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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

Jesteśmy na

w w w . f a c e -
b o o k . c o m /
F l e s c h
Mazowsza

 WARSZAWA URSUS. Trwa procedura odwołania dyrektora Biblioteki Publicznej

Od września nowy dyrektor
Po informacjach prasowych na temat nieprawidłowości jakie miały miejsce w Bibliotece Publicznej w Ursusie 
wobec dyrektora placówki wszczęto procedurę odwoławczą.

Przypomnijmy: śledztwo 
nadzoruje Prokuratura 

Rejonowa na Ochocie. Dy-
rektor biblioteki i jego za-
stępczyni usłyszeli siedem 
zarzutów. W latach 2010 – 
2016 mieli wspólnie wyłudzić 
z podległej im biblioteki ok. 
190 tys. zł, posługując się 
„nierzetelnymi” dokumenta-
mi w rozliczaniu pieniędzy 
w ramach projektów unij-
nych. Do zatrzymania doszło 
18 kwietnia br.

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. 
Czasem towarzyszyło temu 
podwójne księgowanie wy-
datków.

Przykładowo kupowano 
książki i rozliczano zakup 
równocześnie z budżetu bi-
blioteki i z programu unijne-
go. Stan inwentarza się zga-
dzał, ale powstawała nadwyż-
ka kasowa. Wygenerowaną 
nadwyżkę wyprowadzano na 

podstawie fi kcyjnej umowy.
Jak podał portal „Ursus 

wiadomości” ofi cjalny profi l 
Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. 
Warszawy poinformował, że 
„Procedura odwołania dy-
rektora Biblioteki Publicznej 
w Ursusie została wdrożona 
bezpośrednio po otrzymaniu 
oficjalnej informacji z Pro-
kuratury Rejonowej Warsza-
wa – Ochota o stawianych 
dyrektorowi i jego zastępcy 
zarzutach. Zarząd Dzielnicy 
wystąpił do Prezydenta (war-
szawy – przyp. Red.) o prze-
prowadzenie kontroli fi nan-
sów placówki; kontrola jest 

w trakcie. (…) Urząd Dzielnicy 
Ursus wystąpił do związków 
zawodowych oraz stowarzy-
szeń branżowych działających 
na terenie Warszawy w celu 
uzyskania opinii w sprawie 
zasadności odwołania dy-
rektora biblioteki w Ursusie. 
W związku ze zwolnieniem 
lekarskim dyrektora została 
wyznaczona pracowniczka 
biblioteki do wykonywania 
czynności dyrektora. Jed-
nocześnie trwały rozmowy 
z kandydatami, którym zgod-
nie z ustawą można by było po-
wierzyć kierowanie biblioteką 
do czasu przeprowadzenia 

konkursu. Zarząd dwukrotnie 
wystąpił do Prezydenta m.st. 
Warszawy o wyznaczenie kan-
dydata na to stanowisko. Oso-
ba taka została już wyłoniona 
i obecnie trwa procedura 
w przedmiocie wydania przez 
Prezydenta m.st. Warszawy 
stosownych Zarządzeń - o od-
wołaniu obecnego dyrektora 
biblioteki i powołaniu osoby, 
która czasowo będzie kiero-
wała jednostką kultury. Mamy 
nadzieję, że procedura zakoń-
czy się do końca bieżącego 
miesiąca, o czym niezwłocznie 
poinformujemy.”

Oprac. (mg)

PRUSZKÓW. Drogowcy szykują się do 
remontu wiaduktu w ciągu ul. Poznańskiej

We wrześniu remont wiaduktu
Kierowcy muszą przygotować się na kolejne 
utrudnia drogowe w Pruszkowie. Jak informuje 
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, od połowy 
września do końca października br. planowane jest 
przeprowadzenie remontu wiaduktu w ciągu ul. 
Poznańskiej.

O złym stanie technicznym pruszkowskiego wiaduktu 
mówi się już od dawna. Konstrukcja przeprawy stwarza 
zagrożenie dla użytkowników ruchu drogowego, dlatego 
remont wiaduktu stał się jednym z priorytetów Mazowiec-
kiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Planowane w tym roku prace remontowe objąć mają 
przede wszystkim umocnienie przyczółków na wiadukcie 
płytami ażurowymi, naprawę przęseł na wiadukcie oraz 
wykonanie zabezpieczeń przeciwporażeniowych.

Czy to oznacza, że przeprawa zostanie całkowicie wyłą-
czona z ruchu?

-W trakcie remontu ograniczenia w ruchu będą uzależ-
nione od prowadzanych robót. Jednak na czas remontu 
obiekt nie zostanie wyłączony z ruchu – zaznacza Monika 
Burdon, rzecznik prasowy Mazowieckiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich. – Prace remontowe potrwać mają od po-
łowy września do końca października tego roku – dodaje.

Tekst i foto: Kinga Rochalska



Planowane zmiany w resorcie zdrowia 
stwarzały realne zagrożenie likwi-

dacji Szpitala Kolejowego im. dr med. 
Włodzimierza Roefl era w Pruszkowie. 
Pod koniec marca br. Sejm uchwalił no-
welizację ustawy wprowadzającej tzw. 
sieć szpitali, czyli grupę placówek, które 
będą miały zagwarantowane pieniądze 
na leczenie.

Aby otrzymać fi nansowanie z Narodo-
wego Funduszu Zdrowia, placówki speł-
niać powinny ściśle określone kryteria. 
Przede wszystkim powinny prowadzić 
w pełnym zakresie dwa z pięciu profi li tj.: 
chirurgia ogólna, choroby wewnętrzne, 
położnictwo i ginekologia, neonatologia 
lub pediatria.

Szpital Kolejowy mógł zostać bez 
fi nansowania

Pruszkowska placówka samodzielnie 
nie spełniała tych kryteriów, ponieważ 
prowadziła więcej specjalizacji, ale 
w węższym zakresie. Niezakwalifiko-
wanie placówki do tzw. sieci szpitali 
oznaczałoby brak gwarancji fi nansowa-
nia szpitala przez następne cztery lata. 
Realnym zagrożeniem dla Szpitala Kole-
jowego w związku z uchwaloną ustawą 
byłaby więc jego likwidacja.

– Aby wejść do pierwszego poziomu 
kwalifi kacji sieci szpitali trzeba spełnić 
dwa z pięciu profi li. Niestety Szpital Ko-
lejowy spełnia tylko jeden, czyli choroby 
wewnętrzne. Drugi poziom przewiduje 
niekoniecznie uzyskanie dwóch profi li 
tylko minimalnej liczby, czyli jednego. 
W rozporządzeniu minister wskazał, że 
mogą być to choroby wewnętrzne lub 
ich 50 proc., ale świadczonych przez 
jednego świadczeniodawcę na terenie 
danego powiatu. Trzeci tryb, o którym 
mówi ustawa: po pozytywnej opinii mi-
nistra zdrowia dyrektor może wpisać do 

sieci taki szpital jak nasz –  mówi Prezes 
Zarządu dawnego Szpitala Kolejowego, 
Ilona Nasiadka.

Konieczne połączenie z inną placówką
Władze Szpitala Kolejowego podjęły 

walkę o fi nansowanie. Rozpoczęła się 
akcja zbierania podpisów pod listą po-
parcia, która miała zostać wysłana do 
ministra zdrowia z prośbą o wpisanie 
placówki przez ministra do tzw. sieci 
szpitali.

Niezależnie od tego, organ prowa-
dzący Szpital Kolejowy, czyli zarząd 
województwa mazowieckiego, podjął 
decyzję o połączeniu go z innym pro-
wadzonym przez siebie podmiotem 
– spółką Mazowieckie Centrum Re-
habilitacji „Stocer” Sp. z o.o. z siedzibą 
w Konstancinie-Jeziornie.

Tym samym pruszkowski szpital, 

1 sierpnia br., otrzymał gwarancję 
finansowania przez najbliższe cztery 
lata. Na razie władze szpitala przy ulicy 
Warsztatowej w Pruszkowie nie wiedzą, 
czy od października nadal będą tam 
funkcjonowały wszystkie dotychczaso-
we oddziały.

- Szpital w Pruszkowie na tę chwilę 
będzie funkcjonował w tych samych 
zakresach co do tej pory – mówi Prezes 
Zarządu dawnego Szpitala Kolejowego, 
Ilona Nasiadka. – Mamy do końca wrze-
śnia podpisaną umowę z Narodowym 
Funduszem Zdrowia. Po 1 października 
(tj. po wejściu w życie tzw. „sieci szpi-
tali” – przyp. red.) możemy dowiedzieć 
się o zmianach w zakresach, które w tej 
chwili świadczymy dla naszych pacjen-
tów – dodaje.

Kinga Rochalska
Fot. www.pruszkow.pl
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PRUSZKÓW. 400 mieszkań w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus 

Mieszkanie Plus w Pruszkowie
W ramach rządowego programu Mieszkanie Plus grupa Polnord S.A. wybuduje w Pruszkowie aż 400 mieszkań 
z wielkiej płyty „na wynajem”. Inwestycja zostanie zrealizowana do 2019 roku.

W Pruszkowie powstanie 
pierwszy w wojewódz-

twie mazowieckim projekt 
mieszkalny w ramach rządo-
wego programu Mieszkanie 
Plus. Grupa Polnord S.A. (któ-
ra zbudowała m.in. Miastecz-
ko Wilanów) poinformowała, 
że do 2019 roku wybuduje aż 
400 mieszkań.

Powstaną one przy ul. 
Waryńskiego 5/7. Będzie to 
jednocześnie pierwsze od 
co najmniej 20 lat tak duże 
osiedle zbudowane w Polsce 
w całości w technologii prefa-
brykowanej, czyli z tzw. wiel-
kiej płyty. Zamawiane będą 
gotowe elementy konstrukcji, 
które na miejscu zostaną zło-

żone. Znacząco skróci to czas 
pracy jej oraz koszty.

– Wiemy, że zostało wy-
dane pozwolenie na bu-
dowę pierwszych 80 lokali. 
W przyszłym roku te miesz-
kania mają być oddane do 
użytku. Obecnie nie znamy 

zasad na jakich lokale będą 
rozdzielane i nie wiemy jaka 
będzie dokładna wysokość 
czynszu – mówi Andrzej Kurze-
la, wiceprezydent Pruszkowa.

Zgodnie z założeniami 
programu Mieszkanie Plus, 
nie uwzględniając kosztów 

eksploatacji i mediów, cena 
najmu wyniesie od 10 do 
20 zł za metr kwadratowy. 
Możliwość najmu z docelo-
wym wykupieniem mieszka-
nia oznacza, że te kwoty będą 
nieco wyższe, bo ok. 12-24 
zł za metr kwadratowy. Po 
około 30 latach regularnego 
płacenia czynszu będziemy 
mogli zostać właścicielami 
lokalu.

Do udziału w programie 
Mieszkanie Plus preferowane 
mają być rodziny wielodziet-
ne o niskich dochodach, 
jednak także inne osoby będą 
mogły ubiegać się o najem. 

Tekst i foto:
Kinga Rochalska

PRUSZKÓW. Szpital Kolejowy połączył się ze spółką Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER”

Szpital Kolejowy przeszedł do historii
Od 1 sierpnia br. największa pruszkowska placówka medyczna została połączona ze Spółką Mazowieckie Centrum 
Rehabilitacji „STOCER” Sp z o.o. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie. Tym samym dawna nazwa Szpitala 
Kolejowego im. Włodzimierza Roefl era przeszła do historii. Władze pruszkowskiej placówki zapewniają, że 
przyłączenie było konieczne, żeby zapewnić szpitalowi fi nansowanie.

R E K L A M A

Z narkotykami, bronią i amunicją
Żyrardowscy policjanci z Wydziału Kryminalnego 
zatrzymali 23-latka, u którego znaleźli amfetaminę, 
mefedron i marihuanę. Mężczyzna posiadał też broń 
i amunicję bez wymaganego pozwolenia. Na dodatek 
kierował samochodem mimo, że miał cofnięte 
uprawnienia. Teraz młodemu żyrardowianinowi 
grozi do 8 lat pozbawienia wolności.

23-latka zatrzymali do kon-
troli drogowej żyrardowscy 
policjanci. Mężczyzna kie-
rował samochodem mimo, 
że starosta wydał decyzję 
o cofnięciu mu uprawnień. Był 
on już wcześniej notowany 
i jest dobrze znany stróżom prawa. W pojeździe u mło-
dego mężczyzny funkcjonariusze znaleźli susz  roślinny. 
Mundurowi podejrzewali, że w mieszkaniu żyrardowianina 
może być więcej narkotyków. Przeczucie ich nie myliło. 
Po przeszukaniu lokum kryminalni znaleźli ponad 130 
gramów narkotyków. Zabezpieczony został mefedron, 
amfetamina i marihuana, a także sprzęt przeznaczony do 
porcjowania używek. Ponadto w mieszkaniu mężczyzny 
policjanci znaleźli broń palną wraz z amunicją, na którą 
mężczyzna nie posiadał pozwolenia.

23-latek został zatrzymany i przewieziony do policyjnego 
aresztu. Usłyszał już zarzuty obrotu znacznych ilości środ-
ków psychotropowych, posiadania broni palnej i amunicji 
bez wymaganego pozwolenia oraz kierowania samocho-
dem mimo wydanej decyzji o cofnięciu uprawnień. Decyzją 
sądu młody żyrardowianin najbliższe trzy miesiące spędzi 
w areszcie. Grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności.             AC

NA SYGNALE
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 URSUS. Wakacyjne remonty w placówkach oświatowych

Trzy miliony na modernizację
Każdego roku, gdy milknie ostatni dzwonek w szkołach i przedszkolach rozpoczynają się remonty. Tym razem 
zakres modernizacji został poszerzony o prace adaptacyjne, które trzeba przeprowadzić w związku z likwidacją 
gimnazjów. Kwota przeznaczona na ten cel to ok. 3 mln zł.

Największy zakres prac re-
montowych zaplanowa-

no w budynkach przy ul War-
szawskiej i przy ul. Drzymały, 
gdzie do tej pory mieściły się 
gimnazja. Od września staną 
się one Szkołami Podsta-
wowymi o numerach: 381 i 
383. Obecnie trwają prace 
mające na celu dostosowa-
nie obydwu placówek do 
nowego profi lu działalności 
tj. budowa przyszkolnych 
placów zabaw oraz wydzie-
lenie oddziałów dla klas „O”.

W szkołach zostaną także 
wykonane prace remontowe 
pomieszczeń dydaktycznych, 
korytarzy, szatni i sanitaria-
tów, łącznie z malowaniem 
i naprawą posadzek. Grun-
towny remont przejdzie dach 
budynku głównego w SP 
nr 381. Uszczelnienie komi-
na oraz naprawa poszycia 
dachowego jest konieczna 
także nad salą gimnastyczną 
i łącznikiem w SP nr 383.

Kolejne placówki oświa-
towe, w których zostaną 
przeprowadzone remonty 
to SP nr 4 przy ul. W. Sławka 
i SP nr 14 mieszcząca się przy 
ul. gen. K. Sosnkowskiego. 
Zostaną tam zrealizowane 
prace dostosowujące po-
szczególne sale do potrzeb 

klas 7 i 8. Powstaną m.in. 
pracownie naukowe: fi zycz-
na, chemiczna i biologicz-
na. Oprócz bieżących prac 
remontowych, w SP nr 14 
został już wykonany remont 
sanitariatów na I piętrze. Za-
montowano także instalację 
zamknięć ogniowych drzwi 
prowadzących na klatki scho-
dowe oraz przeprowadzono 
remont dachu z likwidacją 
przecieków i naprawą komi-
nów w budynku.

W SP nr 382 przy ul. Ko-
nińskiej, tak jak w innych 
szkołach, przeprowadzone 
zostaną prace przystoso-
wujące sale do potrzeb klas 
7 i 8, oraz remont instalacji 
elektrycznej. Duży zakres 
prac remontowych zaplano-

wano do realizacji w Zespole 
Szkół nr 80 mieszczącym się 
przy ul. Orłów Piastowskich. 
Do końca wakacji nastąpi 
w obiekcie wymiana opraw 
oświetleniowych w salach 
lekcyjnych oraz remont hali 
sportowej z uwzględnieniem 
napraw sanitariatów, szatni, 
instalacji elektrycznej i wod-
no-kanalizacyjnej.

Remont czeka również SP 
nr 11 przy ul. Keniga. Do 
końca sierpnia br. w placówce 
zostaną doszczelnione fun-
damenty części budynku. In-
stalacja wodno-kanalizacyjna 
i c.w. zostanie dostosowana 
do instalacji hydrantowej 
w budynku szkoły.

Letnie remonty nie omijają 
także dzielnicowych prze-

szkoli. W większości placówek 
już przeprowadzono pra-
ce, które obejmowały m.in. 
przystosowanie sanitariatów 
i sal do zajęć dla najmłod-
szych dzieci w przedszkolu, 
wyremontowanie schodów 
wejściowych do budynku 
z remontem tarasów, czy 
wydzielenie sal do zajęć dy-
daktycznych.

Izolację ścian fundamen-
towych części budynku, od 
strony południowej prze-
prowadzono w przedszkolu 
nr 194 przy ul. W. Sławka. 
W przedszkolu nr 343 przy 
ul.  Warszawskiej prowa-
dzony jest obecnie remont 
pomieszczeń na potrzeby 
dwóch oddziałów. Przygo-
towane zostaną także nowe 
pomieszczenia dydaktyczne 
z wyposażeniem, wyremon-
towane korytarze, szatnie, 
sanitariaty, posadzki, pod-
łogi, instalacja elektryczna 
i wodno-kanalizacyjna.

R e m o n t  p o m i e s zc ze ń 
Przedszkola nr 418 przy ul. 
Szancera pozwoli uruchomić 
dwa dodatkowe oddziały 
w placówce.

Oprac. (mg)
Fot.

www.ursus.warszawa.pl

GRODZISK MAZ. W szk ołach praca wre

P i e r w s z y 
dzwonek tuż, tuż 
Niejednokrotnie można usłyszeć o wakacyjnych 
remontach placówek oświatowych w naszym regionie. 
Również gmina Grodzisk Mazowiecki doskonale 
wykorzystuje ten letni czas na przeprowadzenie 
niezbędnych prac, które dostosują szkoły do potrzeb 
uczniów.

Ruszyła lawina zakupów szkolnych. Rodzice coraz częściej 
udają się ze swoimi pociechami na poszukiwania plecaka, 
zeszytów, kredek i długopisów, a tymczasem szkoły pracują 
pełną parą aby jak najlepiej przywitać swoich uczniów.

W grodziskiej Szkole Podstawowej nr 2 przy ulicy Westfala 
od ubiegłego roku trwa remont, który ma dostosować 
placówkę do wymogów przeciwpożarowych.

– Wciąż trwają prace w Szkole Podstawowej nr 2, które 
mają odpowiadać wymogom PPOŻ. Remontowane są 
także klatki schodowe – jak informuje grodziskie Biuro 
Oświaty, Kultury i Sportu remonty mogą potrwać nawet 
do zimowych ferii przyszłego roku.

Renowacji podlegają także dwa przedszkola – grodziskie 
Przedszkole nr 1, w którym trwa wymiana instalacji elek-
trycznej i cieplnej, oraz Przedszkole nr 7, które również 
dostosowuje się do wymogów PPOŻ.

Warto także wspomnieć o gimnazjum nr 3, które już od 
września przemieni się w podstawówkę i tak jak inne pla-
cówki ciężko pracuje, aby dostosować się do potrzeb tych 
najmłodszych pociech. W budynku trwa budowa szatni 
oraz przebudowa sal, które mają spełniać wymagania 
młodszych dzieci.

W pozostałych szkołach na terenie gminy trwają kosme-
tyczne zmiany, bo jak wiadomo wakacje to najlepszy czas, 
aby coś w sobie zmienić.     AJ

PRUSZKÓW. Remonty w placówkach

Wakacyjne prace
Czas trwającej ponad dwa miesiące przerwy 
w nauce wykorzystywany jest na przeprowadzenie 
prac remontowych w szkołach i przedszkolach. 
Sprawdziliśmy jakie zmiany czekają pruszkowską 
młodzież po powrocie z wakacji.

W tym roku miasto Pruszków przeznaczy 770 tys zł na 
remonty w szkołach podstawowych, gimnazjach, przedszko-
lach oraz żłobkach. Jakie zmiany czekają placówki?

Przedszkola i żłobki
Jak zapowiadają władze miasta, w przedszkolu miejskim 

nr 2 nastąpi wymiana posadzki w kuchni, a także zostanie 
opracowana dokumentacja projektowa na modernizację 
kuchni – wykonanie wentylacji mechanicznej. W przedszkolu 
miejskim nr 3 naprawiony zostanie dach oraz wykonana 
zostanie wentylacja mechaniczna w pomieszczeniach 
piwnicznych.

Z kolei w przedszkolu miejskim nr 5 zaplanowano wymianę 
instalacji elektrycznych w pomieszczeniach piwnicznych, 
a w przedszkolu miejskim nr 6 – modernizację kuchni tj. 
wykonanie wentylacji mechanicznej oraz wykonanie kli-
matyzacji w magazynie spożywczym. Remont schodów 
wejściowych do budynku zaplanowano w przedszkolu 
miejskim nr 7.

Co więcej, w przedszkolu miejskim nr 8 przeprowadzony 
zostanie remont sali zajęć wraz z łazienką, zaś w „dziewiątce” 
wymienione zostaną grzejniki w kilku pomieszczeniach.

W przedszkolu nr 10 oraz w placówce nr 12 zaplanowano 
remont sali zajęć. Remont dachu oraz modernizacja instalacji 
c.o miała miejsce w przedszkolu nr 11.

Zmiany czekają także przedszkole miejskie nr 14, gdzie 
przeprowadzony zostanie remont części tarasu oraz na-
prawiona zostanie instalacja kanalizacyjna. Natomiast 
w przedszkolu nr 13 przewidziano jedynie dostawę i montaż 
markiz przeciwsłonecznych przy trzech salach.

Prace remontowe zaplanowano także w żłobku nr 1, gdzie 

przeprowadzona zostanie modernizacja kuchni – wykonanie 
instalacji wentylacji mechanicznej oraz opracowana zostanie 
dokumentacja projektowa na wymianę instalacji wodno – 
kanalizacyjnej.

Remonty w szkołach 
Zmiany czekają także pruszkowskie szkoły. W placówce nr 

1 zostanie uszczelniona elewacja budynku od strony boiska, 
natomiast w szkole podstawowej nr 2 oraz nr 3 zostanie 
wymieniona instalacja elektryczna w kilku salach lekcyj-
nych. Remont tarasu nad wejściem głównym do budynku 
oraz wymianę parkietu w sali gimnastycznej zaplanowano 
w „ósemce”. Z kolei w szkołach nr 9 i 10 zostanie przeprowa-
dzony remont dachu.

Włodarze miasta zapowiedzieli naprawę pochylni dla 
niepełnosprawnych w gimnazjum nr 3, zaś w gimnazjum nr 
4 – remont łazienki i pomieszczenia gospodarczego, a także 
dostosowanie szatni do reformy oświaty.

Inwestycje w placówki oświatowe przewidział także powiat 
pruszkowski, który odpowiada za pruszkowskie szkoły po-
nadgimnazjalne. W tym roku powiat przebuduje ogrodzenie 
przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych przy 
ul. Gomulińskiego w Pruszkowie. Przeznaczy 3 mln zł na 
budowę internatu przy Zespole Szkół.

W budżecie powiatu na 2017 r. przewidziano także kwotę 
blisko 12 mln zł, która zostanie przeznaczona na budowę sie-
dziby Liceum Ogólnokształcącego im. T. Zana w Pruszkowie.

Tekst i foto: Kinga Rochalska

 ŻÓŁWIN. Samodoskonalenie oraz kompetencje 
społeczne uczniów

Wiedza moją potrzebą
Gmina Brwinów otrzymała dotację na projekt 
edukacyjny „Wiedza moją potrzebą”, który będzie 
realizowany przez dwa lata w szkole w Żółwinie.

Wartość projektu wynosi 148 056, 25 zł, a kwota pozyska-
nego dofi nansowania ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Teryto-
rialnych to 110 496, 25 zł.

Projekt realizowany będzie w Zespole Szkół w Żółwinie od 
października 2017 r. do maja 2019 r. Obejmie 151 uczniów 
klas IV-VII szkoły podstawowej oraz II i III gimnazjum, w tym 
uczniów z niepełnosprawnościami.

Celem projektu jest wsparcie kompetencji niezbędnych na 
rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności takich jak 
kreatywność, innowacyjność, umiejętność pracy zespołowej 
i przedsiębiorczość.

Wsparcie dotyczyć będzie podniesienia wiedzy, umiejętno-
ści i potencjału edukacyjnego poprzez realizację zajęć dydak-
tyczno-wyrównawczych z matematyki, języka angielskiego, 
fizyki, chemii; zajęć rozwijających dla uczniów zdolnych 
z matematyki i języka angielskiego; kół zainteresowań: infor-
matycznych i szachowych.

W ramach projektu realizowane będą wyjazdy edukacyjne 
oraz doposażona zostanie baza dydaktyczna szkoły: 24 roboty 
do nauki programowania i laptop z oprogramowaniem.

Wszystkie działania służyć będą kształtowaniu już w młodym 
wieku umiejętności i postaw ułatwiających funkcjonowanie 
w przyszłości na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy, 
a także przyczyni się do kształtowania nawyku uczenia się 
przez całe życie. Uczniowie będą też mieć wyjazdy edukacyjne 
do Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Kompute-
rów w Warszawie na lekcje „Przyroda z komputerem”.

Projekt zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju zaspo-
kaja potrzeby uczniów w zakresie edukacji, samodoskonalenia 
oraz kompetencji społecznych.

Tekst i foto: U.G. Brwinów
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Remont 22-kilometrowego 
odcinka podmiejskiej linii 

kolejowej ze stacji Warsza-
wa – Włochy do Grodziska 
Mazowieckiego wchodzi 
w zasadniczą fazę. Od 3 wrze-
śnia br. będą prowadzone 
intensywne prace na całko-
wicie wyłączonej z ruchu linii. 

Konieczna modernizacja 
linii

Po zakończeniu moder-
nizacji, czyli na przełomie 
2018 r. i 2019 r., maksymal-
na prędkość pociągów na 
linii podmiejskiej wzrośnie 
do 120 km/h. Czas dojazdu 
z Grodziska Mazowieckiego 

do Warszawy Zachodniej ma 
więc skrócić się o 4-5 minut.

Co więcej, podczas moder-
nizacji wszystkie stacje na tra-
sie mają zostać przystosowa-
ne dla osób niepełnospraw-
nych, a między Brwinowem 
i Pruszkowem powstanie 
nowa stacja – Parzniew. Od-
nowione zostaną także wiaty 
na peronach.

Dodatkowo powstanie tu-
nel drogowy pod torami przy 
ul. Działkowej w Pruszkowie. 
Wcześniej jednak pasażero-
wie muszą przygotować się 
na gigantyczne utrudnienia, 
które potrwają co najmniej 
rok. Sprawdziliśmy, jak przez 

ten czas będzie wyglądała ko-
munikacja na trasie Grodzisk 
Mazowiecki – Warszawa.

Uruchomiona zostanie 
komunikacja zastępcza

Jak zapowiada przewoźnik, 
po 3 września br. utrzymane 
zostaną bezpośrednie po-
łączenia bez postojów na 
przystankach i stacjach po-
średnich między Grodziskiem 
Mazowieckim a Warszawą. 
Na czas przebudowy pociągi 
podmiejskie Kolei Mazowiec-
kich pojadą linią dalekobież-
ną. Podróżni w dni robocze 
będą mieli do dyspozycji 46 
połączeń do Warszawy.

Podczas porannego szczytu 
przewozowego pomiędzy 
godz. 5 a 8 rano w stronę 
Warszawy wyruszy 13 skła-
dów. Po południu od godziny 
15 do 20 w stronę Grodziska 
Mazowieckiego wyruszy zaś 
14 pociągów.

Dodatkowo pasażerowie 
będą mogli skorzystać z za-
stępczej komunikacji auto-
busowej. Koleje Mazowieckie 
planują uruchomienie czte-
rech specjalnych linii auto-
busowych. Przystanki będą 
pokrywać się ze stacjami na 
zamkniętej linii, a dodatkowo 
w każdym mieście będą 2-3 
dodatkowe przystanki na 
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KOLEJ. Od 3 września br. na co najmniej rok zostanie wstrzymany ruch pociągów

Rusza remont torowiska
Od 3 września br. wstrzymany zostanie ruch pociągów na trasie Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki. Remont 
tej trasy p  otrwa co najmniej rok. Sprawdziliśmy, jak w tym czasie będzie przebiegała komunikacja zastępcza.

R E K L A M A

żądanie.
Między Dworcem Zachod-

nim a Grodziskiem Mazo-
wieckim kursować będzie 
linia oznaczona ZG. W dni 
robocze jej autobusy mają 
jeździć co kwadrans, w dni 
wolne od pracy – co pół go-
dziny. Czas przejazdu całej 
trasy oszacowano na 74 – 89 
minut. Co więcej, pomię-
dzy końcowymi stacjami 
zamkniętego odcinka – Gro-
dziskiem i Milanówkiem – 
powstanie wahadłowa linia 
ZM. Autobusy na niej mają 
jeździć co kwadrans, a ich 
kursy będą skomunikowane 
z przyjazdami i odjazdami 
pociągów ze stacji Grodzisk 
Mazowiecki. Czas dojazdu 
z Milanówka do Warszawy 
Zachodniej autobusem ZG 
będzie wynosił 62 – 75 min., 
tymczasem korzystając z ZM 
i bezpośredniego pociągu do 
Warszawy ze stacji Grodzisk 
Mazowiecki czas ten wyniesie 
30 – 45 min.

Mieszkańcy Brwinowa do 
Warszawy dotrą linią ZB. 
Autobusy pojadą Alejami Je-
rozolimskimi. Popołudniami 
co drugi kurs (oznaczony jako 
ZBa) będzie przebiegał auto-
stradą A2. W szczycie autobu-
sy tej linii mają kursować co 
10 min. Podróż do Brwinowa 
ma potrwać 34 – 45 min.

Mieszkańcy Pruszkowa do 
Warszawy dojadą linią ZP, na 
której autobusy w szczycie 
mają kursować co 5 min. 
Przejechanie całej trasy ma 
zająć 33 – 39 min. 

Wzajemne honorowanie 
biletów

Co istotne, Zarząd Trans-
portu Miejskiego (ZTM) ma 
także zmodyfikować trasy 
i częstotliwość kursów na 

kilku istniejących liniach 
autobusowych. W szczycie 
autobusy linii 717 z Piastowa 
mają jeździć co 7,5 minuty 
i nie będą się zatrzymy-
wać na części przystanków 
w Warszawie. Natomiast linia 
716, łącząca Piastów z Cmen-
tarzem Wolskim będzie ob-
sługiwana większymi – prze-
gubowymi – autobusami.

Z osiedla Ursus – Niedźwia-
dek w stronę centrum War-
szawy dwukrotnie częściej 
odjeżdżać będą autobusy 
linii 517, których trasa zosta-
nie dodatkowo skrócona do 
Placu Trzech Krzyży. Więcej 
autobusów pojedzie też na 
liniach 127 i 178.

Wszystkie rodzaje biletów 
ZTM (w tym jednorazowe) 
honorowane będą w pocią-
gach Kolei Mazowieckich na 
odcinku Warszawa Wschod-
nia – Warszawa Zachodnia 
(oprócz pociągu „Słoneczny” 
i innych pociągów komercyj-
nych), na odcinku Warszawa 
Wschodnia – Warszawa Słu-
żewiec, na odcinku Warszawa 
Wschodnia – Ożarów Mazo-
wiecki (obowiązuje standar-
dowy zakres honorowania 
biletów ZTM), a także w auto-
busach ZB i ZG, z uwzględnie-
niem stref biletowych.

Bilety Kolei Mazowieckich 
będą honorowane w pocią-
gach Szybkiej Kolei Miejskiej 
na odcinku między Warszawą 
Wschodnią, a stacjami War-
szawa Służewiec i Warszawa 
Lotnisko Chopina. Będą też 
ważne w szeregu linii auto-
busowych. Żadnych zmian 
w tym zakresie nie przewidu-
je na razie jedynie Warszaw-
ska Kolej Dojazdowa.

Tekst i foto:
Kinga Rochalska
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U NAS. Profesjonalne warsztaty rysunku i malarstwa dla dzieci i młodzieży w milanowskim „Kurniku”

Rysuj i maluj jak Picasso i Dali!
Wszystko może być wykonane dobrze albo źle. Podobnie jest z malarstwem – Salvador Dali.

  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
1 września (piątek)

Godz. 17:00 Cmentarz przy ul. Rakuszanki (Ursus) – 
złożenie wieńców, zapalenie zniczy z okazji 78 rocznicy 
wybuchu II wojny światowej;

Godz. 17.30 Pomnik przy ul. Cierlickiej (Ursus) – zło-
żenie wieńców i przemówienie Burmistrza z okazji 78 
rocznicy wybuchu II wojny światowej. W uroczystości 
wezmą udział poczty sztandarowe ze wszystkich szkół 
z terenu dzielnicy oraz organizacji kombatanckich;

Godz. 18:00 Msza Św. w intencji poległych i Ojczyzny 
w kościele św. Józefa Oblubieńca NMP przy ul. Sosn-
kowskiego 34.

2 września (sobota)
Godz. 8:00 Amatorski Turniej Tenisa Stołowego, Hala 

Sportowa ul. Westfala 3a Grodzisk Mazowiecki;
Godz. 10:00 Mistrzostwa Polski w Dirt Jumpingu, 

Stadion Miejski ul. Turczynek 7 Milanówek;
Godz. 11:00 „Fotograf przyjechał!” Warsztaty XIX-

-wiecznej fotografi i, na których zobaczyć będzie można 
historyczne chemikalia, ale także samemu stworzyć 
starożytną fotografi ę, pl. Jana Pawła II 2 Pruszków;

Godz. 18:00 koncert Dawida Kwiatkowskiego i An-
drzeja Piasecznego z okazji święta miasta Grodziska 
Mazowieckiego, Park Skarbków ul. Gen. Leopolda 
Okulickiego, Grodzisk Mazowiecki.

3 września (niedziela)
Dożynki Gminne Nadarzyn (stadion Gminnego Ośrod-

ka Sportu, ul. Żółwińska 20)
Godz. 15:00 Msza Św. Polowa,
Godz. 16:00 Pokaz karate w wykonaniu Mazowieckie-

go Klubu Karate Kyokushin
Godz. 17:00 Koncert Trio Woźniak/Wachowiak/Kina-

szewska,
Godz. 20:30 Jacek Kawalec „Niezapomniany Joe 

Cocker” – koncert.
Godz.16:00 „Głuchoniemi i niemiecki generał w 

powstańczych szeregach” – spacer z cyklu „Niedzielne 
wyprawy szlakiem powstańczej Warszawy”. Zapraszają: 
Maksym Gołoś Starosta Pruszkowski oraz Muzeum Du-
lag 121. Miejsce zbiórki: Kamienica pod Gigantami, Al. 
Ujazdowskie 24. Przewidywany czas trwania spaceru: 
2, 5 h. Udział bezpłatny. 

Godz. 19:00 „Warszawa dla Seniorów” koncert Alicji 
Majewskiej i Włodzimierza Korcza w sali Teatru Drama-
tycznego z udziałem kwartetu smyczkowego.

4 września (poniedziałek)
Festiwal obrazy z Conrada
Godz. 18:30 Spotkanie z Jarosławem Siwińskim i Lesz-

kiem Zduniem w restauracji Babie Lato, Spółdzielcza 9, 
Grodzisk Mazowiecki;

Godz. 19:30 Koncert w sali widowiskowej w CK 
Grodzisk Mazowiecki: prawykonanie „Opowieści z 
płytkiego morza” w wykonaniu Jarosława Siwińskiego 
na podstawie powieści Josepha Conrada „Ocalenie”, ul. 
Spółdzielcza 9 Grodzisk Mazowiecki.

5 września (wtorek)
Godz. 9:00 Gimnastyka dla seniorów. Od września 

rusza cykl zajęć organizowanych przez Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej, ul. Księcia Józefa 1 Pruszków.

10 wrzesień (niedziela) 
Godz. 18:00 Koncert Don Vasyl z zespołem z okazji Do-

żynek Powiatowych, ul. Montwiłła Grodzisk Mazowiecki
godz. 16:00 Europejskie Dni Dziedzictwa 2017: „Dzie-

dzictwo przyrody nieożywionej w Pruszkowie” - spacer 
historyczny po Pruszkowie. Zapraszają: Maksym Gołoś 
Starosta Pruszkowski oraz Muzeum Dulag 121. O po-
chodzeniu licznych pruszkowskich głazów opowiedzą 
znawcy tematu: prof. UJK dr hab. Maria Górska – Zabiel-
ska i dr Ryszard Zabielski. Miejsce zbiórki: Park Bersohna 
(skwer przy dworcu PKP). Przewidywany czas trwania 
spaceru: 2 h. Udział bezpłatny.

12 września (wtorek)
Godz. 17:00 Przedsiębiorczy Grodzisk: Wsparcie na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalne-
go kierowanego przez społeczność dla mieszkańców z 
terenu gminy Grodzisk Mazowiecki, sala konferencyjna 
Centrum Kultury, ul. Spółdzielcza 9.

13 września (środa)
Pl. Jana Pawła II, Pruszków – Bezpłatne Badania Mam-

mografi czne dla kobiet w wieku 50-69 lat w ramach Popu-
lacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. 
Rejestracja telefoniczna: 58 767 34 55 lub 58 767 34 77. 

Zebrała: AJ

W milanowskim „Kurniku”, 
fi lii MCK przy ul. Piasta 

14, we wrześniu ponownie 
rozpoczną się profesjonalne 
warsztaty rysunku i malar-
stwa dla dzieci i młodzieży. 
Tobiasz Bułynko, absolwent 
liceum plastycznego i stu-
dent warszawskiej ASP, prze-
kazując własne doświadcze-
nia uczy młodych miłośników 
sztuk pięknych jak świadomie 
rozwijać plastyczne pasje.

Zajęcia wprowadzają adep-
tów w świat rysunku, jego 
narzędzi i technik: od zasto-
sowania ołówków o różnej 

twardości, poprzez czarną 
i białą kredkę na szarym pa-
pierze, do tuszu jako wstępu 
do działania pędzlem. Zaję-
cia z malarstwa zapoznają 
uczestników z elementami 
całego procesu – od szkicu 
i podmalówki, po pracę skoń-
czoną, uczą mieszania farb 
i kolorów, pokazują efekty 
stosowania tempery, pasteli 
olejnych i kredek akwarelo-
wych. 

Postrzeganie i obserwacja 
świata

Tobiasz Bułynko podkreśla, 
że w sztukach plastycznych 
nie chodzi jedynie o techniki 
i narzędzia, ale o wypraco-
wanie w sobie specjalnego 
sposobu postrzegania i ob-
serwacji świata. Uczestni-
cy zajęć zachęcani są, by 
uważnie patrzeć na świat 
w kategoriach istotnych dla 
malarstwa.

Jedną z nich jest światło-
cień – malarz musi obserwo-
wać, jak działa światło, jak 
zmieniają się kolory, jak pada 
cień zależnie od tego, skąd 
pada światło.

-Żeby umieć zobaczyć, że to 
co oświetlone jest najciekaw-
sze. Że cienie są zazwyczaj 
zimne, a tam gdzie pada 
światło jest ciepły kolor – 
tłumaczy.

Ważnym sposobem obser-
wacji świata jest skupienie 
uwagi na pewnym wycinku 
rzeczywistości – przy pomo-
cy prostej metody kadrowa-
nia palcami.

-Świat jest otwarty, dzieło 
zamknięte. Dzieciaki muszą 
umieć wybrać spośród nie-
skończoności to, co je intere-
suje najbardziej, wyciąć sobie 
fragment – wyjaśnia.

Podczas pleneru malar-
skiego dzieci malowały willę 
Józefi na w Milanówku.

-Starałem się pokazać 
uczestnikom zajęć, że nie 
trzeba odtwarzać całego 
budynku, można się ograni-
czyć do elementu, który im 
odpowiada – dodaje.

Przemyślane, zaplanowane 
działanie

Jednym z kluczowych pojęć 
teorii sztuki, o którym dzieci uczą 

się w praktyce, jest kompozycja.
-Trzeba zacząć od tego, jak 

zakomponować sobie kartkę. 
Poprawne zakomponowanie 
to takie, aby zagospodarować 
jak największą przestrzeń, 
żeby nie było pustych plam.

Na przykładach znanych 
dzieł sztuki uczestnicy zajęć 
uczą się różnicowania rodza-
jów kompozycji: zamkniętej, 
gdzie cała treść mieści się 
w obrazie, oraz otwartej, 
która w domyśle wychodzi 
poza obraz.

-To jest wysoki poziom jak 
na dzieci. Jest to dla nich 

dobry wstęp, jeśli w przyszło-
ści będą miały zanalizować 
dzieło sztuki.

Tobiasz Bułynko stara się 
przekazać dzieciom, że two-
rzenie dzieła sztuki to od 
początku do końca działanie 
zaplanowane, przemyślane.

-Zachęcam, żeby byli świa-
domi tego co robią. Nie zo-
stawiajmy tego przypadkowi. 
Ludzie uważają, że artysta 
nie myśli, pracuje ręką i coś 
powstaje. To jest zamierzona 
praca – wyjaśnia.

Niewyrobieni artystycznie 
odbiorcy dzieł sztuki często 
mają problem z odczytaniem 
zamysłu malarza, zwłaszcza 
kiedy posługuje się symbo-
liką.

-Są elementy, które mają 
swoje znaczenie. Ktoś prze-
chodzi sobie obok dzieła 
sztuki i widzi, o ładna praca, 
na której jest czaszka i zegar, 
i nic mu to nie mówi. A tu 
chodzi o przekazanie mo-
tywu vanitas, przemijania 
- tłumaczy.

Zarówno młodzi twórcy, jak 
i odbiorcy sztuki, aby tworzyć 
i czytać w języku symboli, 
muszą najpierw przyswoić 
język literatury, który operuje 
podobną symboliką jak język 
sztuk plastycznych.

Efekt perspektywy i martwa 
natura

Trzecim, obok światłocie-
nia i kompozycji, pojęciem 
z zakresu teorii sztuki, z jakim 
zapoznają się uczestnicy 
zajęć, jest perspektywa. Jed-
nopunktowa, którą wyznacza 
punkt na horyzoncie, do któ-
rego zbiegają się wszystkie 
linie poziome, dwupunktowa 
pomocna w wytyczaniu ulic 
i budynków oraz perspekty-
wa powietrzna.

-Powietrze wydaje nam się 
przejrzyste, ale wcale takie 
nie jest. Im dalej widzimy, 
tym zachodzi nam taką lekką 
mgłą. Dlatego drzewa, które 
są w odległości będą miały 
bardziej znikomy kolor, niż to 
co jest na pierwszym planie 
– naucza.

Dzieci uczą się, że efekt per-
spektywy można osiągnąć 
również za pomocą zmiany 
intensywności koloru.

Martwa natura, przedmio-
ty, budynki w przestrzeni, 
obiekty architektoniczne – na 
razie uczestnicy zajęć ćwiczą 
odwzorowywanie prostych 
i statycznych elementów 
rzeczywistości, malowanie 
postaci i uchwycenie ruchu 
to wyższy poziom zaawan-
sowania.

Dążenie do perfekcji i 
szukanie siebie

Zdaniem Tobiasza Bułynko 
punktem wyjścia dla malarza 
powinno być dążenie do do-
skonałości w odwzorowaniu 
świata, jak robili to dawni 
mistrzowie –  tylko w ten 
sposób może pokazać, że ma 
wyrobiony warsztat.

-Muszą zacząć od pew-
nego dążenia do perfekcji 
w malarstwie, samokształ-
cenia się, żeby później móc 
wyrobić własny styl. Jeśli 
umie się odzwierciedlać rze-
czywistość jak najbardziej się 
da, to jest ten moment, kiedy 
powinno się przestać to robić 
i tworzyć własną sztukę. Jeśli 
ktoś już osiągnie perfekcję, 
może szukać siebie – zdradza.

Podaje przykład Pabla Pi-
cassa, współtwórcy kubizmu, 
który zanim zaczął tworzyć 
we własnym kierunku, już 
osiągnął mistrzostwo w ma-
larstwie tradycyjnym, od-
zwierciedlającym rzeczywi-
stość.

- Dlatego staram się trzy-
mać wsz ystko w r yzach 
i uczyć dzieci, żeby pozna-
wały sztukę jaka była kiedyś, 
czyli poznawały warsztat. 

Ale też nie zabijać w nich 
wyobraźni – dodaje.

Różnorodność to podstawa
Pomimo opanowania tych 

samych narzędzi i technik, 
i opracowywania tych sa-
mych tematów, rysunki i 
obrazy, które powstają na 
zajęciach, są zróżnicowane.

-O to chodzi w malarstwie, 
nie o odzwierciedlenie w stu 
procentach tego co widzimy, 
tylko o zrobienie swojej wizji 
tego. Bo nawet jak ustawię 
martwą naturę, nikt nie robi 
tego w ten sam sposób, nigdy 
nie użyje tych samych kolo-
rów -wyjaśnia.

W miarę opanowywania 
warsztatu dzieci operują też 
taką techniką, jaka najbar-
dziej im odpowiada.

Prace plastyczne wyko-
nywane przez dzieci są wy-
razem indywidualnych róż-
nic w postrzeganiu świata. 
-Różnice są kolosalne. Są 
dzieci, które mają tak rozbu-
dowaną wyobraźnię, że nie 
dopuszczą do siebie tego co 
widzą, wygra wyobraźnia. 
Dany element zostanie na-
malowany, ale przerobiony 
w głowie dziecka komplet-
nie nie do poznania. Jeden 

z uczestników zawsze oży-
wiał elementy, np. zegarek 
– musiał mieć oczy, nóżki, 
musiał żyć. Zawsze są dzieci, 
które nie będą odzwiercie-
dlać. Są dzieci, które wręcz 
przeciwnie, starają się kreska 
po kresce wszystko co widzą 
powtórzyć. I są dzieci, które 
nie będą się skupiać na szcze-
gółach – dzieli się swoimi 
obserwacjami.

Te różne podejścia nie pod-
legają wartościowaniu, bo 
sztuka zakłada wielość sposo-
bów postrzegania i działania.

-Każdy przekazuje to co 
chce. To jest cząstka jego, 
którą chce przekazać ro-
biąc prace i tego nie moż-
na w dziecku zabijać. Robić 
w zgodzie ze sobą – jeśli ktoś 
się czuje dobrze w odwzo-
rowaniu, niech to robi, jeśli 
w abstrakcji – też, jeśli spra-
wia to radość – dodaje.

Nie tylko talent
Jakie cechy u dziecka sprzy-

jają osiąganiu rezultatów w 
sztukach plastycznych? Czy 
ważny jest talent? Po czym 
poznać, że dziecko uczęsz-
czające na zajęcia plastyczne 
podąża swoją własną drogą?

Tobiasz Bułynko wyjaśnia, 
że w malarstwie i rysunku 
istotna jest cierpliwość, która 
nie jest mocną stroną zwłasz-
cza młodszych dzieci, z dru-
giej zaś strony malarstwo 
i rysunek uczą cierpliwości.

-Trzeba stać w miejscu 
przez półtorej godziny i pa-
trzeć w jeden punkt cały 
czas. Skupić się, słuchać co się 

mówi. Pośpiechem się nic nie 
osiągnie – stwierdza.

W potocznym mniemaniu 
artysta-malarz to ktoś obda-
rzony specjalnym talentem, 
z którym się po prostu uro-
dził. Może się okazać jednak, 
że na szali przeważą takie 
cechy jak pracowitość i wy-
trwałość.

-Niektóre osoby mają dar 
postrzegania i od razu prze-
rysowywania, lepiej widzą 
świat i łatwiej im przenosić go 
na kartkę czy na jakąkolwiek 
formę plastyczną. Ale są oso-
by na tyle zdeterminowane, 
że choćby tego widzenia nie 
miały, ciężką pracą nadrobią 
to. Na początku w to nie wie-
rzyłem, ale sztuki plastyczne 
to coś, czego można się na-
uczyć – tłumaczy.

Po czym więc poznać, że 
młody adept sztuk plastycz-
nych podąża właściwą drogą?

-Jeśli u dziecka jest coś ta-
kiego, że ma ochotę siedzieć 
i cierpliwie rysować, to jest 
najlepszy wyznacznik, że to 
dziecko powinno iść w tym 
kierunku. Bo przede wszyst-
kim potrzeba chęci do pracy 
- odpowiada.

Sylwia Pańków
Fot. Joanna Szamota
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ROZRYWKA. Aquapark pod Mszczonowem 
już na przełomie 2018 i 2019 roku

Budowa Park of Poland 
i d z i e  p e ł n ą  p a r ą
Pod Mszczonowem trwa budowa Park of Poland, 
czyli największego parku rozrywki w Polsce. 
Wszystko wskazuje na to, że Aquapark Suntago 
Wodny Świat, będący częścią planowanego obiektu, 
zostanie otwarty już na przełomie 2018 i 2019 roku. 
Sprawdziliśmy, co obecnie dzieje się na terenie 
inwestycji.

Park rozrywki Park of Poland pod Mszczonowem to in-
westycja, o której słyszymy od lat. W końcu jednak budowa 
ogromnego parku rozrywki ruszyła. Przedstawiciele spółki 
Global City Holdings – inwestora inwestycji – zapewniają, 
że w Park of Poland stworzone będą atrakcje turystyczne 
dla klientów w każdym wieku, a część z nich będzie działała 
przez cały rok.

Największy zadaszony park wodny w Europie
Pierwszym etapem Park of Poland ma być największy 

zadaszony park wodny w Europie – Suntago Wodny 
Świat. Aquapark będzie składał się z trzech różnych stref 
tematycznych.

W pierwszej strefi e Saunaria znajdzie się ponad 10 róż-
nego rodzaju saun, prywatne gabinety masażu, mineralne 
baseny zdrowotne oraz solaria. W strefi e Relaks goście 
będą mogli odpocząć w otoczeniu 700 prawdziwych palm, 
popływać w zakrytym basenie o powierzchni 1 000 m kw. 
oraz w basenie usytuowanym obok ogrodu o powierzch-
ni 20 000 m kw. z otwieranym w słoneczne dni dachem. 
W strefie wodnej dżungli Jamango zaplanowano zaś 
ponad 3 km zjeżdżalni wodnych, w tym najdłuższą krytą 
zjeżdżalnię w Europie o długości 320 m.

Prace nie są zagrożone
Z wielką ciekawością przyglądamy się budowie wod-

nego parku rozrywki pod Mszczonowem. Co dzieje się na 
terenie inwestycji?

– W drugiej połowie lipca zostały wylane pierwsze 
fundamenty pod słupy w części obiektu, gdzie zlokalizo-
wany będzie basen termalny Suntago – poinformował na 
portalu społecznościowym Facebook Global City Holding, 
inwestor obiektu.

Systematycznie także na stronie Park of Poland na porta-
lu społecznościowym Facebook oraz Instagram pojawiają 
się aktualne zdjęcia z placu budowy. Wygląda więc na 
to, że prace budowalne przebiegają zgodnie z planem, 
a otwarcie części parku rozrywki na przełomie 2018 i 2019 
roku nie jest zagrożone. 

Kinga Rochalska
Fot. Facebook/Park of Poland

Grodzisk Mazowiecki
„Lato w Mieście” zorgani-

zowane na terenie gminy 
Grodzisk Mazowiecki przez 
Centrum Kultury zebrało 
ogromną liczbę uczestników. 
Bezpłatne zajęcia, finanso-
wane przez gminę i prze-
znaczone dla dzieci w wieku 
6-13 lat, odbywały się w lipcu 
i sierpniu w salach Centrum 
Kultury oraz w podlegających 
mu świetlicach: w Łąkach 
i w Kozerkach.

Codzienne, kilkugodzinne 
warsztaty zostały tak zapro-
jektowane, aby zapewnić 
dzieciom zarówno aktywność 
artystyczną, jak i ruchową, 
a tradycyjnie największy en-
tuzjazm wzbudzały zajęcia 
plastyczne – wzbogacone 
o techniki pracy z wikliną 
i pracy nad witrażem. W tym 
roku jako novum wprowa-
dzono gimnastykę korekcyj-
ną, z zadowoleniem przyjętą 
przez rodziców oraz zajęcia 
detektywistyczne – rozwi-
jające m.in. logiczne my-
ślenie, spostrzegawczość, 
koncentrację oraz percepcję 
zmysłową.

Willa Radogoszcz zaprosiła 
dzieci na nieodpłatne seanse 
starych bajek – kreskówek. 
Z kolei „Lato w Kinie” grodzi-
skiego Centrum Kultury za-
oferowało młodym uczestni-
kom fi lmy familijne w bardzo 
niskiej, promocyjnej cenie 
biletów. W ciągu dwóch mie-
sięcy grodziskie atrakcje dla 
młodych odbiorców zostały 
tak rozplanowane, aby stale 
działo się coś ciekawego.

Milanówek
Milanowskie Centrum Kul-

tury również zorganizowało 
„Lato w Mieście”, a w jego ra-
mach dwie edycje półkolonii, 

w lipcu i sierpniu. Pod opieką 
znalazło się ok. 100 dzieci 
w wieku od 6 do 12 lat, które 
łącznie przez cztery tygodnie 
po dziewięć godzin dzien-
nie brały udział w zajęciach 
kulturalno-edukacyjnych 
i sportowych.

Na zakończenie każdego 
tygodnia odbyły się szcze-
gólnie lubiane przez dzieci 
wycieczki, m.in. do Parku 
Rozrywki w Julinku. Odpłat-
ność była nieduża i obejmo-
wała jedynie koszt obiadków 
i wycieczek.

W lipcu, po zakończeniu 
pierwszego turnusu półko-
lonii, w fi lii MCK czyli „Kurni-
ku”, odbywały się warsztaty, 
w których wzięło udział ok. 
50 młodych uczestników. 
Instruktorzy i animatorzy 
przygotowali pomysłowe za-
jęcia: m.in. muzykowanie na 
instrumentach skonstruowa-
nych z rzeczy codziennego 
użytku, szycie maszynowe 
i ręczne wyszywanie, zabawy 
ekologiczno-survivalowe, 
przyspieszony kurs fotografi i 
i malarstwa.

Przez całe wakacje działało 
Miejskie Podwórko, stwo-
rzone przez MCK na terenie 
dawnego basenu miejskie-
go. Przez 6 godzin dziennie 
dziećmi zajmowały się dy-
żurujące animatorki, orga-
nizowane były również cie-
kawe wydarzenia dla dzieci 
i młodzieży. Zarówno zajęcia 
w „Kurniku”, jak i na „Miejskim 
Podwórku” były bezpłatne.

Brwinów
Gminny Ośrodek Kultury 

w Brwinowie „OKej” również 
zorganizował „Lato w Mie-
ście”. Przez pierwsze dwa 
tygodnie wakacji ok. setka 
dzieci w wieku 7-12 lat wzięła 

udział w codziennych kil-
kugodzinnych wycieczkach 
w atrakcyjne miejsca, m.in. 
do Term Mszczonowskich, 
do kina, parku linowego, do 
Puszczy Bolimowskiej.

Od samego początku wa-
kacji do połowy lipca „OKej” 
zorganizował również półko-
lonie w swojej fi lialnej Świetli-
cy „OWCA” w Owczarni, które 
zapewniły opiekę mniejszym 
dzieciom od wczesnych go-
dzin rannych do godz. 17-tej. 
Pod opieką doświadczonych 
instruktorek dzieci spędzały 
czas na zajęciach plastycz-
nych i wspólnych zabawach 
na świeżym powietrzu, raz 
w tygodniu jeździły do kina 
lub na basen.

W ciągu całych wakacji 
w filialnej świetlicy „OKeja” 
w Otrębusach pracownia 
artystyczna Caramel prowa-
dziła komercyjne półkolonie 
dla dzieci przez 8 godzin 
dziennie. Mali uczestnicy 
spędzali czas na zajęciach 
plastycznych i twórczych 
zabawach.

Podkowa Leśna
Podobnie jak w poprzed-

nich latach CKiO w Podkowie 
Leśnej zorganizowało w lipcu 
Artwakacje, w formie półko-
lonii, przeznaczone dla dzieci 
od 7 do 12 lat, trwające przez 
cztery tygodnie, codziennie 
po 6 godzin. Z zajęć skorzy-
stało 120 dzieci. Utrzymane 
były tradycyjnie w konwencji 
warsztatów artystycznych. 
Uczestnicy bawili się w sta-
roświeckie zabawy, kręcili 
filmy, projektowali modę 
i robili przedmioty ze szkła 
artystycznego. Każdy tydzień 
kończył się wielkim fi nałem 
i prezentacją rezultatów dla 
rodziców.

W sierpniu dla starszych 
uczestników, w przedziale 
wiekowym 10-14 lat, CKiO 
zorganizowało trwające po 
2 godziny dziennie warsztaty: 
didżejsko-hiphopowe oraz 
samby batucady – grupowe-
go muzykowania na instru-
mentach perkusyjnych, które 
wywodzi się z tradycji Ame-
ryki Południowej. Te ostatnie 
okazały się niekwestionowa-
nym hitem. Zajęcia zakończo-
ne zostały koncertem. 

Podkowiański Ośrodek 
Pomocy Społecznej zorga-
nizował w sierpniu trzyty-
godniowe półkolonie, dla 
dzieci i młodzieży w wieku 
7-18 lat, po części odpłatne, 
po części dofinansowane 
z Urzędu Miasta. Wycho-
dząc naprzeciw preferencjom 
młodych uczestników miały 
one charakter codziennych 
wycieczek: do kina, na basen, 
do Term Mszczonowskich, 
do parku trampolin i wielu 
innych atrakcyjnych miejsc.

Również podkowiański 
OPS, w porozumieniu z Ze-
społem Szkół w Podkowie 
Leśnej,  zorganizował na 
przełomie lipca i sierpnia 
12-dniowy obóz dla dzieci 
i młodzieży w wieku 11 – 18 
lat, na Riwierze Olimpijskiej 
w Grecji. Uczestnicy spędzali 
atrakcyjnie czas w jednym 
z tamtejszych kurortów, do-
datkowo podczas podróży 
autokarem zwiedzili Wiedeń 
i Budapeszt. Zainteresowanie 
wycieczką było ogromne – 
na wakacje wyjechało aż 86 
osób. Tak ogromna frekwen-
cja możliwa była m.in. dzięki 
temu, że opłatę rozłożono 
na raty, płatne w dłuższym 
okresie czasu.

Zebrała:
Sylwia Pańków

WAKACJE. Podsumowanie akcji „lato w mieście”

Różnorodne pomysły na „zabicie” czasu
Tegoroczne wakacje dobiegają końca, lada moment nasze dzieci wrócą do szkoły. Podsumujmy więc ofertę letnich 
zajęć wakacyjnych, jakie w lipcu i sierpniu były dostępne na terenie naszych miast.

PRUSZKÓW. Mieszkańcy skonsultują strefę płatnego parkowania

Wraca temat strefy płatnego parkowania
O strefi e płatnego parkowania w Pruszkowie mówi się już od dawna. Wydawałoby się, że władze miasta 
zrezygnowały z tego pomysłu. Okazuje się jednak, że temat powraca, a zarząd powiatu pruszkowskiego planuje 
przeprowadzić w tej sprawie konsultacje społeczne.

Idea uruchomienia strefy 
płatnego parkowania nie-

strzeżonego w Pruszkowie 
zrodziła się już kilka lat temu. 
Głównym zadaniem płatnej 
strefy byłoby zwiększenie 
rotacji na miejscach postojo-
wych i tym samym ułatwienie 
dostępu do sklepów, punk-
tów usługowych, urzędów 
oraz przychodni.

Strefa płatnego parkowania
Przypomnijmy, że strefa 

składać miałaby się z trzech 
różnych podstref: A, B i C. 
W podstrefach A i C par-
kowanie byłoby płatne od 
poniedziałku do piątku 
w godz. 8.00–18.00, a w stre-
fie B – we wtorki i piątki 
w godz. 6.00–13.00. Poza 
tymi godzinami oraz w dni 
ustawowo wolne od pracy 
parkowanie miałoby być 
bezpłatne.

Podstrefa A objąć miała-
by ulice w centrum miasta: 

Kraszewskiego, Kościuszki, 
Sienkiewicza, Chopina, Lipo-
wą (od Al. Armii Krajowej do 
ul. Kopernika), Potulickiego, 
Niecałą, Drzymały, Radnych, 
Niepodległości, Kościelną, 
Sprawiedliwości, Berenta, 
Hubala, Kopernika, Prusa (od 
ul. Powstańców do ul. Miry 
Zimińskiej-Sygietyńskiej), 
Ołówkową (od ul. Sienkiewi-
cza do ul. Mokrej) i Ewy.

Podstrefa B objąć miałaby 
ulice: Komorowską (od ul. 

Gordziałkowskiego do ul. 
Ceramicznej), Ceramiczną 
(od ul. Komorowskiej do ul. 
Prusa) i Targową, zaś strefa 
C – parking wzdłuż torów 
Warszawskiej Kolei Dojazdo-
wej (od ul. Ewy do garaży).

Mimo dalekosiężnych pla-
nów, do tej pory projekt 
nie wszedł w życie. Spraw-
dziliśmy, czy władze miasta 
zrezygnowały z pomysłu 
wprowadzenia strefy płatne-
go parkowania.

We wrześniu konsultacje 
społeczne

Okazuje się, że prace nad 
strefą wstrzymują uzgod-
nienia pomiędzy władzami 
miasta a starostwem powia-
towym, w którego zarządzie 
jest większość ważnych dróg 
znajdujących się w centrum 
Pruszkowa m.in. Al. Niepod-
ległości, ul. Bolesława Prusa, 
ul. Sienkiewicza.

- Projekt jest przygotowany, 
natomiast mamy blokadę 
ze strony starostwa. Od po-
czątku kadencji nie uzyska-
liśmy odpowiedzi i zgody 
na wprowadzenie płatnych 
stref parkowania na drogach 
powiatowych – mówi An-
drzej Kurzela, wiceprezydent 
Pruszkowa. 

Co na to władze starostwa?
- Jestem przeciwny wpro-

wadzaniu takiego rozwiąza-
nia czemu niejednokrotnie 
dawałem już wyraz. Oczeku-
jąc, że wobec opłat parkingo-
wych mieszkańcy zdecydują 
się zrezygnować z własnych 
samochodów należałoby 
zapewnić im odpowiednio 
rozwiniętą komunikację zbio-
rową. Jej obecny stan w mojej 
ocenie jest niewystarczający 
do pełnienia roli alterna-
tywy dla przemieszczania 
się autem – mówi Maksym 
Gołoś, starosta pruszkowski. 
– Niemniej jednak należy 
pamiętać, że ostateczną de-
cyzję w sprawie podejmie 
kolegialnie zarząd powiatu. 
Zarząd na wrzesień tego roku 
zaplanował przeprowadzenie 
konsultacji społecznych na 
ten temat – dodaje Maksym 
Gołoś.

Kinga Rochalska

Dzieki porozumieniu Ośrodka Pomocy Społecznej i Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej, zorganizowano na przełomie lipca i sierpnia 12-dniowy obóz dla 
dzieci i młodzieży w wieku 11 – 18 lat na Riwierze Olimpijskiej w Grecji. Uczestnicy spędzali atrakcyjnie czas w jednym z tamtejszych kurortów, dodatko-
wo podczas podróży autokarem zwiedzili Wiedeń i Budapeszt. Dzięki rozłożeniu opłaty na raty i możliwości zapłaty w dłuższym okresie czasu zaintereso-
wanie wycieczką było ogromne – na wakacje wyjechało aż 86 osób!  Fot. Robert Jarząbek
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2500/1821/OGS Żabia Wola, Osowiec,
budowlana, pow. 1500 m2, cena 157.000 zł

2499/1821/OGS Żabia Wola, Oddział, rolno – 
budowlana, pow. 18700 m2, cena 748.000 zł

2498/1821/OGS Nadarzyn, Stara Wieś,
budowlana, pow. 1184 m2, cena 120.000 zł

2497/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, budowlana,
pow. 1100 m2, cena 210.000 zł

2496/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, budowlana,
pow. 1300 m2, cena 210.000 zł

2495/1821/OGS Nadarzyn, Urzut, budowlana,
pow. 1500 m2, cena 165.000 zł

2494/1821/OGS Pruszków, budowlana, pow.
1500 m2, cena 2.500.000 zł

2487/1821/OGS Stare Babice, Borzęcin Mały,
budowlana, pow. 900 m2, cena 185.000 zł

2485/1821/OGS Jaktorów, Chylice, budowlana,
pow. 1272 m2, cena 220.000 zł

2477/1821/ODS Brwinów, Owczarnia,
budowlana, pow. 900 m2, cena 250.000 zł

2476/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, budowlana,
pow. 1422 m2, cena 206.000 zł

2475/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, budowlana,
pow. 1500 m2, cena 202.500 zł

2474/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, budowlana,
pow. 2339 m2, cena 315.000 zł

2473/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, budowlana,
pow. 1200 m2, cena 156.000 zł

2468/1821/OGS Strzeniówka, budowlana,
pow. 2300 m2, cena 529.000 zł

2467/1821/OGS Stare Babice, Lipków,
budowlana, pow. 2000 m2, cena 790.000 zł

2466/1821/OGS Kanie, budowlana, pow.
1001 m2, cena 200.000 zł

2464/1821/OGS Nadarzyn, inwestycyjna,
pow. 5465 m2, cena 1.000.000 zł

2463/1821/OGS Mszczonów, Marków-Świnice,
leśna, pow. 21 700 m2, cena 651.000 zł

2455/1821/OGS Kanie, budowlana, pow.
1075 m2, cena 215.000 zł

2454/1821/OGS Tarczyn, Przypki, budowlana,
pow. 2000 m2, cena 145.000 zł

2453/1821/OGS Chylice, budowlana, pow.
1800 m2, cena 540.000 zł

2450/1821/OGS Nadarzyn, Stara Wieś,
budowlana, pow. 1000 m2, cena 250.000 zł

2449/1821/OGS Nadarzyn, Stara Wieś,
budowlana, pow. 1500 m2, cena 250.000 zł

2448/1821/OGS Tarczyn, Przypki, budowlana,
pow. 1947 m2, cena 200.000 zł

2448/1821/OGS Tarczyn, Przypki, budowlana,
pow. 1947 m2, cena 200.000 zł

2447/1821/OGS Nadarzyn, Stara Wieś,
budowlana, pow. 995 m2, cena 135.000 zł

2446/1821/OGS Nadarzyn, Stara Wieś,
budowlana, pow. 2073 m2, cena 290.000 zł

2445/1821/OGS Nadarzyn, Stara Wieś,
budowlana, pow. 1080 m2, cena 148.000 zł

2443/1821/OGS Tarczyn, Przypki, budowlana,
pow. 3000 m2, cena 150.000 zł

2442/1821/OGS Tarczyn, Przypki, budowlana,
pow. 9350 m2, cena 374.000 zł

2441/1821/OGS Nadarzyn, budowlana, pow.
2448 m2, cena 625.000 zł

2440/1821/OGS Nadarzyn, budowlana, pow.
1200 m2, cena 300.000 zł

2439/1821/OGS Ożarów Mazowiecki,
budowlana, pow. 500 m2, cena 120.000 zł

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

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

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, budowlana, cena 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 400.000zł

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 235.000zł

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 480.000zł

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 249.000zł

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

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

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

9 7 0 / 1 8 2 1 / O G S  K a n i e,  p ow.  1 0 0 5  m 2 ,
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

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

1919/1821/OGS Tomaszów Maz., 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 690.000zł

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

1621/1821/ODS Brwinów, wolnostojący,
4 pokoje, pow. 140 m2, działka 1400 m2, cena
370.000 zł

1619/1821/ODS Władysławów, stan deweloperski,
wolnostojący, 4 pokoje, pow. 93 m2, działka
1000 m2, cena 450.000 zł

1622/1821/ODS Stara Wieś, stan deweloperski,
wolnostojący, 6 pokoi, pow. 180 m2, działka
1090 m2, cena 560.000 zł

1617/1821/ODS Nowa Wieś, wolnostojący,
11 pokoi, pow. 350 m2, działka 1200 m2, cena
950.000 zł

1624/1821/ODS Michałowice, wolnostojący,
5 pokoi, pow. 180m2, działka 903m2, cena
1.329.000 zł

1625/1821/ODS Michałowice, wolnostojący,
5 pokoi, pow. 195 m2, działka 1100 m2, cena
1.330.000 zł

1620/1821/ODS Janki, wolnostojący, stan
idealny, 6 pokoi, pow. 300 m2, działka 1000 m2,
cena 1.990.000 zł

1618/1821/ODS Huta Żabiowolska, stan
deweloperski, wolnostojący, 4 pokoje, pow.
150 m2, działka 1200 m2, cena 590.000 zł

N A     S P R Z E D A Ż

DZIAŁKI

DOMY
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1613/1821/ODS Nadarzyn, Rusiec, wolnostojący,
4 pokoje, pow. 140 m2, działka 1050 m2, cena
630.000 zł

1611/1821/ODS Nadarzyn, Rusiec, wolnostojący,
3 pokoje, pow. 120 m2, działka 1000 m2, cena
669.000 zł

1604/1821/ODS Baranów, Boża Wola,
wolnostojący, 5 pokoi, pow. 200 m2, działka 
800 m2, cena 670.000 zł

1608/1821/ODS Żyrardów, stan deweloperski,
wolnostojący, 7 pokoi, pow. 255 m2, działka
1435 m2, cena 770.000 zł

1614/1821/ODS Rozalin,  wolnostojący,
7 pokoi, pow. 240 m2, działka 3000 m2, cena
1.250.000 zł

1612/1821/ODS Nadarzyn, Kajetany,
wolnostojący, pow. 147 m2, działka 1045 m2,
cena 1.290.000 zł

1603/1821/ODS Ożarów Maz., Płochocin,
wolnostojący, 5 pokoi, pow. 260 m2, działka
2000 m2 cena 1.290.000 zł

1594/1821/ODS Wolica, wolnostojący, stan
deweloperski, 7 pokoi, pow. 219 m2, działka
1070 m2, cena 985.000 zł

1592/1821/ODS Pęcice,  wolnostojący,
5 pokoi, pow. 170 m2, działka 900 m2, cena
1.750.000 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

1573/1821/ODS Warszawa, Ursus, wolnostojący,
7 pokoi, pow. 160 m2, działka 650 m2, cena
999.000 zł

1568/1821/ODS Warszawa, Ursus, 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

1574/1821/ODS Warszawa, Ursus, 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
500m2, 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

1598/1821/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 300m2, 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

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

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 1500 m2, 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. 185 m2, działka 1200 m2, 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

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

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

1195/1821/ODS Ożarów Mazowiecki,
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

951/1821/ODS Ożarów Mazowiecki, Orły,
pow. 200 m2, 3 pokoje, działka 8500 m2, cena
970.000 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
740.000zł

1253/1821/ODS Nadarzyn, Rusiec, stan
surowy 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 Mazowiecki,
pow. 176 m2, 6 pokoi, działka 1080 m2, cena
480.000zł

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

1573/1821/ODS Warszawa, Ursus, wolnostojący,
7 pokoi, pow. 160 m2, działka 650 m2, cena
999.000 zł

1568/1821/ODS Warszawa, Ursus, wolnostojący,
6 pokoi, pow. 180 m2, działka 977 m2, cena
1.100.000 zł

1574/1821/ODS Warszawa, Ursus, wolnostojący,
6 pokoi, pow. 240 m2, działka 1200 m2, cena 
1.490.000 zł

1550/1821/ODS Brwinów, wolnostojący,
2 pokoje, pow. 80 m2, działka 1320 m2, cena
390.000 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 333 m2, cena 370.000 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 495.000 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 926.000 zł

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

1528/1821/ODS Nadarzyn, Rozalin, wolnostojący,
3 pokoje, pow. 180 m2, działka 1800 m2, cena
695.000 zł

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

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

3354/1821OMS Brwinów, 3 pokoje, pow. 72
m2, cena 320.000 zł

3356/1821/OMS Ożarów Mazowiecki, stan
deweloperski, kawalerka, pow. 36 m2, cena
196.000 zł

3357/1821/OMS Piastów, 2 pokoje, pow. 38
m2, cena 220.000 zł

3349/1821/OMS Piastów, 2 pokoje, pow. 52
m2, cena 225.000 zł

3358/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 48
m2, cena 223.000 zł

3355/1821/OMS Pruszków, kawalerka, pow.
18 m2, cena 125.000 zł

3353/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 45 
m2, cena 262.000 zł

3352/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 45
m2, cena 245.000 zł

3351/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 30
m2, cena 180.000 zł

3350/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 34
m2, cena 195.000 zł

3348/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 35
m2, cena 199.000 zł

3347/1821/OMS Warszawa, Włochy, kawalerka,
pow. 19 m2, cena 178.000 zł

3343/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 37
m2, cena 185.000 zł

3338/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 38 
m2, cena 232.000 zł

3339/1821/OMS Piastów, 2 pokoje, pow. 47
m2, cena 247.000 zł

3327/1821/OMS Brwinów, 3 pokoje, pow. 47
m2, cena 205.000 zł

3326/1821/OMS Grodzisk Mazowiecki,
3 pokoje, pow. 55m2, cena 240.000 zł

3330/1821/OMS Milanówek, 2 pokoje, pow.
60 m2, cena 305.000 zł

3332/1821/OMS Piastów, 3 pokoje, pow. 55
m2, cena 306.000 zł

3325/1821/OMS Piastów, 2 pokoje, pow. 48
m2, cena 310.000 zł

3329/1821/OMS Pruszków, kawalerka, pow.
22 m2, cena 145.000 zł

3328/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 40
m2, cena 245.000 zł

3324/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 75
m2, cena 450.000 zł

3320/1821/OMS Piastów, 3 pokoje, pow. 64
m2, cena 310.000 zł

3322/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 48
m2, cena 259.000 zł

3318/1821/OGS Pruszków, 3 pokoje, pow. 59 
m2, cena 458.000 zł

3319/1821/OMS Ursus, 2 pokoje, pow. 54 m2,
cena 357.000 zł

3315/1821/OMS Ursus, 2 pokoje, pow. 40,5 m2,
cena 318.000 zł

3287/1821/OMS Pruszków, Bąki, 2 pokoje,
pow. 44 m2, cena 316.000 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

3 1 9 9 / 1 8 2 1 / O M S  M i l a n ó w e k ,  s t a n
deweloperski, 2 pokoje, pow. 40 m2, cena
212.000 zł

ZAINTERESOWAŁA CIĘ NASZA OFERTA, DZWOŃ: (22) 730-33-40

MIESZKANIA



Nr 15 (CXXIII) / 2017

31 SIERPNIA - 13 WRZEŚNIA 2017
OGŁOSZENIA
redakcja@fl esch.pl12

www.fl eschmazowsza.com.pl

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

- H u r t ow n i a  s p oż y wc z a 
w Nadarzynie zatrudni do działu 
handlowego z jęz.angielskim 
rekrutacja@fl esch.pl

- H u r t ow n i a  s p oż y wc z a 
w Nadarzynie zatrudni do obsłu-
gi strony sklepu internetowego 
z jęz.angielskim rekrutacja@
fl esch.pl

-Skuba Polska Jawczyce za-
trudni MAGAZYNIERA umowa 
o pracę tel. 533 112 012

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

SZUKAM PRACY:
-Zaopiekuję się lub pomogę 

starszej, samotnej osobie. Tel. 
508 238 540

-Zaopiekuję się starszą osobą,  
nawet całododbowo, mam do-
świadczenie. Tel. 506 387 071

AUTOMOTO:
-Kolektor ssący do Renault 

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

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

-Kupię każdy samochód oso-
bowy i dostawczy, również roz-
bity i bez dokumentów. Tel. 519 
353 990

-Kolekcjoner kupi części do 
polskich, starych motocykli: 
sokół, sm500, lech, cws, pod-
kowa, niemen, łucznik, perkun, 
tornedo. Kupię najdrobniejsze 
części. Tel. 505 529 328

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

-Kupię stare auta: warszawę, 
syrenę, fi ata, garbusa, nysę, ma-
lucha, mikrusa oraz wszelkiego 
rodzaju części. Mile widziane czę-
ści karoseryjne. Tel. 516 774 069

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

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

-Sokół 600 poj. Kupię części 

do takiego motocykla: zbiornik 
paliwa, koła. Tel. 516 774 069

NIERUCHOMOŚCi:
-Bramki k. Błonia dom z działką 

3 ha przy trasie na Poznań, me-
dia. Tel. 505 345 767

-Pruszków, bezczynszowe 
mieszkanie 64 m2 blisko Alej 
Jerozolimskich sprzedam. Tel. 
604 282 420

-Sprzedam działkę 1300 m2 
w Komorowie: plan zabudowy 
bliźniaczej, zabudowana połowa 
działki – pół bliźniaka 200 m2 + 
domek gospodarczy i 2 garaże 
na samochody: ciężarowy i do-
stawczy. Druga połowa działki 
przeznaczona na nadbudowanie 
lub rozbudowę domu. Budynek z 
lat 70 – tych z cegły szczelinówki 
(MAX), stropodach kryty blachą. 
Wszystkie media. Ulica Cicha, 
stary Komorów, 7 min. do WKD, 3 
min. do szkoły, KW. Cena: 1,6 mln. 
do negocjacji. Tel. 22 758 05 92

-Sprzedam działkę budowlaną 
w Ruścu, gm. Nadarzyn o pw. 
1,34 ha. Tel. 519 812 632

-Sprzedam działki budowlane 
w Kaniach. Tel. (22) 758 82 74

-Sprzedam w Piastowie zadba-
ne mieszkanie: 30 m2 w bloku 
4/4. Cicha, zielona dzielnica. 
Cena 160 000 zł. Tel. 664 114 764

-Szukam pokoju w domku 
wolnostojącym z ogrodem i z 
dala od jezdni bo mam koty i 
małego pieska. Tel. 572 489 137

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

MATRYMONIALNE:
-Miła, serdeczna, uczciwa 

o młodym wyglądzie i kobiecych 
kształtach pozna Pana 65 - 75 lat, 
dżentelmena, uczciwego, wrażli-
wego, dobrego przyjaciela, bez 
nałogów z Warszawy. Tel. (22) 
635 53 38 od 12.00 do 22.00. P.S. 
gawędziarzom i kłamczuchom 
dziekuję

-Miła, uczciwa, niezależna po-
zna Pana do lat 60-ciu, prawnie 
wolnego, zadbanego, kultural-
nego, bez nałogów, chętnie zmo-
toryzowanego. Tel. 693 151 868

-Szukam kobiety do spotkań 
po 50-tce. Tel. 576 374 245

-Wdowa 64 lata, bez nałogów, 
średni wzrost i waga, niebrzydka 
blondynka. Emerytura i własne 
M. Pozna Pana, tylko wdowca 
do 70-ciu lat bez nałogów z wł. 
M poważnie myślącego o życiu 
z okolic W-wy, najchętniej ze wsi. 
Tel. 663 504 944

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

-Drewno opałowo-kominko-
we, różne. Cena w zależności 
od gatunku drewna. Tel. 514 
640 779

-Kolekcjoner poszukuje do 
kupna motocykla z lat 30-tych 
marki Tornedo. Kupię cały po-
jazd lub części. Nawiążę kontakt 
z posiadaczami tego pięknego 
pojazdu. Tel. 505 529 328

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

-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

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

-Kupię stare auta: fiat 125p 
i 126p, syrena, warszawa, wołga, 
moskwicz, mikus, zaporożec, 
wartburg, nysa i inne ciekawe 
oraz stare motocykle - części. Tel. 
505 529 328

-Kupię stare motocykle z PRL: 
wsk, wfm, shl, junak, motoryn-
ka, komar oraz wszelkie części. 
Kupię również każdy wózek 
boczny (kosz). Stan obojętny. Tel. 
505 529 328

-Lepik na gorąco sprzedam ok. 
200 kg, cena 250 zł do negocjacji. 
Tel. 660 930 281 po 15-tej

-Okazja: wyprzedaż nowych 
garniturów w różnych kolorach, 
bardzo niska cena. Wzrost: 182 
cm, obwód klatki piersiowej: 96 
cm, obwód pasa: 92 cm. Tel. 660 
930 281 po 15-tej

-Pasjonat starej motoryzacji 
kupi stare motocykle, części. 
Płacę gotówką! Tel. 516 774 069

-Po likwidacji szrotu sprzedam 
części do samochodów: resory 
do Fiata Ducato (4 szt.), hak 
holowniczy do terenówki Fron-
tiery z atestem; lapmy: przód, 
tył, rozruszmiki, alternatory do 
różnych marek starszych aut. Do 
Mercedesa 123 oblachowanie 
całego przodu. Głownice do VW 
i Merc. Tel. 22 758 05 92

-Pozłacane ramy do obrazów, 
listwy sprzedam. Tel. 505 345 767

-Raportówkę skórzaną, brą-
zową sprzedam za 40 zł. Tel. 695 
681 450

-Sprawny kompresor sprze-
dam. Tel. 505 345 767

-Sprzedam 2 opony Bringesto-

ne 245/40/17 oraz 2 opony Pirelli 
235/35/17. Tel. 574 215 996

-Sprzedam dvd, używane, 
sprawne. Cena: 40 zł. Tel. 574 
215 996

-Sprzedam kask motocyklo-
wy, nowy, cena: 170 zł. Tel. 574 
215 996

-Sprzedam krewetki akwario-
we, gupiki, molinezje i platki. Tel. 
574 215 996

-Sprzedam kożuch damski 
z kapturem produkcji polskiej 
z Kurowa, rozmiar 44, kolor brą-
zowy, bardzo mało używany, jak 
nowy, cena: 300 zł. Tel. 660 930 
281 po 15-tej

-Sprzedam nową czarną mary-
narkę z weluru, cena 50 zł, wzrost: 
182 cm, obwód klatki piersiowej: 
96 cm. Tel. 660 930 281 po 15-tej

-Sprzedam opony zimowe 
Pirelli: 195/65/15. Cena: 220 zł za 
komplet. Tel. 574 215 996

-Sprzedam ponton, stan jak 
nowy: biało - czerwony, cena: 240 
zł. Tel. 574 215 996

-Sprzedam rower rórski, rama 
męska, cena: 150 zł. Tel. 574 
215 996

-Sprzedam witrynę chłodniczą 
o wymiarach: 1,10/1,20/90. Tel. 
696 778 316

-Ziemia na podniesienie te-
renu: czarnoziem, humus. Cena 
do uzgodnienia. Tel. 514 640 779

-Żyrandol 8-ramienny, mosięż-
ny, wypełniony, tzw. „księstwo 
warszawskie” sprzedam. Tel. (22) 
723 40 99

USŁUGI:
-Dezynsekcja - deratyzacja. 

Skutecznie zwalczamy: prusaki, 
karaluchy, mrówki, pluskwy, 
myszy i szczury itp. Kontakt: 
www.insekt24.pl Tel. 533 780 170

-Odkleszczanie. Skuteczne 
zwalczanie KLESZCZY na Twojej 
posesji. Kontakt: www.insekt24.
pl Tel. 533 780 170

-Stolarstwo, schody, podłogi, 
cyklinowanie, wszystko z drew-
na. Tel. 608 196 348

-Usługi wróżbiarskie: więcej 
informacji na stronie: www.
tarocista.pl

-Ziemia na wyrównanie tere-
nu. Czarnoziem, humus. Tel. 514 
640 779

RÓŻNE
-Poszukuję psa owczarka bel-

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

-Poszukuję nauczyciela hi-
storii: szkoła zawodowa do eg-
zaminu poprawkowego aby 
przygotować ucznia w miesiącu 
lipcu. Tel. 500 185 628

Drobne od osób prywatnych za darmo!
Wyslij treść SMS na nr. 885 585 001
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B E Z  TA B U
Droga Redakcjo

Wyjeżdżamy z mężem na urlop za granicę. Problem polega 
na tym , że oboje nie posiadamy kont bankowych, boimy 
się kart, bankomatów. Tyle w dzisiejszych czasach słyszy się 
o skanowaniu i podrabianiu kart oraz o włamaniach na konta.

Musimy zabrać całą gotówkę przeznaczoną na wyjazd ze sobą.
Jak się zabezpieczyć przed kradzieżą? Co zrobić żeby nie 

nosić całej gotówki ze sobą, żeby też nie zostawiać w pokoju 
hotelowym?

Maria 61 l.
Szanowna Pani Mario

Faktycznie wiele się słyszy o włamaniach na konta i pod-
robionych kartach, faktycznie trzeba być bardzo ostrożnym 
podczas korzystania z kart płatniczych.

Jednak wyjazd z całą gotówką w przysłowiowej kieszeni też 
powinien być dobrze przemyślany i solidnie przygotowany.

W pierwszej kolejności powinniście Państwo zadbać 
o to by na czas podróży podzielić się posiadaną gotówką 
i rozłożyć ją w możliwie najwięcej miejsc.

Proszę nie trzymać wszystkich pieniędzy w portfelu 
umieszczonym w kieszeni spodni lub damskiej torebce.

Musimy pamiętać, że to złodziej pilnuje nas a nie my złodzieja.
Sugerowałabym również nie zostawiać gotówki w po-

koju hotelowym.
Praktycznie w każdym hotelu istnieje możliwość prze-

chowywania pieniędzy w sejfi e, w wielu miejscach jest to 
usługa bezpłatna, w innych jednak należy wykupić sobie 
taką możliwość.

Niemniej jednak wtedy macie Państwo pewność, że 
Wasze środki są zabezpieczone.

Dobrze jest też zrezygnować z noszenia drogocennej 
biżuterii poza hotelem, warto umieścić ją również w sejfi e.

Pamiętajmy, że złodzieje to przeważnie fachowcy i sto-
sują takie chwyty, że zanim się zorientujemy znikną razem 
z naszymi dobrami.

Wierzę, że wszystko odbędzie się bezpiecznie i po Pań-
stwa myśli a urlop będzie niezapomniany.

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. 

R E K L A M A



MIESZKANIA
redakcja@fl esch.pl

Nr 15 (CXXIII) / 2017

31 SIERPNIA - 13 WRZEŚNIA 2017 13www.fl eschmazowsza.info.pl

MIESZKANIA GOTOWE DO WPROWADZENIAMIESZKANIA GOTOWE DO WPROWADZENIA



Nr 15 (CXXIII) / 2017

31 SIERPNIA - 13 WRZEŚNIA 2017
NA WEEKEND
redakcja@fl esch.pl14

www.fl eschmazowsza.com.pl

U NAS. Grupa Mocarta na dniach Milanówka

Lata 20, lata 30 
Już w sobotę 9 września Milanówek po raz 
kolejny przeniesie się do lat 20. i 30. W owym 
klimacie organizatorzy imprezy przygotowali 
dla mieszkańców miasta mnóstwo atrakcji 
i niespodzianek, a między innymi występ znanej 
i chętnie oglądanej Grupy Mocarta.

– Święto Miasta Milanówka to inicjatywa, mająca na celu 
integrację społeczności lokalnej i pokazanie współczesnego 
potencjału miasta. Dwudziestolecie międzywojenne to dla 
Milanówka okres pozytywnych zmian i rozwoju społeczno-
-kulturalnego. Wracamy do tej atmosfery by pokazać korzenie 
miasta i przypomnieć mieszkańcom klimat tamtych lat – mó-
wią organizatorzy. Impreza odbędzie się w samym centrum 
miasta na ulicy Krakowskiej, a także na kortach tenisowych 
w Milanówku.

Tak jak w poprzednich latach program wydarzeń 
nawiązuje do lat 20. i 30. W tym roku klimat retro zo-
stanie nieco odświeżony o nowoczesną technologię, 
mianowicie w mieście pojawi się telebim, na którym 
organizatorzy będą wyświetlać ciekawostki związane 
z miastem. Wśród licznych atrakcji będziemy mogli 
zobaczyć kataryniarza, szczudlarzy, rowerowe riksze 
oraz wspaniale przebranych w klimacie dwudziestolecia 
mieszkańców Milanówka.

Imprezę wzbogacać będą rozmaite warsztaty i pokazy. 
Podczas wydarzenia odbędzie się Swing Spacer, pokaz 
mody z okresu międzywojennego oraz wybór jednego 
z najlepszych produktów lokalnych miasta Milanówka. 
Główną atrakcją sobotniego programu (9 września) 
będzie znana i lubiana Grupa Mocarta, ale także występ 
Orkiestry Sentymentalnej, która zaprezentuje „Szlagier 
Warszawy”.

– Wieczór zakończymy potańcówką prowadzoną przez 
DJ-a Wika oraz Michała Fogga, prawnuka Mieczysława 
Fogga – opowiadają organizatorzy z Milanowskiego 
Centrum Kultury.       Anna Jaskulska

Program:
14:00 Uroczyste rozpoczęcie Święta Miasta Milanówka 

14:00 Piosenki z lat 20/30 w wykonaniu uczestników 
zajęć wokalnych Dariusza Biernackiego w MCK 

Od 14:00 warsztaty modowe na stoisku „Modystka 
i stylistka”, miasteczko warsztatowe i animacje dla dzieci 

15:00 Spacer swingowy ulicą Kościuszki 
16:00 SPOTKANIE AUTORSKIE z Agnieszką Fitkau-

Perepeczko 
16:40 Rewia mody w reżyserii Roksany Szlaskiej 

17:00 Koncert Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej 
19:00 Gwiazda wieczoru: Grupa MoCarta - występ 

muzyczno-kabaretowy 
20:30 Potańcówka z Dj Wiką & Dj Foggiem (w ramach 

XIV Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Retro im. 
Mieczysława Fogga).

W trakcie Święta zapraszamy do klimatycznych 
kawiarenek, ogrodu Bolesława Prusa, miasteczka 

warsztatowego dla dzieci - gry i zabawy, przejażdżki 
dorożką, zrobienia okolicznościowego makijażu, a także 

na warsztaty fotografi czne - cyjanotypie, prezentacja 
fotografi i w XIX wiecznej technice oleju i sprzętu, 

kiermasz z dawnych lat, rozstrzygnięcie konkursu na 
Milanowski Produkt Lokalny.

Szczegóły na stronach: www.mckmilanowek.pl i www.
milanowek.pl 

GRODZISK MAZOWIECKI. Motogrodzsko 2017

MOTO - atrakcjeMOTO - atrakcje
Jako slogan reklamujący imprezę organizatorzy 
zapewniali na rozlicznych plakatach „wiele atrakcji 
ociekających benzyną”. Faktycznie, wiele atrakcji 
ociekało, ale bardzo niskooktanową wodą. Aura nie 
rozpieszczała uczestników zlotu motocyklistów, który 
odbył się w Natolinie.

Mimo kłopotów z pogodą udało się zorganizować 
paradę motocykli, zajęcia z pierwszej pomocy (wraz 
z ćwiczeniami praktycznymi), pokaz działań strażaków przy 
wycinaniu osób uwięzionych w rozbitych samochodach. 
Stanęły kramy z różnościami bliżej lub dalej powiązanymi 
z motoryzacją. Nie obyło się bez „pańskiej skórki” i waty 
cukrowej. Na estradzie pojawiły  się zespoły „Blueberry 
Hill Trio”, „4 Szmery” i absolutna gwiazda wieczoru – „Wilki”. 
Z powodów atmosferycznych „wyciekł” z programu show 
kulinarny Tomasza Jakubiaka. Nie odbył się. Z tego samego 
zapewne powodu bardzo nieliczną obsadę miała, kończąca 
zlot, msza w intencji szczęśliwego powrotu.

(kf) 
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PODKOWA LEŚNA. Piknik historyczno-militarny

H e j ,  h e j  u ł a n i !
27 sierpnia w Podkowie Leśnej odbył się piknik historyczno-militarny, 
zorganizowany z okazji święta pułkowego 2 Pułku Ułanów Grochowskich, polskiej 
formacji kawaleryjskiej powstałej w 1917r. Pułk brał udział w walkach o granice 
Rzeczpospolitej podczas I wojny światowej, w czasie wojny polsko – bolszewickiej, 
w kampanii wrześniowej i w ramach Armii Krajowej w 1944 r.

Obecnie tradycje Pułku przypomina 
i podtrzymuje Stowarzyszenie Ułanów 

Grochowskich im. gen. Józefa Dwernickiego, 
zawiązane w 2003r. przez członków klubu 
jeździeckiego TKKF „Podkowa”. Celem stowa-
rzyszenia jest historyczna rekonstrukcja wize-
runku i wyszkolenia polskich kawalerzystów.

Niedzielny piknik poprzedzony został mszą 
w intencji kawalerzystów z 2 Pułku Ułanów 
Grochowskich w Kościele św. Krzysztofa. 
Następnie zrekonstruowany oddział konny, 
w pełnym umundurowaniu i uzbrojeniu, prze-
maszerował ulicami Podkowy do Stawiska.

Na terenie Muzeum im. Iwaszkiewiczów 
rozpoczęły się kolejno pokazy: konnej pre-
zentacji kopii sztandaru pułkowego, którego 
oryginał po klęsce wrześniowej w 1939r. 
został wywieziony do Wielkiej Brytanii, na-
stępnie pokaz musztry kawaleryjskiej w szyku 
konnym oraz pokaz konny władania białą 
bronią: szablą i lancą.

Pokazom towarzyszył komentarz, prezen-
tujący historię i tradycję Pułku (sięgającą 
czasów powstania listopadowego z 1831r.), 
wyjaśniający symbolikę barw mundurowych, 
znaczenie zmiany szyków konnych w terenie 

oraz mity związane z rodzajem broni używa-
nej przez kawalerię.

Wyjątkowo efektownie i kolorowo pre-
zentowała się kopia munduru kawalerzysty 
z czasów Królestwa Polskiego oraz kopia 
munduru galowego z okresu wojny polsko – 
bolszewickiej, wzorowanego na mundurach 
armii carskiej.

Po pokazach kawalerzystów przyszła kolej 
na pokaz jeździecki podkowiańskiego klubu 
TKKF. Dziewczęta z klubu zaprezentowały, 
podobnie jak kawalerzyści, umiejętność 

zmiany szyków konnych oraz skoków przez 
przeszkody. W dalszej części pikniku odbyły 
się przejazdy pojazdów militarnych: transpor-
tera opancerzonego tzw. tankietki i ciężarów-
ki wojskowej.

Chętni mogli poćwiczyć jazdę konną pod 
okiem kawalerzystów, przejechać się po-
jazdem wojskowym lub bryczką, postrzelać 
z wiatrówki na strzelnicy. Ostatnim punktem 
programu był pokaz sokolniczy, podczas 
którego zaprezentowane zostały przeloty 
ptaków drapieżnych. 

Tekst i foto: Sylwia Pańków

NADARZYN. Świetlica w Parolach otwarta

Miejsce integracji i zabawy
W ostatnią niedzielę sierpnia zgodnie z zapowiedziami została otwarta świetlica 
w Parolach. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 15.00. Pojawili się na niej 
samorządowcy wraz z wójtem, duchowni a także mieszkańcy Gminy Nadarzyn.

Otwarcie rozpoczęło się od krótkich 
przemówień samorządowców, a także 
historii powstania Parol. Następnie został 
przedstawiony rys historycznych powsta-
nia świetlicy. Osoby zaangażowane w jej 
budowę otrzymały również pamiątkowe 
tabliczki, a następnie nastąpiło tradycyjne 
przecięcie wstęgi i poświęcenie obiektu.

Gdy świetlica była już ofi cjalnie otwarta, 
mieszkańcy mogli zwiedzać pomiesz-
czenia, posilić się przygotowanym po-
siłkiem, a także posłuchać afrykańskiej 
muzyki granej przez zespół Moribaya.

Na dzieci czekało wiele atrakcji m.in. dmu-
chańce, malowanie buziek, warsztaty cera-
miczne, gigantyczne bańki i wiele innych.

Budowę świetlicy rozpoczęto na początku 
2016 roku. Jej powierzchnia użytkowa to prawie 1000 m2 (989,92), a oprócz niej na terenie 
działki powstało jeszcze boisko do gry w piłkę nożną z nawierzchnią z trawy syntetycznej 
oraz plac zabaw, siłownia zewnętrzna i boisko do koszykówki. Inwestycja kosztowała 
2 963 652,27 zł plus 100 000 wyposażenie.

Tekst i foto: Ewelina Wielgat 

R E K L A M A

BRWINÓW. Wielkie bzykanie na Pszczelinie

Międzypokoleniowa zabawa
W związku z ukończeniem modernizacji ul. Pszczelińskiej w Brwinowie, w 
niedzielę 27 sierpnia odbyła się impreza miejska pod nazwą „Wielkie Bzykanie 
na Pszczelinie”. Organizatorem było Stowarzyszenie „Projekt Brwinów”.

Wydarzenie miało charak-
ter imprezy rodzinnej, 

tłumnie dopisali przedstawi-
ciele wszystkich pokoleń. Było 
mnóstwo rodzin z dziećmi, 
pełno młodzieży i ogromna 
ilość seniorów. Pogoda również 
szczęśliwie dopisała.

Impreza zorganizowana zosta-
ła z ogromnym rozmachem. Było 
gwarno, rojno i wesoło. Wpada-
jącą w ucho oprawę muzyczną 
zapewniał młodzieżowy zespół 
muzyki ludowej w barwnych, 
regionalnych strojach łowickich. 
Ludowe rzewne piosenki miały 
dużą publiczność, w znacznej 
mierze spośród seniorów. 

Zadbano o wygodę uczestni-
ków imprezy, ustawiając wszędzie 
słomiane, wygodne i malownicze 
siedziska. Dla dzieci przygotowa-
no kolorowe zabawy plastyczne, 
rysowanie na asfalcie oraz mia-
steczko rowerowe, w którym 
maluchy wytrwale uczyły się 
zasad ruchu drogowego.

Całe rodziny brały udział w grze 
miejskiej, głowiąc się zespołowo 
nad zadaniami. Straż pożarna 
dawała pokazy gaszenia ognia 
i otworzyła wnętrza pojazdów dla 
zaciekawionych dzieci. Policjanci 
wpuścili maluchy do radiowozów, 
aby mogły uruchamiać sygnały 
dźwiękowe.

Imponująco wyglądała oprawa 
kulinarna imprezy: w ramach pik-
niku wieprzowego zaserwowano 
potrawy z grilla, w ogromnych 
ilościach, które w razie potrzeby 
mogłyby wyżywić całe miasto.

Była degustacja serów dojrze-
wających dla chętnych, słone 
przekąski dla młodzieży, wata 
cukrowa i obwarzanki dla dzieci, 
ciepłe i zimne napoje. Ogromną 
popularnością cieszyły się straga-
ny z różnymi gatunkami miodów.

Możemy sobie tylko życzyć, 
oby tak świetnie zorganizo-
wanych imprez miejskich było 
w naszych miasteczkach jak 
najwięcej.

Tekst i foto: Sylwia Pańków
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CHCESZ SZYBKO I DOBRZE SPRZEDAĆ
MIESZKANIE, DOM, DZIAŁKĘ? 22 730-33-40/4322 730-33-40/43

Nr oferty: 

895/1821/ODS
Rok budowy: 2008

Stan: idealny

Typ domu wolnostojący

Pow. działki 1400 m .kw.

Kontakt 22 730 33 40

Mieszkanie na sprzedaż

475 000 PLN

Warszawa - Wola

4 pok., 58 m2
Nr oferty: 

2450/1821/OMS
Rok budowy: 2010

Stan: deweloperski

Piętro: 3/3

Typ kuchni: oddzielna

Kontakt 22 730 33 40

O F E R T Y   T Y L K O   U   N A S

Nr oferty: 

3030/1821/OMS
Rok budowy: 2010

Stan: idealny

Piętro: 1

Typ kuchni: widna

Kontakt 22 730 33 40

Mieszkanie na sprzedaż

540 000 PLN

Warszawa - Ursus

4 pok., 72 m2

Nr oferty: 

3121/1821/OMS
Rok budowy: 2010

Stan: dobry

Piętro: 2

Typ kuchni: otwarta

Kontakt 22 730 33 40

Działka na sprzedaż

175 000 PLN

Nadarzyn, Stara Wieś

1200 m2

Działka na sprzedaż

242 000 PLN

Pruszków

903 m2
Nr oferty: 

2032/1821/OGS

Rodzaj działki przemysłowa

Kształt
prostokąt
28mx150m

Media tak

Kontakt 22 730 33 43

Nr oferty: 

2130/1821/OGS

Rodzaj działki budowlana

Kształt
prostokąt
30mx40m

Media tak

Kontakt 22 730 33 40

Działka na sprzedaż

635 000 PLN

Kajetany

4100 m2
Nr oferty: 

1359/1821/OGS

Rodzaj działki rolna

Kształt
prostokąt
15mx60m

Media w ulicy

Kontakt 22 730 33 43

Dom na sprzedaż

2 200 000 PLN

Ożarów Mazowiecki

6 pok., 200 m2

Dom na sprzedaż

1 150 000 PLN

Stare Babice

6 pok., 210 m2
Nr oferty: 

1202/1821/ODS
Rok budowy: 2000

Stan: bardzo dobry

Typ domu wolnostojący

Pow. działki 1500 m .kw.

Kontakt 22 730 33 43

Mieszkanie na sprzedaż

389 000 PLN

Ożarów Mazowiecki

3 pok., 70 m2

Nr oferty: 

3260/1821/OMS
Rok budowy: 2012

Stan: bardzo dobry

Piętro: 1

Typ kuchni: widna

Kontakt 22 730 33 43

Mieszkanie na sprzedaż

369 000 PLN

Ożarów Mazowiecki

4 pok., 93 m2

Nr oferty: 

3152/1821/OMS
Rok budowy: 2000

Stan: bardzo dobry

Piętro: parter

Typ kuchni: otwarta

Kontakt 22 730 33 43

Mieszkanie na sprzedaż

690 000 PLN

Pruszków

4 pok., 122 m2

Mieszkanie na sprzedaż

330 000 PLN

Grodzisk Mazowiecki

4 pok., 79 m2

Nr oferty: 

2386/1821/OMS
Rok budowy: 2013

Stan: idealny

Piętro: 1

Typ kuchni: otwarta

Kontakt 22 730 33 43

Mieszkanie na sprzedaż

447 000 PLN

Warszawa - Bemowo

2 pok., 55 m2

Nr oferty: 

2092/1821/OMS
Rok budowy: 1972

Stan: dobry

Piętro: 9/15

Typ kuchni: widna

Kontakt 22 730 33 43

Dom na sprzedaż

800 000 PLN

Ołtarzew

6 pok., 250 m2

Dom na sprzedaż

699 000 PLN

Ożarów Mazowiecki

4 pok., 165 m2

Dom na sprzedaż

349 000 PLN

Duchnice

4 pok., 85 m2
Nr oferty: 

1425/1821/ODS
Rok budowy: 1937

Stan: do remontu

Typ domu wolnostojący

Pow. działki 1405 m .kw.

Kontakt 22 730 33 40

Nr oferty: 

1590/1821/ODS
Rok budowy: 2015

Stan:
do 
wykończenia

Typ domu wolnostojący

Garaż TAK

Kontakt 22 730 33 40

Nr oferty: 

1601/1821/ODS
Rok budowy: 1999

Stan: bardzo dobry

Typ domu szeregowy

Pow. działki 352 m .kw.

Kontakt 22 730 33 43
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