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WARSZAWA URSUS. Dyrektor i jego zastępczyni systematycznie okradali bibliotekę

Mieli wyłudzić 190 tysięcy złotych!
Policja zatrzymała w pracy dyrektora biblioteki im. W. J. Grabskiego w Ursusie i jego zastępczynię. Postawiono 
im siedem zarzutów dotyczących okradzenia placówki na 190 tys. zł.

Policjanci weszli do sie-
dziby biblioteki im. W. J. 

Grabskiego żeby aresztować 
jej dyrekcję i zabezpieczyć 
dowody. Do zatrzymania 
doszło 18 kwietnia br., ale do 
tej pory sprawa owiana była 
tajemnicą.

Trzyosobowa grupa
Śledztwo nadzoruje Proku-

ratura Rejonowa na Ochocie. 
Rzecznik nadzorującej ją Pro-
kuratury Okręgowej Michał 
Dziekański o szczegółach nie 
mówi dużo.

- Prokuratura Rejonowa 
Warszawa – Ochota nadzoru-
je śledztwo przeciwko dwóm 
osobom z kierownictwa Bi-
blioteki Publicznej Dzielnicy 
Ursus oraz przeciwko jednej 
osobie wykonującej zlecenia 
na rzecz biblioteki (informa-
tyk – przyp. red.) – informuje 
Michał Dziekański, rzecznik 
prasowy Prokuratury Okrę-
gowej.

Siedem zarzutów
Dyrektor i jego zastępczyni 

usłyszeli siedem zarzutów. 
W latach 2010 – 2016 mieli 
wspólnie wyłudzić z podle-
głej im biblioteki ok. 190 tys. 
zł, posługując się „nierzetel-
nymi” dokumentami w roz-
liczaniu pieniędzy w ramach 
projektów unijnych.

Mechanizm polegał na za-
wieraniu umów na fi kcyjne 
usługi z zaprzyjaźnionymi 
i spokrewnionymi osobami 
bądź na zawieraniu dodat-
kowych umów na rzekome 
usługi świadczone w ramach 
normalnego stosunku pracy. 
Jak informuje Michał Dzie-
kański, czasem towarzyszyło 
temu podwójne księgowanie 
wydatków.

Przykładowo kupowano 
książki i rozliczano zakup rów-
nocześnie z budżetu biblio-
teki i z programu unijnego. 
Stan inwentarza się zgadzał, 
ale powstawała nadwyż-

ka kasowa. Wygenerowaną 
nadwyżkę wyprowadzano na 
podstawie fi kcyjnej umowy.

Informatykowi Bogusła-
wowi B. postawiono zarzut 
udzielenia pomocy dyrekcji, 
pracownik miał podrobić 
faktury o wartości około 27 
tys. zł.

Grozi im nawet osiem lat 
więzienia

Podejrzanym grozi kara 
do ośmiu lat pozbawienia 
wolności. Na razie dyrektor 
Piotr J. i jego zastępczyni 
Małgorzata K. przebywają na 
urlopach, jednak ze względu 

na możliwości matactwa pro-
kuratura wnosi o tymczasowe 
aresztowanie podejrzanych. 
Władze dzielnicy Ursus roz-
poczęły też procedurę odwo-
łania dyrekcji.

Jak informuje Agnieszka 
Wall, rzecznik prasowy dziel-
nicy Ursus, sygnały o niepra-
widłowościach docierały do 
władz dzielnicy już w 2015 r., 
ale dotyczyły naruszeń pra-
wa pracy. Wówczas zostało 
wdrożone postępowanie 
wyjaśniające, a Komisja Re-
wizyjna Rady Dzielnicy Ursus 
przeprowadziła kontrolę.

Tekst i foto: K. RochalskaPOPKULTURA       str. 15

Jesteśmy na facebooku 
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FleschMazowsza

Z  A  T  R  U  D  N  I : 
SPECJALISTĘ DO SPRZEDAŻY 
POWIERZCHNI REKLAMOWEJ

Chcesz dołączyć do naszego zespołu? Mieszkasz 
w Piastowie, Ursusie, Grodziku Maz. Pruszkowie 

lub okolicach, a do tego masz „żyłkę handlowca”? 
Doświadczenie w sprzedaży reklam mile widziane. 

Zapraszamy do naszego zespołu!
Aplikacje (CV ze zdjęciem) z oświadczeniem o 

następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z 

ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych 
Dz. Ust Nr 133 poz. 883)” prosimy przesyłać na adres: 

reklama@fl esch.pl

R E K L A M A
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PIASTÓW. Rada miasta podjęła uchwałę w sprawie odstąpienia od budowy obwodnicy

Nie będzie „małej obwodnicy”?
Zapadła przełomowa decyzja w sprawie budowy „małej obwodnicy” Piastowa, przeciwko której protestują 
mieszkańcy miasta. 23 maja br. radni miasta Piastowa przyjęli uchwałę w sprawie odstąpienia od realizacji 
inwestycji. Uchwałę rady musi teraz wykonać burmistrz Piastowa.

O kontrowersjach wokół 
budowy „małej obwod-

nicy” Piastowa informowa-
liśmy na naszych łamach 
miesiąc temu.

Wówczas mieszkańcy Pia-
stowa protestowali przeciw-
ko rozbudowie piastowskich 
ulic. 

Protesty mieszkańców
Jak dowodzili mieszkańcy, 

miasto Piastów, miasto Prusz-
ków oraz powiat pruszkowski 
w dniu 4 stycznia 2017 r. 
zawarły porozumienie stwier-
dzające potrzebę współpracy 
w zakresie budowy „małej 
wewnętrznej” obwodnicy 
miasta Piastów.

W myśl tego porozumienia 
miasto Piastów odpowiada 
za przygotowanie koncepcji 
układu drogowego na te-
renie Piastowa i Pruszkowa 
w ciągu ulic: S. Żółkiewskie-
go, M. Ogińskiego, S. Barcewi-
cza w Piastowie i ul. Skrajnej 
w Pruszkowie oraz zobowią-
zuje się do przygotowania 
pełnej dokumentacji pro-
jektowo-kosztorysowej dla 
inwestycji przebiegającej w 
Piastowie i Pruszkowie.

W dokumencie porozumie-
nia „mała obwodnica” mia-

sta Piastowa przebiegająca 
w ciągu ulic S. Żółkiewskiego, 
M. Ogińskiego, S. Barcewicza 
w Piastowie i ul. Skrajnej 
w Pruszkowie jest określona 
jako „nowe połączenie po-
między Pruszkowem, Piasto-
wem i Broniszami”.

Odstąpienie od 
porozumienia

Mimo zapewnień burmi-
strza Piastowa, Grzegorza 
Szuplewskiego, iż procedo-
wane prace mają na celu je-
dynie poprawę komunikacji 
w mieście, mieszkańcy nie 
zakończyli protestów.

Dzięki ich staraniom, pod-
czas sesji Rady Miasta Piasto-
wa w dniu 24 kwietnia 2017 r. 
radni przychylili się do podję-
cia działań mających na celu 
odstąpienie od wykonania 
zadania budowy wewnętrz-
nej tzw. „małej obwodnicy”.

23 maja 2017 r. radni Piasto-
wa przyjęli uchwałę w spra-
wie odstąpienia od porozu-
mienia zawartego 4 stycznia 
2017 r. z miastem Pruszków 
i powiatem pruszkowskim 
w sprawie budowy „małej 
obwodnicy” miasta Piastowa 
jako nowego połączenia po-
między Pruszkowem, Piasto-

wem i Broniszami.
Uchwałę rady musi teraz 

wykonać burmistrz Piastowa.

Rada zadecydowała
- Apelujemy do Pana Bur-

mistrza o niezwłoczne wy-
pełnienie uchwały Rady Miej-
skiej zalecającej odstąpienie 
przez Miasto Piastów od po-
rozumienia zawartego z Mia-
stem Pruszków i Powiatem 
Pruszkowskim, które zakłada 
budowę „małej obwodnicy” 
Piastowa. Pragniemy również 
przypomnieć słowa Pana 
Burmistrza wypowiedziane 
do Mieszkańców w dniu 19 
kwietnia 2017 r., mając jed-
nocześnie nadzieję, że wyra-
żają one rzeczywiste poglą-
dy Pana Burmistrza: „Proszę 
Państwa, najkrócej mówiąc. 
Układ w samorządzie jest 
taki: Burmistrz wykonuje 
Rada decyduje.” Panie Bur-
mistrzu, Rada zadecydowała! 
– wyrazili swój pogląd w pi-
śmie do burmistrza Piastowa, 
opublikowanym na stronie 
internetowej www.obwod-
nicapiastowa.pl, mieszkańcy 
miasta.

Kinga
Rochalska

U NAS. Boże Ciało dniem wolnym od pracy

Procesje i wyjazdy
W tym roku to ruchome święto wypada 15 czerwca. 
W Polsce jest to dzień wolny od pracy podobnie jak 
we Francji, Niemczech czy Portugalii.

Dzień ten w kalendarzu oznaczony jest jako czerwona 
kartka, gdyż jest on wolny od pracy. W Boże Ciało odbywają 
się uroczyste procesje do czterech ołtarzy z hostią niesioną 
w monstrancji. Jest ono świętem ruchomym, które naj-
wcześniej może wypaść 21 maja, a najpóźniej 24 czerwca. 
W tym roku Święto Bożego Ciała przypada 15 czerwca. 
Boże Ciało zostało ustanowione przez papieża Urbana 
IV w 1264 roku i jest świętem radosnym. Ma ono na celu 
szczególne uczczenie przeistoczenia chleba i wina w Ciało 
i Krew Pana Jezusa. Zaś skromniejsze procesje odbywają 
się przez osiem kolejnych dni i są zwane oktawą Bożego 
Ciała. Święto to jest obchodzone m.in. w Niemczech, Au-
strii, Brazylii, Chorwacji, Kolumbii, Hiszpanii i Szwajcarii.

Ponieważ jest to dzień wolny od pracy, a dodatkowo 
czwartek wiele osób biorąc wolny piątek robi sobie tzw. 
długi weekend. Ponieważ na ogół pogoda sprzyja (lato 
za pasem) zwiększa się mobilność a tym samym ruch na 
drogach. Bądźmy ostrożni, szczególnie podczas mijania 
procesji i uważajmy na zmiany w organizacji ruchu na 
drogach miejskich i wylotówkach.

Daria Głowacka , (mg)

Teraz uchwałę rady miejskiej musi wykonać burmistrz Piastowa Grzegorz 
Szuplewski Fot. mat. prasowe U.M. Piastów

PRUSZKÓW. Od 1 lipca podwyżki opłat za śmieci

O symboliczną złotówkę
Już od 1 lipca zmieniają się stawki opłat za odbiór 
odpadów w Pruszkowie. Zmiany dotkną zarówno 
mieszkańców segregujących, jak i niesegregujących 
śmieci.

Od 1 lipca 2017 r. mieszkańcy Pruszkowa zapłacą więcej 
za odbiór odpadów. Podwyżka zarówno dla osób se-

gregujących, jak i niesegregujących śmieci wyniesie sym-
boliczną złotówkę. Już za niespełna miesiąc pruszkowian 
obowiązywać będą następujące stawki opłaty:

- 12 zł od osoby miesięcznie przy założeniu iż na terenie 
nieruchomości prowadzona jest segregacja odpadów;

- 21 zł od osoby miesięcznie jeżeli na terenie nierucho-
mości nie prowadzi się segregacji odpadów.

Zmiana stawek opłaty wynika z wejścia w życie nowych 

zasad segregacji odpadów komunalnych, które od lipca 
będą obowiązywały na terenie całego kraju. Do tej pory 
odpady należało segregować na papier, szkło, tworzywa 
sztuczne, metale oraz pozostałe odpady. Od 1 lipca 2017 
r. w altanach śmietnikowych pojawią się dodatkowo po-
jemniki na bioodpady.

Tekst i foto: Kinga Rochalska

ZDROWIE. Niebezpieczne owady czyhają nie tylko podczas spacerów i wycieczek

Uważaj na kleszcze!
Kleszcze atakują z ukrycia, są 
szybkie, a ich działania bardzo 
efektywne. Jak zatem uniknąć 
ukąszenia przez kleszcza?

Nie jest to takie proste, gdyż kleszcze 
czyhają na swoje ofi ary najczęściej 

na poboczach wąskich ścieżek lub pod 
drzwiami. Przez otwarte okna czy też 
kanały wentylacyjne mogą także gro-
madzić się w szparach w podłodze oraz 
w ścianach, pod parapetami i tapetami.

Kleszcze najbardziej aktywne są 
rano i późnym popołudniem. Kleszcz 
wyczuwa ofiarę już z odległości 20 
metrów, a gdy znajdzie się na skórze 
może wędrować nawet przez godzinę 
w poszukiwaniu miejsca, gdzie naskórek 
jest cienki i lekko wilgotny. Najczęściej 
wybiera takie miejsca jak pachwina, pod 
kolanem, za uchem lub przy włosach. 
Jego wkucie się w skórę jest w zasadzie 
niewyczuwalne.

Są to nosiciele zarazków, w tym 
groźnych krętków boreliozy i wirusów 

zapalenia mózgu. Wirusy dostają się do 
naszego krwiobiegu już w momencie 
wkucia się kleszcza, natomiast krętki 
nieco później – najwięcej przenika ich 
po 24 godzinach żerowania.

Co zatem należy zrobić, aby uniknąć 
ukąszenia kleszcza? Przede wszystkim 
trzeba zachowywać wszelkie środki 
ostrożności, tj. chodzenie środkiem 
ścieżek, z dala od przydrożnych krzaków 
i traw, szczególnie z rana, gdy jest 
jeszcze rosa. Należy też pamiętać o od-
powiednim stroju, takim który zakrywa 
całe ciało, czyli bluzce z długimi ręka-
wami i długimi spodniami. Trzeba także 
pamiętać o nakryciu głowy. Dobrze też, 

gdy używamy preparatów odstraszają-
cych kleszcze.

Jeśli mimo to, okaże się, że kleszcz 
zdążył już wkuć się uchwyć go pęsetą 
lub specjalną kleszczołapką zakupio-
ną w aptece  (patrz zdjęcie) tuż przy 
skórze i ruchem lekko obrotowym 
energicznie pociągnij do góry. Zaś ranę 
po kleszczu należy zdezynfekować 
i obserwować czy w ciągu trzech tygo-
dni nie wystąpią objawy przypominają-
ce grypę, tj. bóle głowy, mięśni, stawów, 
żołądka i gorączka do 38 stopni, gdyż 
właśnie takie objawy mogą świadczyć 
o zakażeniu kleszczowym zapaleniem 
mózgu. Wtedy niezwłocznie należy 
skonsultować się z lekarzem.

Jeśli natomiast pojawił się rumień, na-
leży natychmiast zgłosić się do lekarza, 
ponieważ w takim przypadku koniecz-
na będzie kuracja antybiotykowa, by 
opanować boreliozę w jej wczesnym 
stadium. Jeśli natomiast rumień nie 
wystąpi, wówczas należy zbadać krew, 
by upewnić się czy kleszcz nie zakaził 
nas boreliozą.                  Daria Głowacka
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GRODZISK MAZOWIECKI. Koncert Jubileuszowy studia tańca „Dancing Queen”

T A Ń C Z Ą C E  K R Ó L O W E
W sobotę 27 maja 2017 w grodziskim Centrum Kultury odbył się Koncert Jubileuszowy z okazji 5-lecia istnienia 
studia tańca „Dancing Queen”. 

Właścicielka studia Małgorzata 
Abramczyk – Maglakelidze, pe-

dagog i instruktorka tańca, zorganizo-
wała imprezę z wielkim rozmachem, 
a jednocześnie z dbałością o najdrob-
niejsze szczegóły. W efekcie powstało 
wspaniałe widowisko, które dostarczyło 
niezapomnianych wrażeń muzycznych 
i wizualnych, można rzec „z najwyższej 
półki” – pomimo (a może dlatego), że 
wykonawcami były głównie dzieci.

Młodzi wykonawcy
W pokazach tanecznych i baletowych 

wzięło udział 120 bardzo młodych wy-
konawców (w znakomitej większości 
wykonawczyń) uczęszczających na zaję-
cia organizowane przez studio Dancing 
Queen w grodziskich przedszkolach 
oraz w świetlicach w Łąkach i Natolinie.

Gościnnie wystąpili również ucznio-
wie (tym razem sami chłopcy) ze szkoły 
muzycznej w Grodzisku Mazowieckim 
z pokazem gry na akordeonie. Taniec 
i muzyka przeplatane były melorecyta-
cjami i sentencjami mówiącymi o tańcu, 
w wykonaniu najmłodszych dzieci.

Dorosłym akcentem był pokaz pierw-
szego tańca weselnego młodej pary oraz 
krótki fi lm prezentujący tradycyjny, wy-
jątkowo piękny taniec gruziński Kartuli.

Klasyka i nowoczesność
Rozświetlona kolorami scena, zmie-

niające się jak w kalejdoskopie kostiumy 
grup tanecznych, zjawiskowe układy 
baletowe (między innymi z „Jeziora 
Łabędziego”), a w tle muzyka najwy-
bitniejszych kompozytorów muzyki 
klasycznej: Jana Sebastiana Bacha, Jo-
hanna Straussa, Franciszka Liszta, Piotra 
Czajkowskiego, Nikołaja Rimskiego 

– Korsakowa – trudno to opisać, trzeba 
to zobaczyć.

Nie zabrakło również tematów bar-
dziej nowoczesnych, jak układy ta-
neczne do muzyki z fi lmów „Król Lew” 
i „Kraina lodu”, taniec hip-hopowy czy 
bajecznie kolorowy występ „dzieci-
-kwiatów” do piosenki z musicalu „Hair”.

La Grande Finale
Koncert uświetnili swoją obecnością 

przedstawiciele władz miasta i placówek 
oświatowych, licznie przybyli rodzice, 
dziadkowie i rodzeństwo młodych wy-
konawców, nie zabrakło również jak wi-
dać przedstawicieli lokalnych mediów. 

W wielkim fi nale imprezy wszystkim 
wykonawcom, zgromadzonym na sce-

nie, wręczono dyplomy, były kwiaty dla 
organizatorki, wzajemne podziękowa-
nia i pamiątkowe zdjęcia. Małgorzata 
Abramczyk – Maglakelidze podkreśliła, 
że w przygotowanie tak efektownego 
występu dzieci włożyły ogromy wkład 
pracy, ćwicząc układy taneczne przez 
pół roku. Z kolei ze strony władz miasta 
pojawiła się propozycja powtórzenia 
pokazów w warunkach plenerowych, 
dla szerszego grona widzów.

„Człowieku, ucz się tańczyć, bo cóż 
będą z tobą robić aniołowie w niebie.” – 
niech ta sentencja, wygłoszona podczas 
koncertu, będzie dla nas zachętą do 
podjęcia tanecznych kroków.

Sylwia Pańków 
Fot. www.studiodq.pl

W pokazach tanecznych i baletowych wzięło udział 120 bardzo młodych wykonawców (w znakomi-
tej większości wykonawczyń) uczęszczających na zajęcia organizowane przez studio Dancing Queen 
w grodziskich przedszkolach oraz w świetlicach w Łąkach i Natolinie.

SAMORZĄD. Referenda się odbyły lub je odwołano

Metropolia nie straszna?
Znamy wyniki referendum w Konstancinie-Jeziornie, 
Podkowie leśnej i Wieliszewie. W pozostałych gminach 
zaplanowane na czerwiec referenda w sprawie powiększenia 
granic administracyjnych stolicy zostały odwołane.

Pod koniec stycznia do Sejmu trafił projekt PiS ustawy 
o ustroju miasta stołecznego Warszawy, który przewidywał, że 
stolica stałaby się metropolitalną jednostką samorządu tery-
torialnego, obejmującą ponad 30 gmin. Przeciwko projektowi 
protestowali politycy opozycji.

26 marca w gminie Legionowo zorganizowano referendum, 
w którym 94,27 proc. mieszkańców biorących w nim udział 
wypowiedziało się przeciwko przyłączeniu Legionowa do 
metropolii warszawskiej. Frekwencja wyniosła 46,72 proc.

Pod koniec kwietnia poseł PiS Jacek Sasin poinformował 
o wycofaniu projektu dotyczącego metropolii warszawskiej. 
Zdaniem Sasina, w sprawie metropolii powinna dalej toczyć się 
dyskusja, a dobrą drogą byłby w przyszłości projekt rządowy.

Już po wycofaniu projektu, 14 maja w Nieporęcie również 
odbyło się referendum, w którym 96,09 proc. biorących udział 
w głosowaniu mieszkańców wskazało, że nie chce przyłączenia 
do metropolii warszawskiej. Frekwencja wyniosła 39,5 proc.

- Frekwencja wyniosła 29,3 proc., zabrakło około stu głosów 
- poinformował przewodniczący gminnej komisji referendal-
nej w Konstancinie-Jeziornie Tomasz Kucza. Oznacza to, że 
odbywające się 28 maja referendum jest nieważne.

Za tym, żeby m. st. Warszawa, jako metropolitalna jednostka 
samorządu terytorialnego, objęła Gminę Konstancin-Jeziorna, 
głosowały 172 osoby. Przeciw takiemu scenariuszowi głoso-
wało 5 tys. 447 osób!

W referendach dotyczących metropolii warszawskiej mieli 
jeszcze swoje zdanie wyrazić 4 czerwca mieszkańcy Ożaro-
wa Mazowieckiego, Podkowy Leśnej, Karczewa, Wiązowny, 
Wieliszewa i Starych Babic. A 11 czerwca - Piastowa i Lesz-
nowoli. Referenda odbyły się 4 czerwca jedynie w Podkowie 
Leśnej i Wieliszewie. W pozostałych gminach zaplanowana 
na czerwiec akcja referendalna została odwołana, podobnie 
jak m.in. w Grodzisku Mazowieckim, Józefowie, Karczewie, 
Michałowicach i Milanówku.

Natomiast w Podkowie Leśnej 4 czerwca głosowało 1356 
osób, co stanowi 42,3 % uprawnionych do głosowania. 
Oznacza to, że przekroczony został próg 30%, który stanowi o 
ważności referendum. Na pytanie: „Czy jesteś za utrzymaniem 
samodzielności Podkowy Leśnej jako odrębnej jednostki sa-
morządu terytorialnego z dotychczasowymi kompetencjami 
samorządowymi?” „TAK” odpowiedziało: 1312 osób, „NIE”: 23.

W Wieliszewie referendum okazało się nieważne. Wzięło 
w nim udział 25,05% uprawnionych mieszkańców gminy.                    (mg)
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PRUSZKÓW. Znamy listę projektów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego na 2018 r.

Na jakie projekty będziemy głosować?
Zakończono kolejny etap prac nad projektami, które zostały zgłoszone do realizacji w ramach budżetu 
obywatelskiego Pruszkowa na 2018 r. Znamy listę projektów, na które już wkrótce zagłosują mieszkańcy.

W tym roku mieszkańcy 
Pruszkowa wykazali się 

dużym zaangażowaniem 
w prace nad budżetem oby-
watelskim na 2018 r. Zgłoszo-
no aż 49. projektów, z czego 
41. przeszło pozytywną oce-
nę formalną. Na jakie projek-
ty będziemy głosować?

Wśród pomysłów zgłoszo-
nych dla obszaru I (Gąsin) 
pozytywną ocenę przeszedł 
projekt powiększenia placu 
zabaw w Gąsinie, budowa 
wiaty rowerowej przy Zespo-
le Szkół nr 1 w Pruszkowie 
przy ul. Promyka, stworzenie 
alei drzew przy ul. Błońskiej 
oraz projekt pod nazwą „pro-
mowanie komunikacji miej-
skiej – wiaty przystankowe”.

Mieszkańcy dzielnicy Bąki 
i Żbików (obszar II) będą 
wybierać spośród czterech 
projektów: budowa boiska 
sportowego wielofunkcyj-
nego (ogólnodostępnego), 
siłowni plenerowej w parku 
„Mazowsze”, urządzeń trenin-
gowo – sprawnościowych dla 
dzieci i dorosłych oraz miej-
sca na piknik. Mieszkańcy 
obszaru III (Tworki i Malichy) 
zgłosili konieczność budowy 
bezpiecznych przejść dla 
pieszych, świetlicy osiedlo-

wej dla mieszkańców, małej 
architektury oraz ułatwień 
dla pieszych i rowerzystów, 
a także budowy chodnika 
przy ul. Partyzantów oraz 
remontu chodnika wzdłuż ul. 
Partyzantów na odcinku od 
ul. Natolińskiej do ul. Niskiej.

Wśród pomysłów dla ob-
szaru IV (Ostoja) pozytywną 
ocenę przeszły dwa projek-
ty: bezpłatny kurs obsługi 
komputera i Internetu dla 
seniorów oraz rewitalizacja 
tzw. placyku na Ostoi.

Mieszkańcy centrum Prusz-
kowa (obszar V) wybierać 

będą spośród siedmiu pomy-
słów: budowa „WC Psinków” 
w Parku Potulickich, orga-
nizacja „Senioriady II” oraz 
tańca na świeżym powietrzu, 
zasadzenie mchu zjadające-
go smog, a także budowa 
zatoki parkingowej przy Al. 
Armii Krajowej 22 oraz re-
witalizacja drogi i chodnika 
przy Al. Armii Krajowej 22 
i Al. Armii Krajowej 28.

Wśród pomysłów zgłoszo-
nych przez mieszkańców Wy-
ględówka (obszar VI) znalazły 
się projekty: budowa stacji 
rowerów miejskich, doświe-

tlenie przejścia dla pieszych 
przy ul. Kubusia Puchatka, 
ul. Chopina, ul. Kościuszki, 
budowa wymarzonego placu 
zabaw oraz budowa chodni-
ka przy ul. Niecałej.

Do realizacji zgłoszono 
także projekt teatralny „cie-
nie i blaski” oraz stworze-
nie murali „Wszechstronne 
miasto Pruszków” i „Tomasz 
Zan – patron znany wszyst-
kim”. Mieszkańcy os. Prusa 
głosować będą jedynie na 
jeden projekt – zajęcia dla 
seniorów.

Głosowanie na poszcze-
gólne projekty trwa do 25 
czerwca.

W tegorocznej edycji do 
rozdysponowania mieszkań-
cy mają budżet w wysokości 
1,1 mln zł.

Podział środków na po-
szczególne obszary miasta 
wygląda następująco: obszar 
I (Gąsin) 140 tys. zł, obszar 
II (Bąki i Żbików) 218 tys. zł, 
obszar III (Tworki i Malichy) 
130 tys. zł, obszar IV (Ostoja) 
141 tys. zł, obszar V (Centrum) 
137 tys. zł, obszar VI (Wyglę-
dówek) 141 tys. zł, obszar VII 
(os. Prusa) 180 tys. zł.

Kinga
Rochalska

FELIETON. Ścieżki rowerowe
w krzywym zwieciadle 

Tr u d n e  r e a l i a
Zewsząd padają zapewnienia o popieraniu rowerów 
jako środka transportu. Grodzisk kilka lat temu 
zainwestował w miejską wypożyczalnię rowerów, 
Milanówek od ponad pół roku szermuje hasłem 
„Kocham Milanówek – wybieram rower” a Brwinów  
niedawno podpisał umowę z Marszałkiem Mazowieckim 
o dofi nansowaniu m.in. ścieżek rowerowych.

Faktem jest, że korzystanie z rowerów staje się w coraz 
większym zakresie koniecznością (zaparkować samochód 
w centrum miasta, każdego, mimo stref płatnych) jest zada-
niem mocno karkołomnym.

Takie są realia. Jednak faktem jest również, że praktycznie 
nie bardzo jest jak tymi rowerami jeździć. Tak. Bo ścieżki ro-
werowe niby mamy a jakoby ich nie było. Grodzisk – rowery 
są (choć nieco o ból zębów przyprawia opłata początkowa: 
10 zł) i voila – przejedźmy się po centrum. Taką, powiedzmy 
ul. Sienkiewicza. Nie znam wielu kozaków decydujących się 
na jazdę po ulicy. Jakoś tak mało śmieszno a straszno… 
Pozostaje chodnik.

W porządku, kodeks drogowy już na to zezwala. Choć pod 
pewnymi warunkami, na które i tak nikt nie zwraca uwagi. 
Osobiście jeszcze pamiętam czasy gdy jazda po chodniku 
kosztowała wykręcenie wentyli z opon. Tylko pamiętać należy, 
że rowerzysta nie jest uprzywilejowanym pojazdem na chod-
niku. Bardzo często nie przyjmuje on tego do wiadomości.

Jest ścieżka rowerowa do Milanówka. Zaczyna się ona tak 
trochę ad hoc, bodaj gdzieś w okolicy McDonaldsa. Nieważne, 
że na trasie trzeba być przygotowanym na niespodzianki w ro-
dzaju słupów czy drzew stojących na środku trasy. Natomiast 
prawdziwy podziw budzi przebieg ścieżki dosłownie wzdłuż 
płotów i bram. Przecież jest tam całkiem sporo wcale dużych 
fi rm, sklepów, z których wyjeżdżają samochody. Naprawdę 
nie wiem w jaki sposób tam nie dochodzi do wypadków.

Dobrze, dojeżdżamy do Milanówka. Skręt w Piłsudskiego. 
I znowu – po jezdni jeździć dość nieprzyjemnie, więc dalejże 
na chodnik. A tu ludzi kupa, jakieś matki z wózkami, w do-
datku chodnik wąski, przeszkadzają ci przechodnie. I tak w 
całym centrum.

Wracamy na Królewską, jedziemy w kierunku Brwinowa. 
Na wysokości Turczynka znów ścieżynka się nam urywa. 
I do granic Brwinowa mamy klasyczny brak ścieżki rowerowej. 
Od wielu lat słyszę, że ten problem trzeba uregulować (i być 
może jednak w przyszłym sezonie uda się to zrealizować). 
Mam świadomość, że to newralgiczne miejsce – droga wo-
jewódzka i styk dwóch powiatów.

I tak to wygląda – oczywiście w nieco krzywym zwierciadle 
– jednak chyba każdy przyzna, coś jest na rzeczy…

Krystyn Fok

WARSZAWA. Przedszkola publiczne za darmo

Stolica przyjazna rodzinom
Władze Warszawy wprowadzają kolejne rozwiązanie 
wspierające rodzinę. Decyzją władz stolicy, od 1 
września 2017 r. rodzice nie będą płacić za pobyt 
dziecka w przedszkolu. Z tego rozwiązania skorzystają 
rodzice 46 000 dzieci uczęszczających do warszawskich 
przedszkoli.

– To kolejne działanie na rzecz warszawskich rodzin. Po 
wprowadzeniu bezpłatnej komunikacji dla uczniów i po 
warszawskim bonie żłobkowym, tym razem wsparcie do-
tyczy rodzin, których dzieci chodzą do naszych przedszkoli 
– zapowiada Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent stolicy.

Obecnie (od 2013 r. – przyp. Red.) opłata za przedszkola 
wynosi 1 zł za każdą godzinę pobytu dziecka w placówce 
powyżej sześciu godzin opieki. Wprowadzone zmiany po-
mogą rodzinie zaoszczędzić nawet 1000 zł. rocznie. Rodzice 

będą płacić jedynie za posiłki.
Przypominamy również, że od 1 września 2017r. decyzją 

władz Warszawy uczniowie szkół podstawowych i gimna-
zjów będą podróżowali komunikacją miejską bezpłatnie, na 
podstawie Kart ucznia. Z Karty ucznia może skorzystać ok. 
150 tysięcy uczniów. Proces ich wydawania już się rozpoczął.

Bezpłatne przejazdy przysługują uczniom warszawskich 
szkół podstawowych i gimnazjów, publicznych i niepublicz-
nych oraz uczniom mieszkającym w Warszawie i uczącym 
się w szkołach poza stolicą. Uprawnienie obowiązuje na 
obszarze 1. i 2. strefy.

Innym udogodnieniem dla rodziców, jest wprowadzenie 
Warszawskiego Bonu Żłobkowego. Jest to kolejne działanie 
na rzecz rodzin mieszkających w stolicy. Ma być także za-
chętą do poszukiwania i podjęcia pracy oraz płacenia tutaj 
podatków. Aby otrzymać bon, trzeba będzie zrezygnować 
z miejsca w żłobku lub z oczekiwania na to miejsce.

Warszawski bon żłobkowy będzie wynosił 400 zł miesięcz-
nie na dziecko w wieku od ukończenia pierwszego roku 
życia do dnia objęcia dziecka wychowaniem przedszkolnym. 

Ewelina Wielgat 

U NAS.  Konkurs upamiętniający Lenisko Brwinów

90 drzew na 90-lecie
Burmistrz Gminy Brwinów zaprasza do udziału 
w konkursie na najciekawsze zdjęcie drzewa lub krótki 
wierszyk o drzewach. Nagrodami będą sadzonki drzew 
o wysokości ok. 1,2-1,5 m, które mieszkańcy będą mogli 
zasadzić na swoich działkach.

Konkurs przypomina utworzenie w 1927 r. Letniska Brwi-
nów, które zostało wyodrębnione z mającej swoją siedzibę 

w Brwinowie gminy Helenów. 90-lecie zostanie upamiętnione 
przez zasadzenie 90 drzew, do których załączone zostaną 
odpowiednie certyfi katy.

Dzisiejsza gmina Brwinów znajduje się w zielonej krainie 
miast-ogrodów. W otoczeniu willi można podziwiać piękny 
starodrzew. Do tych tradycji nawiązuje konkurs skierowany 
do mieszkańców gminy Brwinów, którzy wyrażą chęć zasa-
dzenia drzewa na swojej nieruchomości (do wyboru dąb, 
lipa, brzoza, buk). 

Konkurs trwa do 30 czerwca 2017 r. i polega na przesłaniu na 
adres zielen@brwinow.pl zdjęcia drzewa lub krótkiego wiersza 
o tematyce drzewa lub drzew. Uczestnicy niepełnoletni mogą 
wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów. 
Zgłoszenie do konkursu należy składać na formularzu, który 
jest załącznikiem do regulaminu.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.
konkurs.brwinow.pl.

Tekst i foto:
U.G. Brwinów

GRODZISK MAZOWIECKI

Wyburzono kamienicę
Walka ze starymi i zniszczonymi kamienicami wciąż 
trwa. Tym razem władze miasta zdecydowały się na 
wyburzenie kamienicy przy ul. Obrońców Getta. 
Według wstępnych informacji na tych działkach 
powstanie w przyszłości zabudowa wielorodzinna 
wraz z punktami usługowymi. 

Kolejne stare i szpecące przestrzeń publiczną kamienice 
znikają z powierzchni miasta. 

Po wyburzeniach budynków m.in. przy ul. Hynka 10/12, 
Placu Zygmunta Starego czy Nadarzyńskiej 43, teraz ro-
zebrano niszczejącą kamienicę przy ul. Obrońców Getta.

Już jakiś czas temu władze informowały, iż podjęły 
decyzję o czyszczeniu miasta z wadliwych budynków, 
takich które mają słabe instalacje bądź są zagrzybione. 
Takie działania miasto podjęło w celu przeprowadze-
nia mieszkańców ze slumsów, aby mogli oni mieszkań 
w o wiele korzystniejszych warunkach.

 Teraz przyszedł czas na rozebranie kolejnego niszczeją-
cego obiektu przy ul. Obrońców Getta. 

Jak wynika z informacji, najpewniej w tym miejscu za jakiś 
czas powstanie nowy wielorodzinny budynek mieszkalny 
oraz punkty usługowe.

Daria Głowacka



Od września rozpocznie się kluczowy mo-
ment dla inwestycji. Wystartują roboty 

przy przebudowie peronów, torów i sieci 
trakcyjnej. Ruch pociągów pomiędzy Gro-
dziskiem Mazowieckim a Warszawą zostanie 
wstrzymany na rok.

W tym czasie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
kompleksowo przebudują przystanki, tory 
i sieć trakcyjną na linii 447. Dla pasażerów 
efektem inwestycji kolejowej będą lepsze 
przejazdy w ruchu aglomeracyjnym, funk-
cjonalne perony i większe bezpieczeństwo. 
Dojazd do i ze stolicy zapewnią autobusy 
komunikacji zastępczej.

Połączenia autobusowe
Organizację przejazdów opracował Zarząd 

Transportu Miejskiego oraz Koleje Mazowiec-
kie we współpracy z PKP Polskimi Liniami 
Kolejowymi S.A. 

Na trzon zastępczej komunikacji składa 
się pięć autobusowych linii dedykowanych 
mieszkańcom Grodziska, Pruszkowa, Mi-
lanówka, Brwinowa i Piastowa. Połączenia 
zapewniają nie tylko przejazd do Warszawy, 
ale także umożliwiają komunikację między 
miastami leżącymi wzdłuż linii kolejowej. 
Będą je realizować następujące linie:

Linia ZG (Warszawa – Grodzisk Mazo-
wiecki) – Koleje Mazowieckie: kursy w dni 
robocze co 15 minut, a w dni świąteczne – co 
30 minut; przejazd w pobliżu przystanków 
kolejowych; 12-metrowe autobusy.

Linia ZM (Milanówek – Grodzisk Mazo-
wiecki) – Koleje Mazowieckie: wahadłowe 
kursy w dni robocze w godzinach szczytu 
przewozowego co 15 minut; połączenie 
umożliwi przesiadkę z autobusu do pociągu 
w Grodzisku Mazowieckim; 12-metrowe 
autobusy.

Linia ZB (Brwinów – Warszawa) – Koleje 
Mazowieckie: linia przyspieszona; kursy 
w dni robocze co 10 minut w szczycie przewo-
zowym, w godzinach pozaszczytowych w dni 
robocze – co 15 minut, a w dni wolne od pracy 
– co 30 minut; w godzinach popołudniowych 
w dni robocze co drugi kurs w kierunku 
Brwinowa będzie kierowany na drogę S2 
i autostradę A2; 12-metrowe autobusy.

Linia ZP (Pruszków – Warszawa) – Zarząd 

Transportu Miejskiego: linia przyspieszona; 
kursy w dni robocze w szczycie przewozowym 
co 8 minut, a w godzinach pozaszczyto-
wych i w dni wolne od pracy – co 15 minut; 
w przypadku realizacji kursów autobusami 
12-metrowymi częstotliwość w szczycie 
przewozowym będzie zwiększona; autobusy 
18-metrowe lub 12-metrowe (w zależności od 
rozstrzygnięcia przetargu).

Piastów, Ursus i Włochy
Istniejąca linia 717 z Piastowa do Warszawy 

zostanie wzmocniona. W szczycie przewozo-
wym autobusy będą odjeżdżały co 10 minut. 
W godzinach pozaszczytowych i w dni wolne 
od pracy – co 15 minut. Pasażerowie będą 
korzystać z 18 i 12 metrowych autobusów. 

Połączenia z Ursusa i Włoch do centrum 
Warszawy zostaną dodatkowo wzmocnione 
ok. 20 autobusami przegubowymi. Wybór linii 
przewidzianych do wzmocnienia będzie wy-
nikał z możliwości lokalnych dróg w pobliżu 
modernizowanej linii kolejowej.

Alternatywą będzie WKD
Pasażerowie linii grodziskiej będą mogli 

korzystać także z połączeń WKD. Bezpośredni 
dojazd do Warszawy z Grodziska Maz. bez 
postojów na stacjach i przystankach zapewnią 
połączenia Kolei Mazowieckich ze Skierniewic 
i Żyrardowa. Analizowana jest możliwość 
wprowadzenia na linię dalekobieżną dodat-
kowych połączeń z Grodziska Mazowieckiego.
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R E K L A M A

U NAS. Przygotowana komunikacja na czas modernizacji linii Warszawa – Grodzisk

Żeby było lepiej, niekoniecznie musi być gorzej!
Cztery specjalne linie autobusowe oraz zwiększona częstotliwość istniejących połączeń miejskich zapewnią optymalną komunikację na czas przebudowy linii grodziskiej. 
Zmiany zostaną wprowadzone od września i potrwają 12 miesięcy. 

Moje miasta

Moja kolej

Modernizacja 

linii kolejowej 

– Grodzisk Mazowiecki
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. | ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

www.plk-sa.pl |  | www.mr.gov.pl |

www.portalpasazera.gov.pl | www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Projekt „Prace na linii kolejowej Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki (linia nr 447)”
jest współfinansowany przez Unię Europejską z Instrumentu „Łącząc Europę”.

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor. Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w takiej publikacji.

Inwestycja w liczbach:
Przebudowa 22 kilometrów linii kolejowej (łącznie 43 km torów)

Przebudowa 22 kilometrów sieci trakcyjnej

Montaż 15 nowych rozjazdów

Przebudowa 7 mostów i wiaduktów

Przebudowa 5 przejść podziemnych oraz budowa 2 nowych

Budowa 1 tunelu drogowego (w Pruszkowie)

Modernizacja 6 stacji i przystanków oraz budowa 1 nowego przystanku

(Parzniew)

Wszystkie obiekty będą dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

Koszt całej inwestycji na linii Grodzisk Mazowiecki – Warszawa wynosi 285

mln zł. 

Przystanek Warszawa Aleje Jerozolimskie 
umożliwi sprawne przesiadki z autobusów 
zastępczych do pociągów SKM, KM i WKD.

Szczegółowe informacje na temat zmian 
w organizacji ruchu będą przekazywa-
ne pasażerom na stacjach, przystankach 

i w środkach komunikacji miejskiej. O zmia-
nach będzie można także przeczytać na stro-
nach internetowych zarządcy infrastruktury 
oraz przewoźników. 

Wygodniej w aglomeracji warszawskiej
Jak zapewnia inwestor przebudowana linia 

kolejowa między Warszawą a Grodziskiem 
zapewni większy komfort podróży dla pasaże-
rów. Sześć stacji i przystanków zostanie kom-
pleksowo przebudowanych i dostosowanych 
do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dojście 
na perony ułatwią windy zamontowane 
w przejściach podziemnych.

Wybudowany zostanie także nowy przysta-
nek Parzniew, który umożliwi lepszy dojazd 
do stolicy i Grodziska Maz. Sprawny przejazd 
pociągów umożliwią wymienione tory, sieć 
trakcyjna i urządzenia sterowania ruchem.

Projekt „Prace na linii kolejowej Warszawa 
Włochy – Grodzisk Mazowiecki (linia nr 447)” 
jest współfi nansowany przez Unię Europejską 
z Instrumentu „Łącząc Europę”.         Oprac. (mg)
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U NAS. Zespół Mazowsza ze wsparciem Ministra Kultury

Kulturowa wizytówka kraju 
Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie od 
tego roku będzie współprowadzony przez Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Umowę w tej sprawie podpisali minister kultury Piotr Gliński 
i wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

Zgodnie z  umową,  podpisaną 
w obecności dyrektora zespołu Jacka 

Bonieckiego, MKiDN zobowiązuje się 
corocznie przekazywać 3,2 mln zł w for-
mie dotacji podmiotowej przeznaczonej 
na prowadzenie bieżącej działalności, 
a samorząd Mazowsza utrzymuje do-
tację podmiotową dla zespołu w wyso-
kości nie mniejszej niż ok. 16,1 mln zł.

Umowa wchodzi w życie z dniem 
podpisania i będzie obowiązywać do 
końca 2019 r. „Mazowsze” pozostanie 
w rejestrze instytucji kultury prowadzo-
nych przez Samorząd Województwa 
Mazowieckiego.

– Zespół Pieśni i Tańca „Mazowsze” 
to niewątpliwie kulturowa wizytówka 
nie tylko naszego regionu, ale całego 
kraju. 68 lat istnienia, ponad 7 tysięcy 
występów w kraju i poza jego granica-
mi, 20 milionów widzów to wszystko 
świadczy o jego ogromnym potencjale 
i wyjątkowości – podkreślił wicemarsza-

łek Wiesław Raboszuk.
Państwowy Zespół Ludowy Pieśni 

i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sy-
gietyńskiego w Karolinie to jedna z 28 
instytucji kultury podległych samorzą-
dowi Mazowsza. Obecnie dyrektorem 
naczelnym zespołu jest Jacek Boniecki. 
Zespół został powołany 2 stycznia 1949 
r. zarządzeniem Ministra Kultury Stefana 
Dybowskiego. Przez 50 lat jego orga-
nizatorem było Ministerstwo Kultury 
i Sztuki, później Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, a od 1999 r. 
tę rolę przejął Samorząd Województwa 
Mazowieckiego.

Koncerty zespołu to zawsze wielkie 
widowisko artystyczne, łączące w sobie 
taniec, śpiew i muzykę. Jego koncerty 
stanowią bowiem spójną prezenta-
cję kultury narodowej oraz ludowej 
z różnych regionów naszego kraju. To 
wszystko sprawia, że twórczość zespołu 
rozpoznawalna jest nie tylko w kraju, ale 

i zagranicą.
Od 2009 r. siedzibą zespołu jest cen-

trum folklorystyczne „Matecznik Ma-
zowsze” w Otrębusach. Jego budowa 
trwała 4 lata i pochłonęła blisko 57 mln 
zł. Projekt był realizowany dzięki środ-
kom unijnym. Dofi nansowanie wyniosło 
ok. 30 mln zł. Pozostałe blisko 27 mln 
zł pochodziło z budżetu województwa 
mazowieckiego. Obiekt powstał według 
projektu Lecha i Waldemara Hinców 
(projektantów m.in. gmachu Biblioteki 
Narodowej w Warszawie, Filharmonii 
i Teatru Muzycznego w Lublinie, ratusza 
dzielnicy Warszawa-Bemowo). Głównym 
elementem obiektu jest nowoczesna 
sala widowiskowo-edukacyjna, na 
widowni której pomieścić się może 
jednorazowo 563 widzów.

Marta Milewska
Rzeczniczka Prasowa

Urząd Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego w Warszawie

BARANÓW. Szybko rosnąca liczbę wypożyczeń w Książnicy

Druga najlepsza biblioteka na Mazowszu
W rankingu Rzeczpospolitej bibliotekarka z Baranowa została jednym z czworga laureatów konkursu Mazowiecki 
Bibliotekarz Roku 2016.

  KKalendarzalendarz
 I Imprezmprez
 K Kulturalnychulturalnych

Z A P R A S Z A M YZ A P R A S Z A M Y

•Wystawy •Filmy •Koncerty •Spotkania

8 czerwca (czwartek)

Godz. 14:00 VI Grand Prix Szkół Podstawowych Po-
wiatu Grodziskiego w Szachach na rok 2016/17 Turniej 
VII Finałowy, Szkoła Podstawowa w Adamowiźnie ul. 
Osowiecka 33;

Godz. 19:00 Premiera spektaklu pt. „Którędy do piekła” 
w wykonaniu artystów grupy teatralnej „Scena Przy-
farbryczna”. Reżyseria Joanna Godlewska. Cena biletu 
10,-zł. Ośrodek Kultury ARSUS, sala widowiskowa.

9 czerwca (piątek)
Godz. 20:00 Festiwal Otwarte Ogrody 2017 w Mila-

nówku, Blueberry Duck, Willa Borówka, ul. Królowej 
Jadwigi 5.

10 czerwca (sobota)
Godz. 15.00 – 19.00 Dzień Osiedla, przy Szkole Pod-

stawowej nr 2, ul. Jasna 2, Pruszków;
Godz. 16:00 „Słoneczna Samba” – wieczorek taneczny 

dla członków Klubu Seniora. Wstęp wolny. Dom Kultury 
„Miś” Ursus, ul. Zagłoby 17;

Godz. 17:00 BIENNALE SZTUKI URSUSA I REGIONU 
MAZOWIECKIEGO pt. „Sztuka dziecka i dla dziecka”. 
Wystawa zbiorowa. Wstęp wolny. Ośrodku Kultu-
ry ARSUS , Galeria „Ad-Hoc” ul. Traktorzystów 14;
Godz. 20:00 18 Urodziny NOK, ONE MĄŻ SHOW czyli 
monolog Szymona Majewskiego, Nadarzyński Ośrodek 
Kultury, pl. Poniatowskiego, Nadarzyn. Bilety w cenie 
50 zł i 45 zł.

11 czerwca (niedziela)
Godz. 12:30 Czerwiec z teatrem – bajka dla dzieci „Nad 

wiślanym brzegiem starej Warszawy”, Dom Kultury „Miś”, 
Warszawa – Ursus, ul. Zagłoby17;

Godz.  15:00 Koncert „Roztańczeni, Rozśpiewani, Ro-
ześmiani”, Miejski Ośrodek Kultury im. A. Kamińskiego, 
ul. Miry Zimińskiej – Sygietyńskiej 5, Pruszków;

Godz. 15:00 – 22:00 Ogólnopolski Festiwal Szantowy 
„Latający Holender”. Park Czechowicki, Warszawa – Ur-
sus, ul. Spisaka.

13 czerwca (wtorek)
Godz. 18:00 Wernisaż wystawy malarstwa olejnego 

Krystyny Tworek, Hanny Drabik, Barbary Lipskiej, Joanny 
Jabłczyńskiej. Dom Kultury „Miś”, Warszawa – Ursus, ul. 
Zagłoby 17.

16 czerwca (piątek)
Godz. 12:00 Koncert z cyklu „Gdzie są gwiazdy 

z tamtych lat”: Danuta Mizgalska, Centrum Kultury, 
sala lustrzana I p. Spółdzielcza 9, Grodzisk Mazowiecki.

17 czerwca (sobota)
Godz. 14:00 Dni Hobby w Parku Skarbków, ul. 3 maja, 

Grodzisk Mazowiecki;
Godz. 14:00 Marsz „Różni a Równi”. Zbiórka przy po-

mniku J. Chełmońskiego, ul. 11 Listopada w Grodzisku 
Maz.;

Godz. 16:00 „To już lato…” – zabawa taneczna w Klubie 
Seniora „Wesoła Chata”, Dom Kultury „Miś” Ursus, ul. 
Zagłoby 17.

18 czerwca (niedziela)
Godz. 12:00 Koncerty Rodzinne - kwartet smyczkowy, 

Kino Centrum Kultury, ul. Spółdzielcza 9, Grodzisk Maz.;
Godz. 14:00 – 22:00 V Festyn „ART. URSUS” w ramach 

Warszawskiego Festiwalu Edukacji Kulturalnej. Występ 
zespołów artystycznych z placówek Ośrodka Kultury 
„Arsus” oraz zaproszonych gości. Prowadzenie Szymon 
Kusarek. Park Czechowicki, ul. Spisaka;

Godz. 16:00 Koncert Andrzeja Sikorowskiego (lidera 
Grupy „Pod Budą”) oraz Mai Sikorowskiej z Zespołem, 
Ośrodek Kultury Chrześcijańskiej (fi lia MOK), ul. 3-go 
Maja 124, Pruszków-Żbików.

19 czerwca (poniedziałek)
Godz. 18:00 Koncert Finałowy (zakończenie roku) 

grupy tańca nowoczesnego STOP AND GO. Ośrodek 
Kultury ARSUS, sala widowiskowa, Warszawa – Ursus, 
ul. Traktorzystów 14.

21 czerwca (środa)
Godz. 13:30 Kino dla seniora: „Julieta”, Kino Centrum 

Kultury, Grodzisk Mazowiecki. 
Zebrała: EW 

Bożena Stegienko, dyrektor 
Miejsko – Gminnej Bi-

blioteki w Baranowie została 
jednym z czworga laureatów 
konkursu Mazowiecki Biblio-
tekarz Roku 2016. To dzię-
ki jej działaniom Książnica 
w Baranowie, na którą składa-
ją się też fi lia w Kaskach i Go-
lach, została drugą najlepszą 
biblioteką na Mazowszu, zaś 
37 w całym kraju w rankingu 
„Rzeczpospolitej”.

Dla małych, wiejskich bi-

bliotek jest to z pewnością 
duża nobilitacja, choćby 
z uwagi na fakt, że biblioteka 
ta wyprzedziła znane czytel-
nie, awansując przez rok aż 
o 19 pozycji wzwyż.

Kapituła konkursu uzna-
ła, że biblioteka jest jedną 
z nielicznych, w których bar-
dzo szybko wzrasta liczba 
nowych czytelników, a także 
wypożyczeń.

Tekst i foto:
Daria Głowacka

Na zdjęciu, biblioteka w Kaskach, jedna z fi lii baranowskiej Książnicy, 
w której czytelnicy mogą wypożyczać nowości książkowe

Kino na wodzie
G ro d z i s k a  g m i n a 
wychodzi naprzeciw 
o c z e k i w a n i o m 
mieszkańców, którzy 
większość wakacji 
b ę d ą  s p ę d z a l i 
w tym roku w mieście. 
Mieszkańcy będą mogli 
obejrzeć kinowe hity 
w plenerze na Stawach 
Walczewskiego.

W tym roku niezwykle 
kusząco zapowiada się 
oferta grodziskiego lata 
w mieście. Bowiem gmi-
na organizuje dla swoich 
mieszkańców kino na le-
żakach na Stawach Wal-
czewskiego. Będzie moż-
na więc połączyć przyjem-
ne z pożytecznym.

Miłośnicy dużego ekra-
nu odetchną świeżym po-
wietrzem, wypoczywając 
na leżakach i oglądając 
seanse. Nie zabraknie też 
chłodnych napojów.

Pierwszy fi lm zatytuło-
wany „The Rolling Stones 
Olė Olė Olė !” zostanie 
wyświetlony 22 lipca, zaś 
kolejny pod tytułem „Ro-
zumiemy się bez słów” 
będzie wyemitowany 13 
sierpnia.

Ponadto organizato-
rzy przewidzieli też nie-
spodziankę koncertową. 
Filmy będą emitowane 
w godzinach wieczornych. 

Daria Głowacka

GRODZISK MAZ. Wystawa poświęconą znanemu żeglarzowi

O P T Y M I S T A
Leonid Teliga, dawny mieszkaniec Grodziska był pierwszym człowiekiem, który samotnie opłynął 
kulę ziemską. Eskalacja jego działań była jednak znacznie większa. Teliga był nie tylko żeglarzem, 
ale także dziennikarzem, pisarzem i tłumaczem.

Teliga jako pierwszy żeglarz 
przepłynął samotnie przez 

Cieśninę Torresa oraz ustano-
wił rekord samotnej żeglugi 
bez zawijania do portu – 165 
dni z Fidźi do Dakaru.

M i a s to  n i e  z a p o m i n a 
o swoim dawnym miesz-
kańcu. Na Placu Wolności 
można oglądać niecodzienną 
wystawę poświęconą Telidze 
zatytułowaną „Optymista”. 
Przypominając o dorobku 
Leonida Teligi, samorząd 
kultywuje poniekąd jego po-

stać, dziś już ściśle wtopioną 
w historię żeglugi.

W wywiadzie dla Polskie-
go Radia Teliga powiedział: 
„przed startem najbardziej 
obawiałem się samotności. 
Bardzo często musiałem być 
samotny podczas wojny, cho-
ciaż byli ludzie dookoła, czy 
będąc dowódcą i podejmując 
różne decyzje. Tym razem mu-
siałem być zarówno dowódcą, 
jak i wykonawcą. Musiałem 
wydawać rozkazy sam sobie. 
Wiedziałem, że jestem dość 

niezdyscyplinowany i nie wie-
działem jak z tym moim nie-
zdyscyplinowaniem będzie”.

Wystawa jest bardzo bo-
gata, zawiera m.in. trasę rej-
su Leonida Teligi na „Opty”, 
makietę poświęconą opiso-
wi ekwipunku podróżnika, 
zapisy z podróży, artykuły 
z dawnej prasy zagranicznej 
o wyprawie żeglarza, zdjęcia 
czy opis śniadania erudyty 
oraz kokpitu „Opty”, na któ-
rym płynął. 

Daria Głowacka

GRODZISK MAZ. Niezwykła wystawa fotografi i w dworcowej Poczekalni

K O M E D A
Wystawa w „Poczekalni” poświęcona została 
kompozytorowi i jazzmanowi Krzysztofowi 
Komedzie Trzcińskiemu. Autorem unikatowych 
zdjęć jest Marek Karewicz.

Jak podczas wernisażu mówili prelegenci – 
twórczość Krzysztofa Komedy Trzcińskiego 

ma charakter wielopokoleniowy, co sprawia, 
że permanentnie inspiruje nowych twórców, 
tj. Robert Majewski czy Leszek Możdżer. Dla 
melomanów kunszt tej muzyki ma niebaga-
telne znaczenie. Jest ona także bardzo rozpo-
znawalna. Słynna kołysanka z fi lmu „Dziecko 
Rosemary” oraz ballada „Nim wstanie dzień” 
z fi lmu „Prawo i pięść” do dziś cieszą się olbrzy-

mią popularnością.
Jednak Komedę przez całe niemal życie naj-

bardziej inspirowała muzyka nowoczesna, którą 
był dla niego „modern jazz”. Artysta współpra-
cował m.in. z Janem „Ptaszynem” Wróblewskim 
i Jerzym Milianem. Dzięki wspólnej inspiracji od-
nieśli sukces na I Festiwalu Jazzowym w Sopocie.

W 1958 roku Komeda zaczął tworzyć nowe 
ścieżki dźwiękowe do fi lmów Romana Polańskie-
go „Nóż w wodzie”, Morgensterna „Do widzenia 
do jutra” oraz Wajdy „Niewinni czarodzieje”. 
Jednak apogeum twórczości osiągnął także w 
Skandynawii, Bułgarii i Niemczech. Z pewnością 
wystawa poświęcona temu tragicznie zmarłemu 
artyście jest godna obejrzenia.          D.Głowacka
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BRWINÓW. Dom dla Matek z Dziećmi „Nazaret”, Wspólnota „Chleb Życia”

Jak poradzić sobie w trudnej sytuacji
Macierzyństwo nie zawsze usłane jest różami, wiedzą o tym wszystkie matki. Zwłaszcza kiedy łączy się z bezdomnością. Dom dla Matek z Dziećmi w Brwinowie „Nazaret”, 
prowadzony przez Wspólnotę „Chleb Życia”, zapewnia schronienie i wsparcie matkom z dziećmi i kobietom w ciąży, które w pewnym momencie swojego życia stały się 
bezdomne. Trafi ają tu z reguły kobiety pochodzące z trudnego środowiska, doświadczające przemocy czy porzucenia ze strony męża czy partnera, jednocześnie zależne 
fi nansowo od niego, nie mające oparcia w rodzinie czy przyjaciołach.

Mamy z dziećmi kierowane są tu 
najczęściej przez swój macie-

rzysty Ośrodek Pomocy Społecznej, 
kuratora lub asystenta rodzinnego, 
ale i zdarza się, że przychodzą po 
prostu z ulicy. Nie ma znaczenia 
skąd przyjechały, ważne czy zastały 
wolne miejsca. Ośrodek może po-
mieścić 25 osób, z reguły większą 
część stanowią dzieci w różnym 
wieku, do lat 18-tu.

Możliwości jest dużo
Antonina Witkowska, pedagog 

i kierowniczka ośrodka, zwraca 
uwagę, że mamom przybywającym 
do ośrodka brakuje wiedzy i umie-
jętności jak poradzić sobie w kryzy-
sowej sytuacji, w jakiej się znalazły, 
a tymczasem możliwości jest dużo.

- Pod tym względem wszystko 
im załatwiamy. Przede wszystkim 
czy nie ma rozwodu, czy nie ma 
alimentów, ustalenie ojcostwa, jakie 
uzyskać świadczenia, czy rodzinne, 
czy wychowawcze, czy rodzicielskie 
- opowiada.

Program wychodzenia z bez-
domności, którym obejmowane są 
mamy, zakłada również możliwość 
otrzymania mieszkania socjalnego 
w miejscowości zameldowania. 
W szczególnie dobrej sytuacji są 
tu osoby pochodzące z Brwinowa, 
gdzie oczekiwanie na własne miesz-
kanie trwa krótko, dzięki zasobom 
mieszkaniowym miasta i opera-
tywności brwinowskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej. Również wy-
jątkowo mamy, które pochodzą 
z innych miejscowości, ale podjęły 

pracę w Brwinowie i w ten sposób 
związały się z miastem, mogą liczyć 
tu na mieszkanie socjalne.

Można żyć inaczej
Oprócz pomocy socjalnej Dom 

dla Matek z Dziećmi zapewnia też 
terapię psychologiczną. Cotygo-
dniowe, systematyczne spotkania 
z psychologiem pomagają mamom 
otrząsnąć się z traumatycznej prze-
szłości oraz zwiększają samoświa-
domość co do istoty ich problemów.

Antonina Witkowska podkreśla 
fakt, że podopieczne ośrodka często 
nie znają wzorców dobrego życia 
i dopiero pobyt tutaj otwiera im 
oczy na nowe możliwości.

- W tym życiu tak tkwiły i wydawa-
ło się, że to normalne, wszyscy mają 
jakieś tam problemy. Ale otwierają 
oczy, że rano wstają i nikt nie krzy-
czy, nie wyzywa, nie bije, tylko nor-
malnie jest. I zaczynają uświadamiać 
sobie, że jest normalne życie, że 
można żyć inaczej.

Porządkowanie życia
Tak więc pobyt w ośrodku to m.in. 

czas na uporządkowanie swojego 
dotychczasowego życia, pod wzglę-
dem materialnym, emocjonalnym, 
prawnym.

- To czas spokoju, azylu dla kobiet, 
żeby załatwiły te wszystkie sprawy 
z poprzednim życiem i mogły 
w jakiś sposób na czysto wyjść.

W trakcie pobytu w brwinowskim 
Domu dla Matek z Dziećmi chodzi 
też o to, aby w miejsce poczucia 
bezradności, jakie zazwyczaj to-

warzyszy mamom tu przybyłym, 
pojawiła się wiara we własne możli-
wości, w możliwość samodzielnego 
radzenia sobie z życiem, we własną 
skuteczność.

- Że można to ułożyć, tylko trzeba 
uwierzyć w samą siebie. Często 
uświadamiamy, że pani w ogóle 
może, że może podjąć pracę, że 
dziecko za chwilę urośnie, pójdzie 
do przedszkola, pójdzie do szkoły 
i pani może też pracować, może 
pani liczyć sama na siebie. Często 
ciężko w to uwierzyć, że dzieci 
i praca – to można pogodzić. Panuje 
taki jakiś strach przed nowym.

Usamodzielnione mamy
Głównym celem pobytu w ośrod-

ku jest uzyskanie samodzielności 
przez mamy – co nieodłącznie wiąże 

się z możliwością podjęcia przez nie 
pracy. Obecnie pomocne są w tym 
programy unijne, dzięki którym 
mamy korzystają z doradztwa za-
wodowego, z kursów, szkoleń, staży. 
„Bardzo dużo zależy, czy osoby chcą 
coś zmienić.” Ważne jest, by mimo 
trudności wytrwały w chęci zmiany 
i systematycznie przygotowywały 
sobie grunt pod przyszłe życie, gdy 
znajdą się już „na swoim”.

Zw yc z a j n e,  w s p ó l n e  ż yc i e 
w ośrodku daje wzory dobrego 
funkcjonowania w codzienności, 
wśród prozaicznych, ale koniecz-
nych do załatwienia spraw. Dostoso-
wanie się do reguł i harmonogramu, 
współpraca ze współmieszkańcami, 
dokładne sprzątanie, przygotowa-
nie obiadu dla wszystkich o odpo-
wiedniej godzinie, pomaganie sobie 

nawzajem w opiece nad dziećmi – 
te elementy wspólnotowego życia 
pomagają w wyrobieniu w sobie 
potrzebnych nawyków.

Najważniejsze jest dobro dziecka
Antonina Witkowska zaznacza, 

że w ośrodku zwraca się uwagę na 
kwestie wychowawcze, zwłaszcza 
na umiejętność wspólnego spędza-
nia czasu z dziećmi, poświęcania im 
matczynej uwagi.

- Dzieci potrzebują, żeby mama 
była przy mnie, czy siedziała, czy 
cokolwiek, ale była obok. Uczymy 
spędzania wzajemnie wspólnego 
czasu i ile to daje efektu na przy-
szłość. Że dziecko potrzebuje mamy 
blisko.

Priorytetem jest dobro dziecka.
- Mamy uciekają tutaj i wtedy 

myślimy jak pomóc, żeby mama 
stanęła na nogi psychicznie, wtedy 
i dziecko jest szczęśliwe, jeżeli 
mama jest szczęśliwa.

Los mam i dzieci z brwinow-
skiego Domu dla Matek z Dziećmi 
najwyraźniej nie jest obojętny in-
nym ludziom. Antonina Witkowska 
podkreśla, że ośrodek zawsze może 
liczyć na pomoc i zaangażowanie 
brwinowskich pracowników socjal-
nych i pracowników Urzędu Miasta.

Pomagają liczni prywatni darczyń-
cy i duże fi rmy, które same zgłaszają 
się z chęcią pomocy. A tegoroczny 
Dzień Dziecka postanowili uatrak-
cyjnić dzieciom wolontariusze 
z warszawskiej szkoły.

Tekst i foto:
Sylwia Pańków
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3287/1821/OMS Pruszków, Bąki, 2 pokoje,
pow. 44 m2, cena 325.000 zł

3293/1821/OMS Brwinów, 3 pokoje, pow. 45
m2, cena 210.000 zł

3299/1821/OMS Grodzisk Mazowiecki,
2 pokoje, pow. 43 m2, cena 195.000 zł

3302/1821/OMS Piastów, 2 pokoje, pow. 37
m2, cena 175.000 zł

3301/1821/OMS Piastów, 2 pokoje, pow. 62
m2, cena 346.000 zł

3309/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 42
m2, cena 188.000 zł

3296/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 48
m2, cena 220.000 zł

3289/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 60
m2, cena 349.000 zł

3288/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 49 
m2, cena 257.000 zł

3279/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 48
m2, cena 229.000 zł

3307/1821/OMS Warszawa, Ursus, 2 pokoje,
pow. 37 m2, cena 276.000 zł

3303/1821/OMS Warszawa, Ursus, 3 pokoje,
parter z ogródkiem, pow. mieszkania 66 m2,
cena 469.000 zł

3237/1821/OMS Warszawa, Mokotów,
kawalerka, pow. 31 m2, cena 344.000 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

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, cena 286.000 zł

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

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 178.000 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

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 

3191/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 60
m2, cena 260.000 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

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

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

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

3139/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 40
m2, cena 239.000 zł

3135/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 62
m2, cena 312.000 zl

3134/1821/OMS Piastów, 3 pokoje, pow. 60
m2, cena 275.000 zł

3127/1821/OMS Warszawa, Mokotów,
2 pokoje, pow. 37 m2, cena 369.000 zł

3121/1821/OMS Grodzisk Mazowiecki,
4 pokoje, pow. 79 m2, cena 367.000 zł

3123/1821/OMS Warszawa, Ursus - Skorosze,
3 pokoje, pow. 76 m2, cena 575.000 zł

2820/1821/OMS Warszawa, Bemowo, pow. 50
m2, 2 pokoje, cena 429.000 zł

3053/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 64
m2, cena 286.000 zł

3020/1821/OMS Pruszków, kawalerka, pow.
32 m2, cena 195.000 zł

3081/1821/OMS Piastów, 2 pokoje, pow. 62
m2, cena 310.000 zł

3068/1821/OMS Piastów, 4 pokoje, pow. 89
m2, cena 350.000 zł

3066/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow.
48 m2, cena 299.000 zł 

3079/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 46
m2, cena 270.000 zł

3279/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 48
m2, cena 229.000 zł

3276/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 48
m2, cena 250.000 zł

3274/1821/OMS Pruszków, os. Parzniew,
3 pokoje, pow. 70 m2, cena 450.000 zł

3273/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 55
m2, cena 259.000 zł

3272/1821/OMS Pruszków, kawalerka, pow.
21 m2, cena 167.000 zł

3 2 8 0 / 1 8 2 1 / O M S  Wa r s z aw a ,  W ł o c hy,
kawalerka, pow. 24 m2, cena 189.500 zł

3255/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 47
m2, cena 266.000 zł

3252/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow.
35,5 m2, cena 214.000 zł

3249/1821/OMS Pruszków, kawalerka, pow.
36 m2, cena 199.000 zł

3247/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 38
m2, cena 219.000 zł

3246/1821/OMS Warszawa, Włochy, 2 pokoje,
pow. 64 m2, cena 380.000 zł

3117/1821/OMS Warszawa, Wola, kawalerka,
pow. 24 m2, cena 240.000 zł

3114/1821/OMS Brwinów, Koszajec, 2 pokoje,
pow. 56 m2, cena 225.000 zł

3112/1821/OMS Stary Ursus, 3 pokoje, pow.
67 m2, cena 445.000 zł

3104/1821/OMS Brwinów, 3 pokoje, pow. 46
m2, cena 210.000 zł

3002/1821/OMS Grodzisk Mazowiecki,
3 pokoje, pow. 55 m2, cena 255.000 zł

2976/1821/OMS Warszawa, Ursus, pow. 75 m2,
3 pokoje, cena 549.000 zł

2174/1821/OMS Stare Babice, Bożęcin Duży,
pow. 60 m2, 3 pokoje, cena 190.000zł

2437/1821/OGS Brwinów, Owczarnia, pow.
2780 m2,  budowlana, cena 5.300.000 zł

2434/1821/OGS Stare Babice, Lipków,
budowlana, pow. 2000 m2, cena 790.000 zł

2433/1821/OGS Warszawa, budowlana, pow.
656 m2, cena 540.000 zł

2432/1821/OGS Grodzisk Mazowiecki,
Odrano Wola, budowlana, pow. 2339 m2, 

2426/1821/OGS Tarczyn, Przypki, budowlana,
pow. 1212 m2, cena 95.000 zł

2425/1821/OGS Tarczyn, Przypki, budowlana,
pow. 1212 m2, cena 95.000 zł

2423/1821/OGS Warszawa, Ursus, budowlana,
pow. 555 m2, cena 590.000 zł

2421/1821/OGS Nadarzyn, Walendów,
budowlana, pow. 1000 m2, cena 160.000 zł

1479/1821/OGS Strzeniówka, pow. 1500 m2,
budowlana, cena 269.000 zł

1070/1821/OGS Pruszków, Żbików, pow. 1670
m2, budowlana, cena 699.000 zł

1073/1821/OGS Teresin, pow. 6900 m2,
budowlana, siedliskowa, cena 515.000 zł

708/1821/OGS Leszno, Wyględy, pow. 1000 m2,
budowlana, cena 290.000 zł

1237/1821/OGS Pruszków, pow. 580 m2,
budowlana cena 220.000 zł

1134/1821/OGS Puszcza Mariańska, Zator,
pow. 3150 m2, siedliskowa, cena 90.000 zł

1968/1821/OGS Stare Babice,  Bl izne
Łaszczyńskiego, pow. 770 m2, budowlana,
cena 525.000 zł

1262/1821/OGS Ożarów Mazowiecki, pow.
900 m2, budowlana, cena 220.000zł

1752/1821/OGS Milanówek, pow. 2150 m2,
budowlana, cena 249.000 zł

1756/1821/OGS Brwinów, pow. 3150 m2,
budowlana, cena 620.000 zł

1735/1821/OGS Komorów, pow. 1500 m2,
budowlana, cena  515.000 zł

1708/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, pow. 1478
m2, budowlana, cena 199.500 zł

1692/1821/OGS Strzeniówka, pow. 2000 m2,
budowlana, cena 334.000 zł

1651/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, pow. 1000
m2, budowlana cena 119.000 zł

1600/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, pow. 1200
m2, cena budowlana 178.000 zł

1596/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, pow.
1500 m2, budowlana, cena 210.000 zł

1211/1821/OGS Nadarzyn, pow. 1000 m2,
budowlana, cena 230.000 zł

777/1821/OGS Nadarzyn, pow. 1100 m2,
budowlana, cena 189.000 zł

244/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, pow. 1500
m2, budowlana, cena 225.000 zł

197/1821/OGS Strzeniówka, pow. 1500 m2,
budowlana, cena 270.000 zł

1502/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, pow. 1000
m2, budowlana, cena 155.000 zł

171/1821/OGS Nadarzyn, Urzut, pow. 1001
m2, budowlana, cena 184.000  zł

1341/1821/OGS Warszawa, Siekierki, pow.
696 m2, budowlana, cena 487.000 zł

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

1145/1821/OGS Raszyn, Sękocin Nowy, pow.
1200 m2, budowlana, cena 249.000 zł

1763/1821/OGS Strzeniówka, pow. 3150 m2,
budowlana, cena 630.000 zł

1637/1821/OGS Duchnice, pow. 1350 m2,
budowlana, cena 360.000 zł

1653/1821/OGS Grodzisk Mazowiecki,
Kozerki, pow. 1427 m2, budowlana, cena
198.000 zł

1228/1821/OGS Teresin, Pawłowice, pow.
3600 m2, budowlana, cena 80.000 zł

795/1821/OGS Komorów, pow. 1000 m2,
budowlana, cena 620.000 zł

1644/1821/OGS Nadarzyn, pow. 1500 m2,
budowlana, cena 335.000 zł

1717/1821/OGS Strzeniówka, pow. 2150 m2,
budowlana, cena 322.000 zł

806/1821/OGS Piastów,  pow. 950 m2,
budowlana, cena 550.000 zł

1349/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, pow. 1000
m2, budowlana, cena 195.000 zł

819/1821/OGS Milanówek, pow. 1350 m2,
budowlana ,cena 375.000 zł

1764/1821/OGS Suchy Las, pow. 1000 m2,
budowlana, cena 300.000 zł

1792/1821/OGS Nadarzyn, Urzut, pow. 8600
m2, budowlana, cena 616.000 zł

1502/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, pow. 1000
m2, budowlana, cena 155.000 zł

2039/1821/OGS Nadarzyn, Stara Wieś, pow.
3150 m2, budowlana, cena 540.000 zł

1458/1821/OGS Tarczyn, Kotorydz, pow. 1347
m2, budowlana, cena 107.000 zł

1049/1821/OGS Raszyn, pow. 1820 m2,
budowlana, cena 490.000 zł

1998/1821/OGS Nadarzyn, Urzut, pow. 2165
m2, budowlana cena 440.000 zł

787/1821/OGS Brwinów, Kanie, pow. 900 m2,
budowlana, cena 400.000 zł

1336/1821/OGS Nadarzyn, Stara Wieś, pow.
1500 m2, budowlana, cena 150.000 zł

457/1821/OGS Brwinów,  pow. 2700 m2,
budowlana, cena 459.000 zł

2016/1821/OGS Nadarzyn, Strzeniówka, pow.
2000 m2, budowlana, cena 495.000 zł

937/1821/OGS Michałowice, Pęcice, pow.
1008 m2, budowlana, cena 270.000 zł

1425/1821/OGS Nadarzyn, pow. 1000 m2,
budowlana, cena 235.000 zł

1906/1821/OGS Brwinów, Żółwin, pow. 1000 
m2, budowlana, cena 135.000 zł

1050/1821/OGS Raszyn,  pow. 3200 m2,
budowlana, cena 576.000 zł

1465/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, pow. 1005
m2, budowlana, cena 155.000 zł

1781/1821/OGS Piastów, pow. 1095 m2,
budowlana, cena 650.000 zł

1062/1821/OGS Brwinów, pow. 1131 m2,
budowlana, cena 329.000 zł

1780/1821/OGS Raszyn, Laszczki, pow. 1018
m2, budowlana, cena 180.000 zł

2024/1821/OGS Brwinów, Kanie, pow. 1500 
m2, budowlana, cena 480.000 zł

1322/1821/OGS Nadarzyn, Stara Wieś, pow.
1000 m2, budowlana, cena 149.000 zł

1761/1821/OGS Strzeniówka, pow. 2000 m2,
budowlana, cena 399.000 zł

1982/1821/OGS Nadarzyn, pow. 1000 m2,
budowlana, cena 165.000 zł

1758/1821/OGS Stare Babice, Koczargi
Stare, pow. 1050 m2, budowlana, cena
400.000 zł

1482/1821/OGS Michałowice, pow. 940 m2,
budowlana, cena 550.000 zł

2169/1821/OGS Janki, budowlana, pow. 4500 
m2, cena 1.000.000 zł

2168/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, budowlana,
pow. 950 m2, cena 159.000 zł

2163/1821/OGS Komorów, budowlana, pow.
1650 m2, cena 678.000 zł

2162/1821/OGS Komorów, budowlana, pow. 
1600 m2, cena 644.000 zł

2160/1821/OGS Nadarzyn, Stara Wieś,
budowlana, pow. 2500 m2, cena 350.000 zł

2159/1821/OGS Grodzisk Mazowiecki,
budowlana, pow. 1745 m2, cena 1.396.000 zł

2158/1821/OGS Grodzisk Mazowiecki,
budowlana, pow. 1900 m2, cena 1.520.000 zł

2155/1821/OGS Wycinki Osowskie, budowlana,
pow. 1220 m2, cena 85.000 zł

1145/1821/OGS Raszyn, Sękocin Nowy,
budowlana, pow. 1200 m2, cena 249.000 zł

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

1134/1821/OGS Puszcza Mariańska, Zator,
siedliskowa, pow. 3150 m2, cena 90.000 zł

1127/1821/OGS Ożarów Mazowiecki,
Ołtarzew, inwestycyjna, pow. 2000 m2, cena
640.000zł

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

1732/1821/OGS Ożarów Mazowiecki, Szeligi,
pow. 2600 m2,przemysłowa cena 790.000 zł

1127/1821/OGS Ożarów Mazowiecki,
Ołtarzew, pow. 2000 m2, inwestycyjna, cena
640.000zł

2177/1821/OGS Ojrzanów, budowlana, pow.
1001 m2, cena 139.000 zł

970/1821/OGS Kanie,  pow.  1005 m2,
budowlana, cena 475.000 zł

1890/1821/OGS Pruszków, pow. 700 m2,
budowlana, cena 217.000 zł

1886/1821/OGS Pruszków, pow. 1600 m2,
budowlana, cena  352.000 zł

1877/1821/OGS Warszawa, Ursynów,
budowlana, pow. 900 m2, cena 749.000 zł

1151/1821/OGS Pruszków, pow. 873 m2,
budowlana, cena 300.000 zł

1821/1821/OGS Warszawa, Siekierki, pow.
737 m2, budowlana, cena 515.000 zł

1375/1821/OGS Babice Nowe, pow. 1100 m2,
budowlana, cena 390.000 zł

1384/1821/OGS Ożarów Maz., Duchnice,
pow. 960 m2, budowlana, cena 220.000 zł

N A     S P R Z E D A Ż
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1919/1821/OGS Tomaszów Mazowiecki,
Tresta, pow. 1002 m2, rolna ,cena 115.000 zł

1851/1821/OGS Stare Babice, Janów, pow.
735 m2, budowlana, cena 370.000 zł

1825/1821/OGS Brwinów, Domaniew, pow.
1570 m2, budowlana, cena 430.000 zł

1759/1821/OGS Nadarzyn, Stara Wieś, pow.
983 m2,budowlana, cena 218.000 zł

1810/1821/OGS Stare Babice, Kwirynów, pow.
800 m2, budowlana, cena 420.000 zł

1466/1821/OGS Nadarzyn, Parole, pow. 1000
m2, budowlana, cena 100.000 zł

2023/1821/OGS Brwinów, Otrębusy, pow.
1765 m2, budowlana cena 499.000 zł

1741/1821/OGS Strzeniówka, pow. 1300 m2,
budowlana, cena 225.000 zł

1687/1821/OGS Nadarzyn, Kajetany, pow.
1800 m2, budowlana ,cena 340.000 zł

1561/1821/OGS Brwinów, Żółwin, pow. 1250
m2, budowlana, cena 249.000 zł

1984/1821/OGS Nadarzyn, Kajetany, pow.
1065 m2, budowlana, cena 160.000 zł

1967/1821/OGS Podkowa Leśna, pow. 2600
m2, budowlana, cena 550.000 zł

1838/1821/OGS Milanówek, pow. 2200 m2,
budowlana, cena 250.000 zł

1880/1821/OGS Nadarzyn, Stara Wieś, pow.
1000 m2, budowlana, cena 149.000 zł

2185/1821/OGS Radziejowice, usługowa,
pow. 3200 m2, cena 70.000 zł

1809/1821/OGS Stare Babice, pow. 1000 m2,
budowlana, cena 465.000 zł

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

1555/1821/OGS Nadarzyn, Kajetany, pow.
1148 m2 ,budowlana, cena 178.000 zł

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

2062/1821/OGS Jaktorów-Kolonia, pow. 2070
m2, budowlana, cena 160.000 zł

2187/1821/OGS Grodzisk Mazowiecki,
budowlana, pow. 1000 m2, cena 250.000 zł

2186/1821/OGS Radziejowice, usługowa,
pow. 5900 m2, cena 350.000 zł

2075/1821/OGS Jaktorów–Kolonia, pow. 2176
m2, budowlana, cena206.000 zł

2057/1821/OGS Milanówek, pow. 552 m2,
budowlana, cena 175.000 zł

891/1821/OGS Piastów,  pow. 720 m2,
budowlana, cena 410.000 zł

845/1821/OGS Żabia Wola, Musuły, pow. 8100
m2, budowlana, cena 283.000 zł

781/1821/OGS Michałowice, pow. 1000 m2,
budowlana, cena 690.000 zł

477/1821/OGS Nieporęt, Rynia, pow. 5200
m2, budowlana, cena 650.000 zł

2423/1821/OGS Warszawa, Ursus, budowlana,
pow. 555 m2, cena 590.000 zł

2421/1821/OGS Nadarzyn, Walendów,
budowlana, pow. 1000 m2, cena 160.000 zł

2420/1821/OGS Łochów, Pogorzelec,
budowlana, pow. 2100 m2, dom pow. 70 m2,
 cena 290.000 zł

2419/1821/OGS Pruszków,  budowlana
+ projekt domu, pow. 875 m2, cena 220.000 zł

2413/1821/OGS Nadarzyn, Stara Wieś,
budowlana, pow. 1000 m2, cena 119.000 zł

2412/1821/OGS Stare Babice, Kwirynów,
budowlana, pow. 805 m2, cena 462.000 zł

2406/1821/OGS Milanówek, budowlana,
pow. 2000 m2, cena 370.000 zł

2399/1821/OGS Żółwin, budowlana, pow.
1200 m2, cena 180.000 zł

2396/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, budowlana,
pow. 1200 m2, cena 195.000 zł

2395/1821/OGS Żabia Wola, budowlana, pow.
6660 m2, cena 570.000 zł

2394/1821/OGS Żabia Wola, budowlana, pow.
17100 m2, cena 580.000 zł

2393/1821/OGS Żabia Wola, budowlana, pow.
3000 m2, cena 350.000 zł

2392/1821/OGS Nadarzyn, Urzut, budowlana,
pow. 1743 m2, cena 229.000 zł

2391/1821/OGS Nadarzyn, budowlana, pow.
1257 m2, cena 189.000 zł

2389/1821/OGS Jaktorów Kolonia, budowlana,
pow. 2500 m2, cena 312.500 zł

1586/1821/ODS Pruszków, wolnostojący,
6 pokoi, pow. 180 m2, działka 320 m2, cena
739.000 zł

1570/1821/ODS Michałowice, bliźniak, stan
do wykończenia, 5 pokoi, pow. 150 m2,
działka 560 m2, cena 760.000 zł

1567/1821/ODS Nadarzyn, Stara Wieś,
wolnostojący, stan deweloperski, 4 pokoje,
pow. 170 m2, działka 1000 m2, cena 765.000 zł

1590/1821/ODS Ożarów Maz., Ołtarzew,
wolnostojący, stan do wykończenia, 6 pokoi,
pow. 250 m2, działka 1250 m2, cena 800.000 zł

1588/1821/ODS Brwinów, bliźniak, 5 pokoi,
pow. 140 m2, działka 471 m2, cena 830.000 zł

1 5 7 3 / 1 8 2 1 / O D S  W a r s z a w a ,  U r s u s ,
wolnostojący, 7 pokoi, pow. 160 m2, działka
650 m2, cena 1.050.000 zł

1 5 6 8 / 1 8 2 1 / O D S  Wa r s z a w a ,  U r s u s ,
wolnostojący, 6 pokoi, pow. 180 m2, działka
977 m2, cena 1.100.000 zł

1583/1821/ODS Grodzisk Maz., wolnostojący,
mieszkalno – usługowy, pow. 1300 m2,
działka 2800 m2, cena 3.150.000 zł

1 5 7 4 / 1 8 2 1 / O D S  Wa r s z a w a ,  U r s u s ,
wolnostojący, 6 pokoi, pow. 240 m2, działka
1200 m2, cena 1.490.000 zł

1591/1821/ODS Nasielsk, Dobra Wola,
wolnostojący, do drobnego remontu, 2 pokoje,
pow. 40 m2, działka 3500 m2, cena 220.000 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 737.000 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 975 m2, cena 693.000 zł

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

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

1502/1821/ODS Raszyn, Falenty,  stan
deweloperski, pół bliźniaka, 5 pokoi, pow. 215
m2, działka 550 m2, 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 999.000 zł

1490/1821/ODS Nowa Wieś, wolnostojący,
5 pokoi, pow. 175 m2, 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

1466/1821/ODS Pruszków, połowa bliźniaka,
4 pokoje, pow. 176 m2, działka 350 m2, 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 Maz., Książenice,
wolnostojący, stan deweloperski, 6 pokoi,
pow. 288 m2, działka 1500m2, cena 799.000 zł

1467/1821/ODS Nadarzyn, wolnostojący,
5 pokoi, pow. 180 m2, działka 2400 m2, cena
785.000 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 790.000 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. 318 m2, działka 1500 m2, 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. 85 m2, działka 1405 m2, cena
349.000 zł

1435/1821/ODS Boża Wola, 7 pokoi, pow. 200
m2, działka 800 m2, cena 690.000 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

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

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

76/1821/ODS Nadarzyn, Urzut, wolnostojący,
stan surowy zamknięty, pow. 200 m2, 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

1461/1821/ODS Warszawa, Ursynów, pow.
245 m2, działka 490 m2, 6 pokoi, stan do
wykończenia, cena 839.000 zł

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

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

1195/1821/ODS Ożarów Maz., pow. 190 m2,
5 pokoi, działka 380 m2, cena 665.000 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

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 urowy
otwarty, pow. 215 m2, 5 pokoi, cena 435.000 zł

1216/1821/ODS Otrębusy pow. 100 m2,
4 pokoje, działka 338 m2, cena 420.000 zł

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

1245/1821/ODS Grodzisk Maz., 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

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

1570/1821/ODS Michałowice, bliźniak, stan
do wykończenia, 5 pokoi, pow. 150 m2, działka
560 m2, cena 760.000 zł

1567/1821/ODS Nadarzyn, wolnostojący, stan
deweloperski, 4 pokoje, pow. 170 m2, działka
1000 m2, cena 765.000 zł

1 5 7 3 / 1 8 2 1 / O D S  W a r s z a w a ,  U r s u s ,
wolnostojący, 7 pokoi, pow. 160 m2, działka
650 m2, cena 1.150.000 zł

1 5 6 8 / 1 8 2 1 / O D S  W a r s z a w a  U r s u s ,
wolnostojący, 6 pokoi, pow. 180 m2, działka
977 m2, cena 1.150.000 zł
1 5 7 4 / 1 8 2 1 / O D S  Wa r s z a w a  U r s u s ,
wolnostojący, 6 pokoi, pow. 240 m2, działka
200 m2, cena 1.490.000 zł

1550/1821/ODS Brwinów, wolnostojący,
2 pokoje, pow. 80 m2, działka 1320 m2, cena
390.000 zł

1552/1821/ODS Ożarów Maz., segment
środkowy, stan deweloperski, 5 pokoi, pow.
177 m2, działka 166m2, cena 590.000 zł

1553/1821/ODS Żelechów, wolnostojący,
4 pokoje, pow. 126 m2, działka 1500 m2, cena
580.000 zł

1533/1821/ODS Grodzisk Mazowiecki, stan 
surowy zamknięty, bliźniak, 4 pokoje, pow.
122 m2, działka 333m2, 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 120 m2, 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 725.000 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. 210 m2,
działka 780 m2, cena 1.200.000 zł

ZAINTERESOWAŁA CIĘ NASZA OFERTA, DZWOŃ: (22) 730-33-40
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DAM PRACĘ:
-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:
-Każdej, dodatkowej, od zaraz. 

Tel. 696 721 538
-Pani podejmie się sprzątania 

mieszkań, domu, mycia okien. 
Tel. 511 090 872

-Zaopiekuję się starszą osobą 
wymagającą stałej opieki. Mogę 
zamieszkać u tej osoby. Tel. 733 
608 230

AUTOMOTO:
-Części do fiata 126p nowe 

i używane. Tel. 698-679-314
-Ford Transit 2,5 Diesel, furgon, 

blaszak 1998 r. Przegląd i ubez-
pieczenie ważne do 02.2018 r. 
Cena: 5900 zł. Tel. 22 632 88 23

-Kolekcjoner kupi stare auta: 
mikrus, warszawa, syrena, fiat, 
wołga, wartburg, moskwicz, nysa 
i inne ciekawe oraz części. Także 
stare motocykle - części. Tel. 505 
529 328

-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 dokumentów. Tel. 
519 353 990

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

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

774 069
-Kupię stare auta: syrenę, fi ata, 

garbusa, nysę, mikrusa. Tel. 516 
774 069

-Kupię starego mercede-
sa. Może być do remontu lub 
w dobrym stanie. Tel. 668 171 
639

-Pasjonat-hobbysta kupi części 
do aut z lat PRL-u: fi at 125 p, fi at 
126p, warszawa, syrena. Tel. 503 
727 186

NIERUCHOMOŚCi:
-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

-Kupię działkę budowlaną od 
7000 m2 w górę, do 30 km od 
CENTRUM Warszawy. Tel. 733 
853 853

-Lokal na biuro lub usługi 35 
m2, dobry standard, ul. Rakietni-
ków 7 w Ursusie. Tel. 601 470 999

-Mieszkanie na sprzedaż: War-
szawa Sadyba – Fosy, 3 pokoje, 
52 m2, piwnica, 1 p., po remon-
cie, do zamieszkania. W okolicy 
parki. Tel. 605 217 806

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

-Sprzedam dom 180 m2, na 
działce 900 m2 w Grodzisku Maz., 
5 pokoi, 2 łazienki, ogrzewanie 
gazowe i węglowe. Na działce 
budynek gospodarczy 45 m2. 
Cena do negocjacji. Tel. 504 
554 890

-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 w ulicy. 
Tel 510 407 176

-Sprzedam działkę budowlano 
- rekreacyjną w Wilkowyi nad Wil-
gą 10850m. Zagospodarowana, 
wszystkie media. Tel. 602 621 845

-Sprzedam działkę budow-
lano - rekreacyjną 3000m 
w Wilkowyi nad Wilgą. Tel. 602 
621 845

- S p r z e d a m  m i e s z k a n i e 
w Pruszkowie 70 m2 w domu jed-
norodzinnym. Tel. 604 282 420

-Sprzedam mieszkanie 38 m2, 
4 piętro, ciepłe i słoneczne. Bli-
sko: sklepy, szkoła, WKD, basen, 
szpital. Cicha okolica, Grodzisk 
Maz. Cena: 175 000 zł. Tel. 604 

724 198
- S p r z e d a m  m i e s z k a n i e 

w Pruszkowie 2 pokoje o pow. 48 
m2: balkon, piwnica/schowek. 
Cena: 225 tys. zł do negocjacji. 
Tel. 606 220 429

-Wynajmę nowy apartament 
dwupoziomy dla 6 osób w Kry-
nicy Morskiej. Tel. 509 490 241

-Wynajmę pokój studence 
lub samotnej osobie w centrum 
Pruszkowa. Tel. 601 263 231

-Wynajmę dwa garaże (100 
i 30 m2) w Ursusie. Tel. Tel. 505 
345 767

MATRYMONIALNE:
-Czujesz się samotna 50 plus. 

Tel. 577 019 070
-Szukam partnerki 50 plus. Tel. 

572 027 303
-Szukam partnerki do 50 l. Tel. 

532 292 456
-Wdowa lat 69 pozna Pana 

w odpowiednim wieku do sta-
łego związku. Mogę zmienić 
miejsce zamieszkania. Tel. 733 
608 230

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

-Domek letniskowy do prze-
niesienia. Pokój, kuchnia, łazien-
ka 32 m2. Stan dobry. 2500 zł. Tel. 
514 640 779

-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

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

-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
-Pianino Calipso nowe, czarne 

sprzedam. Tel. 505 345 767
-Sprzedam gar gastronomicz-

ny 50-litrowy stalowy, 40-litrowy 
i 15-litrowy gliniany, wiatrówkę, 
rower damski retro, gamofon 
HI-FI G8010, rower Winter Ruddy 
Dax damski, kosiarkę elektrycz-
ną, radio ZODIAK. Tel. 509 490 
241

-Sprzedam lepik na gorąco, ok. 
200 kg. Cena: 250 zł (do nego-
cjacji). Tel. 660 930 281 po 15-tej

-Sprzedam pralkę ŚWIATOWID, 
krajzegę z silnikiem elektrycz-
nym i termę gazową PG 6. Tel. 
698-679-314

-Sprzedam tafl ę szkła dzien-
nego i ornamentu, tanio. Tel. 660 
930 281 po 15-tej

-Sprzedam tanio dwa rowery 
typu składak WIGRY. Stan b. 
dobry. Tel. 798 111 302

-Sprzedam zegarki kieszon-
kowe, kolekcjonerskie. Tel. 601 
263 231

USŁUGI:
-AAA montaż anten, alarmów, 

kamer: tanio, dobrze, 24 h, pry-
watnie. Tel. 511 591 717

-KRUSZENIE BETONU, DUŻE 
ZLECENIA. TEL. 669 450 726

-Naprawa maszyn budowla-
nych, samochodów ciężarowych, 
maszyn rolniczych. Tel. 787 479 
216

-Pomogę, czuję i widzę więcej, 
wiem co było, wiem co jest, wiem 
co będzie www.tarocista.pl tel. 
600 103 891

-Układanie paneli. Tel. 669 
445 400

-WYBURZANIE OBIEKTÓW 
PRZEMYSŁOWYCH, BUDYNKÓW, 
MAGAZYNÓW. DUŻE OBIEKTY. 
TEL. 669 450 726

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

RÓŻNE
-Poszukuję psa owczarka bel-

gijskiego czarnego do pokrycia 
suki za opłatą lub otrzymania 
szczeniaka. Tel 500 185 628

-Tarocista udokumentowana 
wróżbiarska tadycja rodzinna, 
dar, doświadczenie, referencje. 
Więcej informacji i oferta na: 
www.tarocista.pl tel. 600 103 891

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

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  A

TU MOŻE BYĆ TWOJA TU MOŻE BYĆ TWOJA 

REKLAMAREKLAMA
885 585 001885 585 001
601 967 788601 967 788
885 585 002885 585 002

B E Z  TA B U
Droga redakcjo

Mój wnuczek ma 7 lat, od małego jeździ z nami samocho-
dem i nigdy nie było żadnych problemów.

W tym roku zaczął bardzo źle znosić nawet krótkie podróże. 
Jest niespokojny, senny, pojawiły się wymioty. Czy to może 
być choroba lokomocyjna?

Maria 55l.

Szanowna Pani Mario
Z objawów jakie Pani podaje wszystko wskazuje na 

chorobę lokomocyjną.
Mogła ona uwidocznić się dopiero teraz ale nie jest po-

wiedziane, że Pani wnuczek będzie już zawsze odczuwał 
tak intensywnie objawy. Może zdarzyć się, że z czasem 
objawy bardzo złagodnieją lub całkiem minął.

Gdy dziecko ziewa, jest senne, skarży się na zawroty 
i bóle głowy lub na nudności, gdy ma wymioty, odczuwa

nadmierne zmęczenie, gdy występują: zaburzenie koncen-
tracji i koordynacji ruchów, skłonność do omdleń, wtedy 
z dużym prawdopodobieństwem możemy mówić o cho-
robie lokomocyjnej.

Na szczęście w aptekach jest bardzo duży wybór środ-
ków, które niwelują te przykre objawy czasem w stu 
procentach.

Trzeba też pamiętać aby przed podróżą nie podawać 
dziecku słodyczy, ciężkostrawnych posiłków oraz dużej 
ilości napojów.

Warto też zaplanować podróż czasowo w taki sposób aby 
móc robić częste przerwy oraz gwałtownie nie przyśpieszać 
i nie zwalniać.

 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. 

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 
pasjonatów, która nie może 
prze j ść  obo ję tn ie  obok 
potrzebującego psa  czy 
kotka. Staramy się pomagać 
zwierzakom na wszystkie 
możliwe sposoby, a nagrodą 
za nasze starania są szczęśliwi 
podop ieczn i  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 odpowienią opiekę nad nimi.

Kenzo to młody i bardzo dynamiczny psiak, uwielbia 
ruch i zabawę. Szukamy dla niego domu, który zapew-
ni mu aktywnośc na świeżym powietrzu. Kenzo jest 
zdrowy, wysterylizowany, posiada książeczkę zdrowia.

Morus to spokojny, zrównoważony pies. Będzie wspa-
niałym towarzyszem na dlugie lata. Morus jest idealny 
dla rodziny z dziećmi, nie jest natarczywy, bardzo ładnie 
chodzi na smyczy i na pewno odwdzięczy się miłością 
za ciepły dom. Morus jest zdrowy, wysterylizowany, 
posiada komplet aktualnych szczepień o raz książeczkę 
zdrowia.

***
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
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Disco Ursus 2017
W II edycji imprezy dla ursuskiej publiczności wystąpiły prawdziwe gwiazdy 
muzyki disco polo. Na scenie zobaczyliśmy zespół Boys, Defi s, Renatę Dąbkowską 
i Zespół Dystans oraz Playboys. Koncert był jednym z wydarzeń organizowanych 
w ramach Dni Ursusa, które w tym roku przebiegają pod hasłem „40 lat Ursusa 
w Warszawie”.

Plenerowy koncert muzyki disco polo połączony z piknikiem rodzinnym na terenie Par-
ku Czechowickiego to kolejna impreza, która na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń 
kulturalnych dzielnicy. 

„Po sukcesie pierwszej edycji, postanowiliśmy kontynuować koncerty Disco Ursus 
w kolejnych latach. Mieszkańcy przyjęli imprezę z entuzjazmem, jest bardzo dużo osób 
i świetna atmosfera. To jeden z koncertów organizowanych w ramach Dni Ursusa, których 
kulminacja nastąpi 17 czerwca. W Parku Czechowickim wystąpią wówczas m.in. Skaldowie, 
Fan Faktory i Kamil Bednarek. Już teraz gorąco zapraszam!” – powiedziała burmistrz Urszula 
Kierzkowska.

Na uczestników imprezy 
czekały liczne atrakcje i sta-
nowiska cateringowe na te-
renie parku. Ponadto można 
było dowiedzieć się wiele 
o projektach budżetu par-
tycypacyjnego zgłoszonych 
do czerwcowego głosowania 
w dzielnicy Ursus. Urząd przy-
gotował stoisko informacyj-
ne, na którym prezentowano 
poszczególne projekty, a ich 
autorzy zachęcali do głoso-
wania. Na stoisku można było 
porozmawiać z dzielnicowym koordynator ds. budżetu partycypacyjnego, który dyżurował 
przez cały czas trwania imprezy, ale także z burmistrz Urszulą Kierzkowską oraz dzielnico-
wymi radnymi: Jolantą Dąbek i Marią Miszkiewicz, które od wiedziły stanowisko.

Pierwszy na scenie wystąpił zespół Boys, jeden z prekursorów muzyki disco polo w 
kraju, autor wielu hitów m.in. piosenki „Niech żyje wolność”. Po tak mocnym początku 
imprezy na scenie zobaczyliśmy Zespól Dystans, który zagrał m.in. swój największy prze-
bój - „Czerwoną Jarzębinę”. Publiczność doskonale się bawiła. Swobodna atmosfera 
sprzyjała spontanicznej zabawie. Wiele osób tańczyło, fani zgromadzeni pod sceną cały 
czas śpiewali razem z artystami.

Następny wystąpił zespól 
Defi s - fi nalista 2 edycji tele-
wizyjnego show Disco Star 
w POLO TV z dobrze znanym 
już repertuarem, a na koniec 
odkrycie ostatnich lat, zespół 
PlayBoys – wulkan energii, 
przy którym fani muzyki disco 
polo zupełnie dali się ponieść 
się wspaniałej atmosferze wie-
czoru. Dziękujemy, że byliście 
z nami i do zobaczenia za rok!

Agnieszka Wall
Rzecznik prasowy w dzielnicy

URZĄD M.ST. WARSZAWY

SPORT. Medaliści Mistrzostw Polski Weteranów w Rzutach Nietypowych

Sześć medali lekkoatletów
Z sześcioma medalami wrócili Stanisław Bońda i autor relacji – Konrad Bońda 
z 14. Mistrzostw Polski Weteranów w Rzutach Nietypowych rozgrywanych 
w Sopocie.

Mistrzostwa w So-
pocie były, jak co 

roku, pierwszą wiosen-
ną imprezą mistrzow-
s k ą  n a  o t w a r t y m 
stadionie i stanowiły 
okazję do sprawdze-
nia formy, zdobycia 
medali oraz spotkania 
w gronie lekkoatle-
tów z całej Polski (i nie 
tylko).

Pogoda nad Bałty-
kiem była jak zwykle 
kapryśna. Pierwszego 
dnia niemalże roz-
pieszczała zawodni-
ków, ale drugi dzień 
rozpoczął się desz-
czowo. Na szczęście 
opady szybko ustały 
i przeszkadzała tylko niska temperatura po-
wietrza. W tym roku frekwencja była nieznacz-
nie niższa w porównaniu do lat poprzednich, 
jednak poziom sportowy pozostał wysoki 
– poprawiono aż 28 rekordów Polski!

Stanisław Bońda zdobył złoty medal w kon-
kurencji rzut granatem. Konrad Bońda wywal-
czył aż pięć medali – 2 złote (rzut granatem , 
speerorama), 1 srebrny (rzut ciężarkiem) oraz 
2 brązowe (młot szkocki, shotorama).

Kolejne zawody już w najbliższych ty-
godniach, a kulminacją sezonu będą Mi-
strzostwa Polski Weteranów w Wielobojach 
(Toruń 17.06), Mistrzostwa Polski Weteranów 
w Lekkiej Atletyce (Kraków 1-2 lipca), Mistrzo-
stwa Europy w Aarhus (27.07-06.08), oraz 
Mistrzostwa Świata w Rzutach Nietypowych 

w węgierskim Tata (18-20.08). Więcej o lekko-
atletyce w wydaniu weterańskim można się 
dowiedzieć na stronie www.pzwla.eu. 

Chętni mogą dołączyć do wspólnych trenin-
gów i startów. Zgodnie ze statutem Polskiego 
Związku Weteranów Lekkiej Atletyki wete-
ranami są osoby już powyżej 35 roku życia. 
W zawodach weterańskich w sezonie halo-
wym pojawił się nowy zawodnik z Brwinowa, 
startujący w sprincie. Osoby, które chciałyby 
rozpocząć przygodę z lekkoatletyką lub po-
wrócić do królowej sportu, mogą kontakto-
wać się z Konradem Bońdą: pzwlabrwinow@
gmail.com

U.G. Brwinów
Fot. archiwum rodzinne

Konrad i Stanisław Bońdy

Ojciec i syn: Stanisław i Konrad Bońda
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NADARZYN. Warsaw Comic Con i Good Game Expo

Po raz pierwszy w PolscePo raz pierwszy w Polsce
W dniach 1-4 czerwca odbył się w Nadarzynie pod Warszawą pierwszy w historii Warsaw Comic Con , który śladem podobnych imprez ze Stanów Zjednoczonych stał się 
wymarzonym miejscem dla fanów popkultury. Organizatorem wydarzenia był Ptak Warszaw Expo. Galę otworzył światowej sławy kompozytor, laureat Oscara, twórca 
i dyrektor Transatlantyk Festival - Jan A. P. Kaczmarek.

Co to jest Comic Con?

Idea Comic Con-u narodziła się w Kali-
fornii. Pierwszy Comic Con zorganizowano 
w San Diego, w marcu 1970 r i wzięło w nim 
udział 145 osób. Od 1979 r organizowany jest 
w gigantycznym kompleksie wystawienniczo-
-konferencyjnym San Diego Convention Cen-
ter. W programie znaleźć można niezwykle 
i liczne pokazy fi lmowe, prelekcje, spotkania 
ze scenarzystami, reżyserami i aktorami naj-
popularniejszych seriali i fi lmów, autorami ko-
miksów i pisarzami, czy inscenizacje wydarzeń 
z ulubionych fi lmów fantasy. Prezentowane są 
tu specjalne premierowe wersje zwiastunów 
fi lmowych, często ogłaszane są przyszłe pro-
jekty fi lmowe.

Zainteresowanie fanów imprezą jest tak 
duże, że bilety rozchodzą się błyskawicz-
nie w przedsprzedaży. W ostatnich latach 
rokrocznie gości na konwencie ok. 130 000 
uczestników.

Comic Con w Polsce
Polscy fani fantastyki – Star Wars, Wikingów, 

Gry o tron, The Walking Dead czy Mad Maxa 
do tej pory mogli tylko pomarzyć o takim 
wydarzeniu. Jednak te marzenia w końcu 
się spełniły i tak w warszawskim Nadarzynie 
w dniach 1-4 czerwca zorganizowany został 
Warsaw Comic Con.

Wielki festiwal fantastyki adresowany 
przede wszystkim do fanów fi lmów, seriali , 
książek, komiksów i gier, ale nie tylko. Każdy 
z odwiedzających mógł znaleźć coś dla siebie 
i zapoznać się bliżej ze światem fantastyki.

Co działo się na Warsaw Comic Con?
Największą atrakcją i motywem przewod-

nim imprezy było spotkanie z aktorami „Gry 
o tron”, serialu uwielbianego przez miliony 
widzów na całym świecie. Można było spotkać 
i zrobić sobie zdjęcie z Górą, czyli Hafþór Júlíus 
Björnsson, który oprócz bycia aktorem „Gry 
o tron” jest znanym strongmanem, Catrice van 
Houten, która wciela się w rolę Lady Melisan-
dre z Asshai oraz Alfi e Allena, który wciela się 
w postać Theona Greyjoya, syna lorda Balona 
 Greyjoya .

Aleja gwiazd
Bohaterowie „Gry o tron” to nie jedyne 

gwiazdy , które pojawiły się na Warsaw Comic 
Con. Fani seriali mogli zobaczyć jeszcze Nad-
ię Hilker znaną polskim widzom z roli Luny 
w serialu „The 100”, Melissę Ponzio jedną z naj-
popularniejszych aktorek serialu „Teen Wolf: 
Nastoletni Wilkołak”, Olgę Fonda - polskiemu 
widzowi najbardziej znaną z roli Nadii Petro-
vej w serialu „Pamiętniki Wampirów” oraz RJ 
MITTE - aktora znanego publiczności głównie 
z roli w serialu „Breaking Bad”.

W sobotę, 3 czerwca na imprezie pojawiła 
się również ekipa z polskiego serialu HBO „Wa-
taha” – aktorzy: Leszek Lichota i Aleksandra 
Popławska, oraz producenci: Bogumił Lipski, 
producent serialu ze strony HBO, oraz Artur 
Kowalewski ze strony ATM GRUPA. Wielbiciele 
Watahy mogli zajrzeć do wnętrza landrovera, 
który służył ekipie podczas realizacji zdjęć.

Aktorzy i twórcy opowiedzieli, jak wygląda 
praca na planie kultowych produkcji HBO, 
których premiery już niedługo.

Strefy tematyczne: komiks
Z myślą o fanach komiksów powstała 

strefa komiksów polskich i zagranicznych 
wydawnictw. Bo czym byłby Comic Con bez 
komiksów? Strefa Komiksu zadowoliła i przy-
ciągnęła wszystkich miłośników opowieści 
obrazkowych.

Odbyło się wiele prelekcji o superbohate-
rach i przewodnikach dla początkujących, 
przez spotkania z twórcami, po warsztaty dla 
rysowników.

Blok komiksowy odwiedzili niezwykli goście 
– wśród nich Kobieta Ślimak, Lisie Sprawy, 
Odmęty Absurdu, Kiciputek, Jacek Frąś, Ka-
tarzyna Witerscheim i Jakub Dębski.

Niezwykłym wydarzeniem były warsztaty 
komiksowe – prowadzone przez cenionych 
twórców – ukoronowaniem których był kon-
kurs na krótką formę, w którym młodzi twórcy 
mogli powalczyć o cenne nagrody.

Rzuć kostką. Świat gier bez prądu
Rzuć kostką, uruchom wyobraźnię i wejdź 

w świat gier bez prądu! Przez wszystkie 
cztery dni odwiedzający imprezę mogli za 
darmo zagrać zarówno w najnowsze, jak 
i w klasyczne gry.

Nad całą Aleją Gier czuwali specjaliści, 
którzy chętnie służyli radą, pomogli wybrać 
odpowiednią grę oraz objaśnili jej zasady. 
Osobnym elementem Alei Gier były: prezen-
tacje, pokazy i testy. Podczas Warsaw Comic 
Con była jedyna w swoim rodzaju okazja, 
by zagrać przedpremierowo w tytuły, które 
jeszcze nie ukazały się na rynku! Odbyły się 
też liczne turnieje oraz konkursy z nagrodami.

Strefa Fear the Walking Dead
„Fear the Walking Dead”, partnerska pro-

dukcja „The Walking Dead”. To odważny obraz 
zagłady świata spowodowanej pojawieniem 
się zainfekowanych osób, widziany z perspek-
tywy amerykańskiej rodziny.

Stacja AMC Polska zaprosiła do apoka-
liptycznej rzeczywistości, gdzie znaleźć się 
można było w otoczeniu zombie, oraz mieć 
niepowtarzalną okazję przeistoczenia się 
w jednego z żywych trupów dzięki profesjo-
nalnemu makijażowi.

Oprócz wymienionych atrakcji, czekały 
również gifbudka oraz prawdziwie przeraża-
jąca konkurencja polegająca na zanurzeniu 
się w ludzkie wnętrzności i wydobyciu pięciu 
odciętych palców przy użyciu… ust!

Strefa Gry o Tron
Gra o Tron to dziś jeden z najpopularniej-

szych seriali na świecie. Jego sukces obudził 
w wielu zainteresowanie sagą fantasy. Spotka-
nia z gwiazdami serialu umożliwiły uczestni-
kom wejście w świat Gry o Tron.

Odtworzony został obóz Nocnej Straży, 
stojącej między zamieszkanym światem, 
a straszliwym zagrożeniem ze strony Innych. 
W obozie było można przekonać się na 
własnej skórze, jak to jest, zostać członkiem 
Nocnej Straży.

Wszyscy ci, którzy chcieliby zasiąść na Że-
laznym Tronie, a także utrwalić ten moment, 
mieli okazję uczynić to podczas wszystkich 
dni Comic Conu i poczuć się jak władca Sied-
miu Królestw.

Do dyspozycji fanów były również niepo-
wtarzalne fl ippery skonstruowane specjalnie 
dla entuzjastów Gry o tron.

Strefa Mad Max
W tej strefi e można było przenieść się do 

świata po apokalipsie, znanego z serii fi lmów 

Mad Max. Groźni wojownicy, gangi motocy-
klowe, przerażający dzikusi. Można było po-
czuć pył i kurz wypalonego w ogniu atomowej 
zagłady umierającego świata.

Strefa Star Wars
Tutaj spotkać można było szturmowców, 

Lorda Vadera i Kylo Rena i razem z nimi prze-
maszerować w rytm Marsza Imperialnego. 
Fani Star Wars zobaczyli z bliska bojowego 
X-winga w skali 1:1, poznali tajemnice mocy 
i wstąpili do Zakonu Rycerzy Jedi.

Strefa Wikingów
Wikingowie to motyw od zawsze popular-

ny w popkulturze. Kojarzą się nam z dzikim 
męstwem, szaloną odwagą i wojownikami, 
których bał się każdy, kto stanął na ich drodze.

Na Comic Con pojawił się imponujący 
obóz brodatych wikingów – ludzi z bractwa 
rycerskiego odtwarzającego czasy wczesnego 
średniowiecza. Obóz składał się z szeregu 
namiotów wikińskich, ludzi w historycznych 
strojach, uzbrojonych w historyczną broń 
i zbroje.

LEGO – Zbudujmy to!
Uwielbiasz składać konstrukcje z klocków 

lego? Na Comic Con była taka możliwość! 
Swoją strefę miało Stowarzyszenie „Zbudujmy 
to!”, zrzeszenie fanów klocków LEGO, propa-
gujące hobby polegające na twórczym spę-
dzaniu wolnego czasu przy konstruowaniu 
z klocków LEGO budynków, budowli, urzą-
dzeń, pojazdów, postaci i wielu innych 
konstrukcji, a także rozpowszechnianiu tego 
rodzaju hobby. Atrakcja przeznaczona była 
dla odwiedzających w każdym wieku.

Nie zabrakło również modeli zbudowanych 
z klocków, które odwiedzający mogli podzi-
wiać, miedzy innymi Pałac Kultury i Nauki, 
Zamek Królewski.

Nela Mała Reporterka
Spotkanie z Nelą na Warsaw Comic Con 

miało miejsce w Dżungli Neli. Było naprawdę 
ciekawie i zielono – w Ptak Warsaw Expo po-
jawił się skrawek prawdziwej dżungli, o której 
mała gwiazda pisała wiele w swoich książkach. 
W Dżungli Neli każde dziecko poczuło się jak 
mały odkrywca!

Najmłodsi otrzymali latarki z którymi weszli 
do przygotowanej puszczy – tam poszukiwali 
świecących w ciemności skorpionów. Natu-
ralnie, był także czas i miejsce na autografy.

Warsaw Comic Con Cosplay
Cosplay to przebieranie się za konkretną 

postać, na przykład bohatera fi lmu, komiksu, 
ilustracji, gry. Często związane jest nie tylko 
z noszeniem kostiumu, ale też odwzorowy-
waniem zachowania, mimiki, sposobu poru-
szania się czy tonu głosu.

Twórcy strojów spędzają nad nimi całe 
miesiące, szyjąc, klejąc, haftując oraz wy-
ginając metal. To już nie tylko zabawa, ale 
i sztuka wynikająca z pasji. Podczas Warsaw 
Comic Con, imprezie poświęconej fantastyce 
i popkulturze, było można odkryć jak niesa-
mowity i barwny jest świat cosplayerów.

Warsaw Comic Con był okazją, by zachwy-
cić się pięknymi kostiumami, wziąć udział 
w konkursie scenicznym albo oglądać go 
z zapartym tchem, spotkać popularnych 
cosplayerów, nauczyć się mnóstwa nowych 
rzeczy, a przede wszystkim odkryć, jak może 
wyglądać prawdziwa pasja.

Nagrodę Grand Prix w konkursie zdobyła 
Małgorzata Margaret Cosplay & art. Janikow-
ska jako Valkyrie Brunnhilde z Marvel Comics.

Good Game Expo
Warsaw Comic Con towarzyszyły II Targi gier 

komputerowych, Good Game Warsaw, pełne 
premier gier komputerowych, konsolowych, 
video, a także widowiskowe turnieje z udzia-
łem znanych gamerów.

Wiodąca grą był oczywiście Counter-Strike: 
Global Off ensive. Każdy z odwiedzających 
miał szansę zmierzyć się z czołówką polskich 
gamerów oraz rozegrać pomiędzy sobą tur-
nieje, gdzie szanse były wyrównane i gdzie 
można było zdobyć cenne nagrody.

Stefa Food Truck
Jak na każdej imprezie tak i na tej nie za-

brakło zaplecza gastronomicznego. Food 
trucki to był świetny pomysł! Belgijskie frytki, 
mega zapiekanki czy burgery że nie wspomnę 
o cudownym kebabie na słodko! 

***
Na fanów czekało całe mnóstwo wystawców 

oferujących wszelkiej maści gadżety – od 
popkulturowych koszulek, przez komiksy 
i książki. Do tego ogrom cosplayerów, warsz-
taty tematyczne, no i oczywiście spotkania 
ze światowej sławy gośćmi. Pod tymi hasłami 
minął okres czterech dni od 1 do 4 czerwca 
2017 roku w podwarszawskim Nadarzynie 
w Ptak Warsaw Expo.

Wszystko co dobre, kończy się zdecydowanie 
za szybko. I tak zakończył się pierwszy w Polsce 
Warszaw Comic Con, ale organizatorzy już szy-
kują kolejną niespodziankę, o której na pewno 
wkrótce się dowiecie.                   AD
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CHCESZ SZYBKO I DOBRZE SPRZEDAĆ
MIESZKANIE, DOM, DZIAŁKĘ? 22 730-33-40/4322 730-33-40/43

Działka na sprzedaż

160 000 PLN

Ożarów Maz., Płochocin

1000 m2
Nr oferty: 

2368/1821/OGS

Rodzaj działki budowlana

Kształt
prostokąt
20mx50m

Media tak

Kontakt 22 730 33 40

Działka na sprzedaż

117 000 PLN

Nadarzyn, Stara Wieś

1015 m2
Nr oferty: 

2354/1821/OGS

Rodzaj działki budowlana

Kształt
prostokąt
41mx26m

Media tak

Kontakt 22 730 33 43

Działka na sprzedaż

120 000 PLN

Nadarzyn, Urzut

1300 m2
Nr oferty: 

2410/1821/OGS

Rodzaj działki budowlana

Kształt
kwadrat
36mx36m

Media tak

Kontakt 22 730 33 40

Dom na sprzedaż

695 000 PLN

Rozalin

3 pok. 180 m2
Nr oferty: 

1528/1821/ODS
Rok budowy: 2004

Stan: bardzo dobry

Typ domu wolnostojący

Pow. działki 1500 m .kw.

Kontakt 22 730 33 40

Dom na sprzedaż

379 000 PLN

Brwinów

3 pok. 115 m2
Nr oferty: 

1561/1821/ODS
Rok budowy: 1976

Stan:
drobny 
remont

Typ domu bliźniak

Pow. działki 502 m .kw.

Kontakt 22 730 33 43

Mieszkanie na sprzedaż

188 000 PLN

Pruszków

2 pok., 42 m2
Nr oferty: 

3309/1821/OMS
Rok budowy: 1951

Stan: dobry

Piętro: parter

Typ kuchni: oddzielna

Kontakt 22 730 33 43

Nr oferty: 

3296/1821/OMS
Rok budowy: 1960

Stan:
drobny 
remont

Piętro: 2/4

Typ kuchni: widna

Kontakt 22 730 33 40

Mieszkanie na sprzedaż

220 000 PLN

Pruszków

2 pok., 48 m2

Mieszkanie na sprzedaż

205 000 PLN

Pruszków

2 pok., 35 m2
Nr oferty: 

3252/1821/OMS
Rok budowy: 1983

Stan: dobry

Piętro: 2/10

Typ kuchni: otwarta

Kontakt 22 730 33 43

O F E R T Y   G O D N E   P O L E C E N I A
Mieszkanie na sprzedaż

180 000 PLN

Piastów

1 pok., 30 m2
Nr oferty: 

3165/1821/OMS
Rok budowy: 1976

Stan: bardzo dobry

Piętro: 4/4

Typ kuchni: aneks

Kontakt 22 730 33 40

Mieszkanie na sprzedaż

175 000 PLN

Piastów

2 pok., 37 m2
Nr oferty: 

3302/1821/OMS
Rok budowy: 1980

Stan:
kapitalny 
remont

Piętro: 8/10

Typ kuchni: widna

Kontakt 22 730 33 43

Mieszkanie na sprzedaż

130 000 PLN

Brwinów

2 pok., 29 m2
Nr oferty: 

3266/1821/OMS
Rok budowy: 1939

Stan:
drobny 
remont

Piętro: parter

Typ kuchni: widna

Kontakt 22 730 33 40

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

Działka na sprzedaż

95 000 PLN

Tarczyn, Przypki

1212 m2

Działka na sprzedaż

160 000 PLN

Walendów

1000 m2

Działka na sprzedaż

119 000 PLN

Stara Wieś

1000 m2
Nr oferty: 

2426/1821/OGS

Rodzaj działki budowlana

Kształt
prostokąt
43mx30m

Media tak

Kontakt 22 730 33 43

Nr oferty: 

2413/1821/OGS

Rodzaj działki budowlana

Kształt
kwadrat
30mx32m

Media tak

Kontakt 22 730 33 43

Nr oferty: 

2421/1821/OGS

Rodzaj działki budowlana

Kształt
prostokąt
32mx31m

Media tak

Kontakt 22 730 33 40
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