim gratuluję zakupu mieszkania.
Bardzo dobrze jeśli w mieszkaniu w bloku mamy balkon. 

Jeśli z jakichś przyczyn nie mamy możliwości mieć ogrodu, 
balkon świetnie nam go zastąpi.

Przy doborze kwiatów na balkon ważne są informacje 
takie jak strona świata, piętro, czy balkon jest zabudowa-
ny czy nie, jak dużo czasu może Pani kwiatom poświęcić 
i najważniejsze to kiedy chciałaby Pani je posadzić.

Różne kwiaty różnie reagują na czynniki zewnętrzne. Są 
kwiaty, które zdecydowanie wolą miejsca nasłonecznione 
ale są też takie, które dużo lepiej czują się w półcieniu lub 
cieniu.

Są kwiaty odporne na wiatr i takie, które z nim sobie 
nie radzą.

Niektóre kwiaty wymagają codziennego podlewania oraz 
częstego nawożenia, inne zaś można podlewać raz na kilka 
dni a nawóz jest zbędny.

Różnie też bywa z odpornością kwiatów. Bratki na przy-
kład można sadzić już w marcu gdyż są na tyle wytrzymałe, 
że niewielkie mrozy im nie zaszkodzą. Zupełnie inaczej niż 
surfi nie czy petunie, które są absolutnie nieodporne na 
zimno i powinno się sadzić je dopiero w maju.

Proszę podczas wyboru kwiatów kierować się opinią 
sprzedawcy lub opisem na opakowaniu. 

Życzę powodzenia i poproszę o zdjęcia już zagospoda-
rowanego balkonu.

Katarzyna Włodarczyk

Drodzy czytelnicy czekam na Wasze maile na każdy temat:  
redakcja@fl esch.pl.

Na łamach gazety odpowiem Państwu na każde trapiące Was 
pytanie: gdzie najlepiej zjeść, gdzie kupić tanio i fajnie, jak usunąć 
plamy z tłuszczu czy jak z pompą oświadczyć się ukochanej. 
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ZATRUDNIMY AGENTÓW - POŚREDNIKÓW 
NIERUCHOMOŚCI TEL. 604 - 492 - 736604 - 492 - 736

CHCESZ SZYBKO I DOBRZE SPRZEDAĆ
MIESZKANIE, DOM, DZIAŁKĘ? 22 730-33-40/4322 730-33-40/43

Działka na sprzedaż

350 000 PLN

Falenty Nowe

1264 m2
Nr oferty: 

2269/1821/OGS

Rodzaj działki budowlana

Kształt
trapez
44mx30m

Media tak

Kontakt 22 730 33 40

Działka na sprzedaż

100 000 PLN

Osowiec

1000 m2
Nr oferty: 

2322/1821/OGS

Rodzaj działki budowlana

Kształt
prostokąt
23mx40m

Media tak

Kontakt 22 730 33 43

Działka na sprzedaż

260 000 PLN

Nadarzyn

1000 m2
Nr oferty: 

2254/1821/OGS

Rodzaj działki budowlana

Kształt
prostokąt
27mx37m

Media tak

Kontakt 22 730 33 40

Dom na sprzedaż

650 000 PLN

Nowa Wieś

5 pok. 180 m2
Nr oferty: 

1484/1821/ODS
Rok budowy: 2005

Stan: bardzo dobry

Typ domu bliźniak

Pow. działki 378 m .kw.

Kontakt 22 730 33 40

Dom na sprzedaż

740 000 PLN

Brwinów

5 pok. 155 m2
Nr oferty: 

1485/1821/ODS
Rok budowy: 2012

Stan: bardzo dobry

Typ domu bliźniak

Pow. działki 495 m .kw.

Kontakt 22 730 33 43

Mieszkanie na sprzedaż

367 000 PLN

Grodzisk Mazowiecki

4 pok., 79 m2
Nr oferty: 

3121/1821/OMS
Rok budowy: 2010

Stan: dobry

Piętro: 2

Typ kuchni: aneks

Kontakt 22 730 33 43

Nr oferty: 

2704/1821/OMS
Rok budowy: 1986

Stan: dobry

Piętro: parter

Typ kuchni: oddzielna

Kontakt 22 730 33 40

Mieszkanie na sprzedaż

230 000 PLN

Grodzisk Mazowiecki

3 pok., 60 m2

Mieszkanie na sprzedaż

275 000 PLN

Pruszków

2 pok., 59 m2
Nr oferty: 

3172/1821/OMS
Rok budowy: 1968

Stan: bardzo dobry

Piętro: 1

Typ kuchni: oddzielna

Kontakt 22 730 33 43

OFERTY TYLKO W NASZYM BIURZE
Mieszkanie na sprzedaż

342 000 PLN

Pruszków

3 pok., 58 m2
Nr oferty: 

3225/1821/OMS
Rok budowy: 2006

Stan: bardzo dobry

Piętro: 1

Typ kuchni: widna

Kontakt 22 730 33 40

Mieszkanie na sprzedaż

199 000 PLN

Pruszków

2 pok., 48 m2
Nr oferty: 

3138/1821/OMS
Rok budowy: 1982

Stan: dobry

Piętro: 4/8

Typ kuchni: widna

Kontakt 22 730 33 43

Mieszkanie na sprzedaż

185 000 PLN

Pruszków

2 pok., 39 m2
Nr oferty: 

3207/1821/OMS
Rok budowy: 1978

Stan:
do 
zamieszkania

Piętro: 4/4

Typ kuchni: widna

Kontakt 22 730 33 40

Mieszkanie na sprzedaż

190 000 PLN

Pruszków

2 pok., 38 m2

Nr oferty: 

3151/1821/OMS
Rok budowy: 1970

Stan: bardzo dobry

Piętro: 3/4

Typ kuchni: prześwit

Kontakt 22 730 33 40

Działka na sprzedaż

280 000 PLN

Falenty Nowe

1011 m2

Działka na sprzedaż

319 000 PLN

Dawidy Bankowe

969 m2

Działka na sprzedaż

380 000 PLN

Opacz Kolonia

700 m2

Nr oferty: 

2271/1821/OGS

Rodzaj działki budowlana

Kształt
prostokąt
30mx35m

Media tak

Kontakt 22 730 33 43

Nr oferty: 

2258/1821/OGS

Rodzaj działki budowlana

Kształt
prostokąt
37mx20m

Media tak

Kontakt 22 730 33 43

Nr oferty: 

2270/1821/OGS

Rodzaj działki budowlana

Kształt
nieregularny
26mx41m

Media tak

Kontakt 22 730 33 40
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