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Następne wydanie
FLESCH MAZOWSZA ukaże 
się 11 października 2017

REGION. Wielki port lotniczy ma powstać w gminie Baranów

N owe  l o t n i s ko  j u ż  w  2 0 2 7 !
Znamy ofi cjalne deklaracje polskiego rządu. Port lotniczy „Solidarność” ma powstać w miejscowości Stanisławów 
w gminie Baranów. Pierwszy samolot ma odlecieć z Centralnego Portu Lotniczego w połowie 2027 roku.

Centralny Port Lotniczy 
(CPL) to inwestycja, która 

ma być odpowiedzią na stale 
rosnący rynek przewoźników 
samolotowych. Według wy-
liczeń i prognoz ekspertów 
z Urzędu Lotnictwa Cywil-
nego w 2030 roku rynek 
lotniczy w Polsce będzie 
blisko dwukrotnie większy 
niż obecnie.

Rodzi to problem przepu-
stowości głównych lotnisk 
w kraju, w tym między inny-
mi warszawskiego Okęcia, 
które według wskaźników 
do 2035 roku ma obsługiwać 
ponad 22 miliony pasażerów 
rocznie.

W styczniu ubiegłego roku 
Rafał Milczarski, prezes LOTu, 
podkreślał, że przekrocze-
nie tej granicy będzie ozna-
czać dla Lotniska Chopina 
konieczność zmniejszenia 
operacji, ponieważ po prostu 
zabraknie na nim miejsca do 
obsługi pasażerów.

Plany pojawiły się już 
dawno

Pomysł budowy CPL nie 
jest niczym nowym.

Pierwsze plany stworzenia 
wielkiego portu lotniczego 
pojawiły się już 30-lat temu, 

jednak wówczas projekt oka-
zał się zbyt ambitny jak na 
ówczesne realia komuni-
stycznej Polski. Za rządów 
koalicji PO-PSL planowano 
powrót do śmiałych planów 
budowy lotniska. Jednak 
przede wszystkim z uwagi 
na wysokie koszty nie spotkał 
się z aprobatą ówczesnego 
rządu.

Teraz wydaje się, że pro-
jekt jest na dobrej drodze 
realizacji. Podczas trwających 
w tym roku konsultacji eks-
perci rozważali dwie lokali-
zacje portu lotniczego – Ba-
ranów lub Mszczonów.

W drugiej połowie wrze-
śnia, na konferencji praso-
wej premier Beata Szydło 
i pełnomocnik rządu Mikołaj 
Wild oficjalnie ogłosili, że 
rekomendowaną lokalizacją 

nowego lotniska jest miejsco-
wość Stanisławów, w gminie 
Baranów.

Lotnisko w Baranowie
Lotnisko miałoby nosić 

nazwę port lotniczy „Soli-
darności”. Zgodnie z zało-
żeniami, pierwsze samoloty 
będą mogły wystartować 
z pasa już za około 10 lat. Tyle 
właśnie ma zająć budowa nie 
tylko lotniska, ale również po-
trzebnej magistrali kolejowej.

Czy to dobra wiadomość 
dla mieszkańców gminy? 
Zdania są podzielone.

- Inwestycja to na pewno 
szansa na rozwój gminy. 
Rzadko się zdarza aby na 
terenie jednej gminy zreali-
zowano projekt za 30 mld zł 
– mówi wójt gminy Baranów, 
Andrzej Kolek. – Jednak je-

steśmy też świadomi zagro-
żeń. Mowa m.in. o hałasie 
i o konieczności pozyskania 
gruntów. Według otrzyma-
nych przez nas informacji, 
do 2019 roku mają potrwać 
prace planistyczne. Potem 
mają ruszyć wywłaszcze-
nia oraz prace budowlane. 
Dodatkowo inwestycję ma 
ułatwić specustawa. Dzięki 
niej pozyskanie gruntów 
będzie łatwiejsze – dodaje 
samorządowiec.

Kinga Rochalska
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REGION. Ponad 4 miliony złotych na kolejne remonty Szpitala Powiatowego w Pruszkowie

B ardzo ambitna operacja
W Szpitalu Powiatowym podpisano umowę na przebudowę i modernizację trzech jego oddziałów. To kolejne 
z działań Zarządu Powiatu Pruszkowskiego zmierzające do poprawy jakości pracy i komfortu pacjentów szpitala 
„na Wrzesinie”.

Inwestycja obejmie remont 
Oddziału Chirurgicznego, 

Izby Przyjęć, Poradni En-
doskopowej i Przychodni 
Chirurgiczno-Ortopedycznej.

- Jest to bardzo duże wy-
zwanie logistyczne, dlatego 
że będziemy pracować na 
żywym organizmie, czyli 
remont będzie przebiegał 
w trakcie normalnej pracy 
szpitala. Dołożymy wszelkich 
starań, żeby prowadzone 
prace były jak najmniej uciąż-
liwe dla pacjentów. Razem 
z wykonawcą chcemy precy-
zyjnie określić, jak wyłączymy 
poszczególne oddziały czy 
przychodnie – mówi Tomasz 
Sławatyniec, dyrektor Szpi-
tala Powiatowego w Prusz-
kowie.

Dokładny koszt inwestycji 
to 4 177 364,28 zł. Według 
starosty Maksyma Gołosia 
remont obiektu znacząco 
podniesie komfort obsługi 
pacjentów.

- Wypełniamy w ten sposób 
nasze przedwyborcze zobo-
wiązania. Chcemy, żeby prace 
przebiegły jak najszybciej 
i skończyły się jeszcze przed 
końcem roku. Zrobimy też 
wszystko, żeby pozyskać 

kolejne środki na te działania 
i mamy nadzieję na wspar-
cie w tej kwestii Wojewody 
Mazowieckiego – stwierdził 
starosta.

Władze powiatu liczą także 
na pozytywne rozstrzygnię-

cie drugiej części przetargu, 
poszerzającej zakres robót.

- Szpitalem nadzoruje nowy 
dyrektor, a fi rma, która wygra-
ła przetarg ma duże doświad-
czenie, dlatego możemy być 
dobrej myśli. Przebudowa 

obiektu to bardzo ambitna 
operacja, ale wierzymy, że 
przebiegnie sprawnie – do-
daje starosta.

Krzysztof Bukowski,
Zastępca Naczelnika Biura 

Zarządu

PIASTÓW. W grudniu odbędą się 
wybory uzupełniające

Radny zrezygnował
W związku z rezygnacją z funkcji radnego Filipa 
Górskiego w dniu 10 grudnia odbędą się wybory 
uzupełniające do rady miejskiej w Piastowie. 

Reprezentują-
cy ugrupowanie 
Nasz Piastów Filip 
Górski złożył re-
zygnację. Swoją 
decyzję argumen-
tował przyczyna-
mi osobistymi i za-
wodowymi. Były 
już radny pełnił 
w radzie miejskiej 
funkcję przewod-
niczącego komisji 
oświaty. 

Dlatego w okrę-
gu nr 2 odbędą się 
wybory uzupełnia-
jące, których ter-
min wyznaczono 
na 10 grudnia. Mieszkańcy ulic: St. Bodycha, J. Brandta, 
Dworcowej, A. Dygasińskiego, J. Fałata, Królewskiej, Krót-
kiej, Placu Zgody, Przejazdowej, J. Styki, Szarych Szeregów, 
K. Przerwy-Tetmajera i Zielonej będą głosować na nowego 
radnego.

Kompletowanie list wyborczych odbywać się będzie do 
4 października. Kandydatów do Miejskiej Komisji Wybor-
czej można zgłaszać do 24 października. Przypominamy, 
głosowanie 10 grudnia!
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WKD. Do udziału w przetargu na remont przejazdów nie zgłosił się żaden wykonawca

Brak chętnych do remontu przejazdów
W tym roku Warszawska Kolej Dojazdowa planowała wykonanie remontu siedmiu przejazdów. Niestety do 
ogłoszonego przez WKD przetargu nie zgłosił się żaden wykonawca. Czy przewoźnik musi przełożyć plany 
inwestycyjne?

W sierpniu Warszawska Kolej Dojaz-
dowa ogłosiła przetarg na wymia-

nę nawierzchni drogowej z płyt wieloga-
barytowych CBP na płyty małogabary-
towe wraz z dostosowaniem dojazdów 
do nowej nawierzchni przejazdów oraz 
chodników dla pieszych.

Remont miał zostać przeprowadzony 
na siedmiu przejazdach: w Opaczy (ul. 
Ryżowa), Michałowicach (ul. Jesionowa), 
Nowej Wsi Warszawskiej (ul. Główna), 
Kaniach Helenowskich (ul. Piłsudskiego), 
Podkowie Leśnej Głównej (ul. Jana Pawła 
II) oraz Otrębusach (ul. Przejazdowa i ul. 
Natalińska). Inwestycja przeprowadzona 
miała zostać w ciągu trzech miesięcy od 
podpisania umowy, tak by remont mógł 
zakończyć się jeszcze w tym roku.

Problem jednak w tym, że do prze-
targu nie zgłosił się żaden wykonawca. 
W związku  z tym, po upływie terminu 

składania ofert, postępowanie – zgodnie 
z przepisami – zostało unieważnione. 
Jak wskazują drogowcy, powodem 
braku wykonawców chętnych do re-
montu przejazdów, może być duża ilość 
rozpoczętych inwestycji i brak wolnych 
rąk do pracy.

Na szczęście WKD nie poddaje się 
w poszukiwaniach wykonawcy inwesty-

cji. Przewoźnik ponownie ogłosił prze-
targ na wymianę nawierzchni. Termin 
składania ofert upływa 29 września. Jeśli 
tym razem znajdą się chętni wykonawcy, 
istnieje duża szansa na zakończenie 
remontu przejazdów do końca roku.

Tekst i foto:
Kinga Rochalska



Zakaz, obowiązujący już na niektórych 
europejskich lotniskach, to przede 

wszystkim ważny gest wobec zamiesz-
kujących okolice lotniska mieszkańców, 
którzy często skarżą się na uciążliwy ha-
łas startujących i lądujących samolotów.
14 września odbyło się spotkanie 
przedstawicieli „Portów Lotniczych” 
z samorządowcami sąsiadujących 
z lotniskiem gmin i dzielnic, na którym 
zaprezentowano założenia proponowa-
nej przez PPL „ciszy nocnej”. 

W myśl  zaprezentowanych za-
łożeniom, „Core night” miałby być 
wprowadzony wraz z nowym roz-
kładem letnim na przełomie marca 
i kwietnia przyszłego roku. Zakaz miał-
by obowiązywać we wszystkie dni 
tygodnia między godz. 23:30 a 5:30 
i dotyczyłby wszystkich operacji lot-
niczych. Wyjątkiem byłyby loty pań-
stwowe, wojskowe, ratownicze czy też 
sytuacje kryzysowe. Na lotnisku mo-
głyby też lądować samoloty opóźnione 
z przyczyn niezależnych od przewoź-
nika.

- Bardzo cieszymy się z podjętej przez 
PPL inicjatywy wprowadzenia na terenie 
Lotniska Chopina w Warszawie ciszy 
nocnej, która z pewnością znacznie 
zwiększy komfort mieszkańców Ursusa 
w godzinach nocnych. Ursus to jedna 
z dzielnic Warszawy, które są najbardziej 
narażone na hałas lotniczy, dlatego 
zdecydowanie popieramy pomysł wpro-
wadzenia nocnej przerwy od lotów na 
Lotnisku i mamy nadzieję, że zgodnie 
z przyjętymi założeniami, uda się ją 
wprowadzić w pierwszym kwartale 2018 
roku – powiedziała podczas spotkania 
burmistrz Urszula Kierzkowska.

„Core night” wprowadziły już, m.in., 
lotniska we Frankfurcie, Monachium, Pa-

ryżu-Orly, Brukseli, Hamburgu, Zurichu. 
Lotnisko Chopina byłoby pierwszym 
portem lotniczym w Polsce wprowadza-
jącym takie rozwiązanie.

Obecnie na Lotnisku Chopina liczba 
operacji planowanych w ciągu nocy 
jest regulowana przy wykorzystaniu 
Systemu Quota Count. Umożliwia on 
koordynację rozkładów lotów linii lot-
niczych z uwzględnieniem parametrów 
akustycznych samolotów oraz obowią-

zujących limitów hałasu w środowisku 
w porze nocnej. Nowe rozwiązanie idzie 
krok dalej, ograniczając do minimum 
możliwość wykonywania operacji lotni-
czych samolotów pasażerskich między 
23:30 a 5:30 rano.

Propozycja „core night” jest obecnie 
konsultowana z przewoźnikami lotni-
czymi. Ostateczną decyzję w tej sprawie 
podejmie Urząd Lotnictwa Cywilnego.

Oprac. (mg) 
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OKĘCIE. Ważny gest wobec ludzi zamieszkujących okolice lotniska

Cisza nocna na lotnisku Chopina
Ograniczenie uciążliwości hałasu i poprawa warunków wypoczynku nocnego. Taka idea przyświeca Lotnisku 
Chopina, które proponuje wprowadzenie w godzinach nocnych zakazu planowania operacji lotniczych.

Ostateczną decyzję w sprawie „ciszy nocnej” podejmie Urząd Lotnictwa Cywilnego. Obecnie jest ona 
konsultowana z przewoźnikami lotniczymi. Rozwiązanie takie wprowadziły już, m.in., lotniska we 
Frankfurcie, Monachium, Paryżu-Orly, Brukseli, Hamburgu, Zurichu. Lotnisko Chopina byłoby pierw-
szym portem lotniczym w Polsce wprowadzającym takie rozwiązanie.

MIEJSCE NA 
TWOJĄ REKLAMĘ

reklama@fl esch.pl
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REGION. W najbliższym czasie nie będzie referendum w sprawie budowy linii 400 kV 

Grodzisk odrzucił pomysł referendum
Włodarze Grodziska Mazowieckiego odrzucili pomysł przeprowadzenia referendum ws. budowy linii 400 kV. 
Wniosek w tej sprawie złożyła Społeczna Grupa Koordynacyjna Kozienice-Ołtarzew.

Mimo licznych protestów 
mieszkańców naszego 

regionu, Polskie Sieci Elek-
troenergetyczne (PSE) nie 
rezygnują z planów połą-
czenia elektrowni Kozienice 
ze stacją Ołtarzew. Zdaniem 
inwestora, budowa linii wy-
sokiego napięcia jest kluczo-
wa dla zapewnienia bezpie-
czeństwa i niezawodności 
dostaw energii elektrycznej, 
szczególnie w centralnej 
i północno-wschodniej Polsce.

Kluczowa inwestycja dla 
regionu

– Zdajemy sobie sprawę, 
że proces budowy linii 400 
kV relacji Kozienice-Ołtarzew 
ma za sobą długą i trudną 
historię. Stąd już na etapie 
prac analitycznych, będą-
cych wstępem do szerokich 
konsultacji społecznych, do-
pełnimy wszelkich starań, 
by efektywnie ograniczyć 
kluczowe dla tej inwestycji ry-
zyka. Zgodnie z wcześniejszy-
mi zapowiedziami, chcemy 
włączyć społeczności lokalne 
w dialog dotyczący istotnych 

aspektów budowy planowa-
nej inwestycji – wskazuje Eryk 
Kłossowski, Prezes PSE.

Jak zapewniają PSE, reali-
zacja inwestycji odbywać 
będzie się w sposób transpa-
rentny, w oparciu o restryk-
cyjne regulacje prawne. Dla 
budowy połączenia zostaną 
pozyskane wszystkie wyma-
gane prawem decyzje właści-
wych organów administracji 
publicznej, w tym decyzja 
środowiskowa.

Nie będzie referendum

PSE zobowiązały się do 
prowadzenia partnerskie-
go dialogu z właścicielami 
nieruchomości w celu usta-
nowienia służebności prze-
syłu. Jak zapowiada inwestor, 
w drugiej połowie 2018 r., 
przeprowadzone zostaną 
konsultacje społeczne, któ-
re mają pomóc w wyborze 
optymalnego wariantu dla 
połączenia Elektrowni Kozie-
nice ze stacją elektroenerge-

tyczną w Ołtarzewie.
Mieszkańcy mają jednak 

wątpliwości, czy ich głos 
będzie brany pod uwagę 
w procesie przygotowania 
inwestycji. Społeczna Grupa 
Koordynacyjna Kozienice-Oł-
tarzew (SGK) zwróciła się do 
gmin zachodniego Mazow-
sza o zwołanie referendów 
ws. budowy linii 400 kV.

Wniosek SGK dotarł rów-
nież do włodarzy Grodziska 
Mazowieckiego. Na ostatniej 
sesji radni odrzucili jednak 
pomysł przeprowadzenia 
referendum ws. linii 400 kV. 
Władze miasta podkreślają, 
że przeprowadzenie refe-
rendum na obecnym etapie 
planowania inwestycji nie 
jest dobrym pomysłem.

Włodarze obawiają się, że 
referendum najprawdopo-
dobniej odnotowałoby bar-
dzo niską frekwencję, co in-
westor mógłby wykorzystać, 
jako argument przeciwko 
mieszkańcom regionu. 

Kinga
Rochalska
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Śmierć w płomieniach
W niedzielę 24 września w budynku przy ul. Chmie-

lowskiego w Jaktorowie doszło do pożaru. Po godz. 8.00 
na miejscu pojawiło się kilka wozów strażackich. Płonęło 
poddasze budynku mieszkalnego.

W środku strażacy znaleźli ciało człowieka. Ciało było 
zwęglone dlatego przybyli na miejsce nie byli w stanie 
z całą pewnością określić płci ofi ary. Prawdopodobnie jest 
to młody (21 l.) mężczyzna, który spał na poddaszu. Do 
chwili zamknięcia bieżącego wydania nie udało się ustalić 
przyczyny pożaru.

Tragiczny wrzesień
Od początku września na żyrardowskich drogach miało 

miejsce 9 wypadków, w których zginęły 3 osoby, a 9 zostało 
rannych. Ponadto tylko w trzech pierwszych tygodniach 
miesiąca policja odnotowała aż 83 kolizje z czego 13 
w miniony weekend.

4 września przed 6 rano na ul. Mickiewicza w Żyrardowie, 
kierujący samochodem mężczyzna na przejściu dla pie-
szych potrącił dwie kobiety – jedna z nich, 57-latka zmarła 
na miejscu, druga mimo starań lekarzy zmarła w szpitalu. 
Kilka dni później (12 września) w Zbiroży kierowca TIR-a 
śmiertelnie potrącił pieszego, znajdującego się na jezdni. 
Przebieg obu zdarzeń jest nadal w trakcie ustaleń.

Niesprzyjająca aura dodatkowo źle wpływa na kierow-
ców, dlatego funkcjonariusze apelują o uwagę i ostrożność 
podczas jazdy samochodem: nadmierna prędkość, wymu-
szanie pierwszeństwa czy nieprawidłowe wyprzedzanie to 
jedne z głównych przyczyn wypadków i kolizji. Dodatkowo 
na koncentrację kierowców wpływ ma korzystanie z tele-
fonu komórkowego podczas jazdy.

Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i innych uczestników 
ruchu. Dodatkowo do pieszych policja zwraca się o uży-
wanie elementów odblaskowych, mimo że ich posiadanie 
jest obowiązkowe jedynie poza terenem zabudowanym, 
używajcie ich także mieście – ich posiadanie znacznie 
zwiększa widoczność pieszego.

Zebrał: (mg) 

NA SYGNALE

Fot.: www.policja.pl

U NAS. Gmina Brwinów buduje kolejne ścieżki rowerowe

Rowerem zdrowiej i czyściej 
Gmina Brwinów rozpoczyna prace przy budowie i przebudowie ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo-
rowerowych. Zostały rozstrzygnięte pierwsze przetargi.

Udało się rozstrzygnąć przetargi dla 
pięciu zadań z siedmiu dotyczą-

cych projektu „Rozwój systemu dróg 
rowerowych w Gminie Brwinów”, który 
otrzymał dofi nansowanie 4,8 mln zł ze 
środków UE – Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowiec-
kiego 2014–2020.

Wykonawca już przystąpił do pracy. 
Do końca listopada ma powstać ścieżka 
rowerowa i ciąg pieszo – rowerowy oraz 
punkt odpoczynku dla rowerzystów 
przy ulicy Sochaczewskiej w Brwinowie 
na odcinku od ul. Przejazd do rowu RS 
– 11. Koszt tego zadania to 444 tys. zł.

Do końca listopada ma też zostać 
wybudowana ścieżka rowerowa i ciąg 
pieszo – rowerowy wzdłuż ulicy Prze-
jazd w Brwinowie na odcinku od ul. 
Sochaczewskiej do ul. Mszczonowskiej. 
W ramach tego zadania powstanie 
ścieżka rowerowa oddalona od jezdni 
o szerokości 2 m i ciąg pieszo – rowero-
wy o szerokości 3 m, a do przyległych 
działek zostaną wybudowane zjazdy. 
Koszt inwestycji to 300 tys. zł.

Za ponad milion zł w systemie „pro-
jektuj i buduj” ma powstać ścieżka 
rowerowa w ciągu ulicy Piłsudskiego 
w Brwinowie na odcinku od ul. Woydy 
w kierunku Kotowic do wiaduktu nad 
autostradą A2. Wykonawca ma wykonać 
kompletną dokumentację projekto-

wą wraz z budową ścieżki rowerowej 
o szerokości 2 m oddalonej od jezdni 
(oddzielonej pasem zieleni), punktami 
odpoczynku. Prace mają zakończyć się 
do końca czerwca 2018 r.

Niestety nie wpłynęły oferty na prze-
budowę ścieżki rowerowej i ciągu 
pieszo – rowerowego w ul. Wilsona i ul. 
Sportowej w Brwinowie na odcinku od 
skrzyżowania z DW 719 do skrzyżowa-
nia z ul. Lilpopa oraz na budowę ścieżki 
rowerowej w ciągu ul. Granicznej od ul. 

Pszczelińskiej do ronda im. F. Nowosiel-
skiego. Przetarg na te zadania ma zostać 
powtórzony.

Budowa dróg rowerowych dofi nan-
sowana z Regionalnego Programu 
Operacyjnego WM 2014–2020 w ramach 
konkursu z Działania 4.3. Redukcja emisji 
zanieczyszczeń powietrza. Nabór ogło-
siła i przeprowadziła Mazowiecka Jed-
nostka Wdrażania Programów Unijnych.

Tekst i foto:
U.G. Brwinów



Podczas mającego potrwać ponad rok 
remontu 22-kilometrowego odcinka 

podmiejskiej linii kolejowej ze stacji 
Warszawa – Włochy do stacji Grodzisk 
Mazowiecki, Koleje Mazowieckie zapew-
niły pasażerom komunikację zastępczą. 
Wsparcie podczas trwającego remontu 
zaoferował także Zarząd Transportu 
Miejskiego (ZTM). Przewoźnik zmody-
fi kował trasy i częstotliwość kursów na 
kilku istniejących liniach autobusowych.

Wsparcie ze strony ZTM
W szczycie autobusy linii 717 z Piasto-

wa jeżdżą co 7,5 minuty i nie zatrzymują 
się na części przystanków w Warszawie. 
Natomiast linia 716, łącząca Piastów 
z Cmentarzem Wolskim obsługiwana 
jest większymi, przegubowymi auto-
busami. Z osiedla Ursus – Niedźwiadek 
w stronę centrum Warszawy dwukrotnie 
częściej odjeżdżają autobusy linii 517, 
których trasa została dodatkowo skró-
cona do Placu Trzech Krzyży.

Więcej autobusów jeździ także na 
liniach 127 i 178. Wszystkie rodzaje 
biletów ZTM (w tym jednorazowe) 
honorowane są w pociągach Kolei Ma-
zowieckich (oprócz pociągu „Słoneczny” 
i innych pociągów komercyjnych) na 
odcinku Warszawa Wschodnia – War-
szawa Zachodnia, na odcinku Warsza-
wa Wschodnia – Warszawa Służewiec. 
Także na odcinku Warszawa Wschodnia 
– Ożarów Mazowiecki (obowiązuje 
standardowy zakres honorowania bile-
tów ZTM), oraz w autobusach ZB i ZG, 
z uwzględnieniem stref biletowych.

Bilety Kolei Mazowieckich są hono-
rowane w pociągach Szybkiej Kolei 

Miejskiej na odcinku między Warszawą 
Wschodnią, a stacjami Warszawa Służe-
wiec i Warszawa Lotnisko Chopina. Są 
też ważne w szeregu linii autobusowych. 

WKD gotowa to negocjacji
Jak sygnalizują pasażerowie, podczas 

trwającego remontu podmiejskiej linii 
kolejowej, konieczne jest także wsparcie 
Warszawskiej Kolei Dojazdowej (WKD). 
Dużym ułatwieniem dla mieszkańców 
podwarszawskich gmin byłoby posze-
rzenie oferty wzajemnego honorowania 
biletów 2. strefy ZTM w pociągach WKD 
do stacji Pruszków.

Obecnie na podstawie biletów ZTM 
i Warszawskiej Karty Miejskiej pasażero-
wie mają możliwość dojazdu jedynie do 
przystanku w Opaczy.

Czy WKD jest gotowana na takie 
zmiany? O komentarz poprosiliśmy 
przedstawiciela przewoźnika.

- W ramach dotychczas przeprowadzo-
nych rozmów z Zarządem Transportu 
Miejskiego spółka WKD przedstawiła 
kilka rozwiązań wariantowych dotyczą-
cych rozszerzenia honorowania bile-
tów, w tym do przystanku osobowego 
„Pruszków WKD”, jednak nie zyskały one 
akceptacji – mówi Krzysztof Kulesza, 
rzecznik prasowy WKD. – Spółka WKD 
jest jednak otwarta na współpracę 
i gotowa do dalszych negocjacji – do-
daje.

Wszystko wskazuje więc na to, że na 
ewentualne wydłużenie honorowania 
biletów ZTM w WKD musimy jeszcze 
poczekać.                         Kinga Rochalska
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KOMUNIKACJA. Wydłużenie honorowania biletów ZTM w WKD?

O twarc i  na  wspó łpracę
Trwający remont podmiejskiej linii kolejowej między Grodziskiem Mazowieckim a Warszawą Włochy utrudnia 
pasażerom codzienny dojazd do stolicy. Sygnalizowanym od wielu miesięcy ułatwieniem mogłoby być poszerzenie 
oferty wzajemnego honorowania biletów 2. strefy ZTM w pociągach Warszawskiej Kolei Dojazdowej do stacji 
Pruszków. 

R E K L A M A

R E K L A M A

PODKOWA LEŚNA. Będzie superszybki 
Internet

Porozumienie z Orange
Przedstawiciel Orange Polska oraz Burmistrz 
Podkowy Leśnej Artur Tusiński podpisali 
porozumienie, które daje zielone światło dla budowy 
sieci światłowodowej.

Pierwszy krok na drodze do superszybkiego Internetu, 
kolejnym będzie wyłonienie wykonawcy projektu, a na-
stępnie budowa. Inwestycja powinna się zakończyć do 
roku 2020.

W pierwszej kolejności zostaną podłączone jednostki 
oświatowe, następnie kulturalne, instytucje i mieszkańcy. 
W tym celu zbierane będą deklaracje. Wszyscy, którzy 
zadeklarują chęć współpracy, powinni mieć dostęp do 
Internetu o prędkości co najmniej 100Mb/s.

Koszt przeprowadzenia inwestycji poniesie właściciel 
światłowodów (czyli Orange) ze środków własnych oraz 
pozyskanych z UE.

Źródło: www.podkowalesna.pl 
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Z A P R A S Z A M YZ A P R A S Z A M Y

•Wystawy •Filmy •Koncerty •Spotkania
28 września (czwartek)

Godz. 17:00 Przedstawienie „Żyrafa, Aniołek, brak 
sensu i stołek” sala widowiskowa Centrum Kultury 
w Grodzisku Mazowieckim, ul. Spółdzielcza 9.

29 września (piątek)
Godz. 12:00 Bezpłatna konferencja „Nie daj się klesz-

czom”: ZSTiL nr 2 ul. Kilińskiego 8c, Grodzisk Mazowiecki
Godz. 17:00 – 20:00 Rozwój poprzez taniec. Nauka 

tańca i zabawa taneczna. Spółdzielczy Dom Kultury, ul. 
Hubala 5, Pruszków;

Godz. 17:00 Szkolenie dla osób chcących rozpocząć 
działalność gospodarczą na obszarze LGD. Gminny 
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji-Nowa Sucha 50a;

Godz. 18:00 Spotkanie z Beatą Gołaszewską, bohater-
ką książki „Ambasadorowa” Edyty Włoszek. Biblioteka 
Publiczna Gminy Grodzisk Maz., ul. Spółdzielcza 9.

30 września (sobota)
Godz. 16:00 Spektakl „Bajki dla dorosłych”, Młodzieżo-

wy Dom Kultury, ul. Tadeusza Kościuszki 41, Pruszków;
Godz. 16:00 „Gdzie ci mężczyźni…” – biesiada i taniec 

w Klubie Seniora z okazji Dnia Chłopaka. Dom Kultury 
„Miś” Ursus, ul. Traktorzystów 20;

Godz. 18:00 INAUGURACJA UTW 2017/2018, Nada-
rzyński Ośrodek Kultury, Poniatowskiego 42;

Godz. 19:00 Każdego Wolno Kochać - grodziskie wie-
czory z kulturą mniejszości narodowych. Cafe Queen, 
Grodzisk Maz., ul. 11 Listopada 13.

1 października (niedziela)
Godz. 10:30 Obchody 95 lecia GKS Pogoń. Stadion 

miejski GKS Pogoń ul Mokronowskich 4, Grodzisk Maz.;
Godz. 14:00 Obchody Dnia Pamięci Więźniów Obozu 

Dulag 121 i Niosących Im Pomoc, Pruszkowska część 
Marszu ruszy spod kościoła św. Kazimierza i ulicami 
Kraszewskiego, Prusa, Poznańską, Polskiej Organizacji 
Wojskowej i 3 Maja do pomnika „Tędy Przeszła War-
szawa” na terenie dawnego obozu Dulag 121, gdzie 
odbędzie się główna część inscenizacji;

Godz. 16:00 KINO NOKUSIOWE, Nadarzyński Ośrodek 
Kultury, Poniatowskiego 42;

Godz. 16:00 Spotkanie z cyklu „Markowi Goście” - „Czy-
ści jak Łza”. Miejski Ośrodek Kultury im. A. Kamińskiego 
ul. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej 5, Pruszków, Wstęp 
wolny;

Godz. 18:30 3 Międzynarodowy Festiwal Muzyki Fol-
kowej, (Cafe Queen / scena na deptaku) Grodzisk Maz.

2 października (poniedziałek)
Godz. 12:00 100. urodziny Leonida Teligi: uroczyste 

odsłonięcie pomnika pamięci Leonida Teligi, Stawy 
Goliana, Grodzisk Mazowiecki;

Godz. 16:00 Warsztaty poetyckie w Klubie Literackim 
„Metafora”. Prowadzenie Anna Rykowska. Wstęp wolny. 
Ośrodek Kultury ARSUS, Ursus, ul. Traktorzystów 14;

Godz. 16:30 Seniorada zaprasza na wykład „Czym jest 
choroba Alzheimera? Czy mamy wpływ na rozwój cho-
roby bądź jej powstanie? Na czym polega diagnoza?”. 
Sala konferencyjna MOPS, ul. Helenowska 3a, Pruszków.

3 października (wtorek)
Godz. 11:00 Spektakl Teatru „Scena Przyfabryczna” pt. 

„A może się da?” na podstawie fragmentu: „Pamiętnika 
z Powstania Warszawskiego” Mirona Białoszewskiego 
(program dla szkół). Reżyseria Joanna Godlewska. 
Wstęp wolny. Ośrodek Kultury ARSUS, Ursus, Trakto-
rzystów 14;

5 października (czwartek)
Godz. 18:30 MOC KOBIECEGO KRĘGU czwartkowe 

spotkania (od 05.10.2017 r.) w Nadarzyńskim Ośrodku 
Kultury, Plac Poniatowskiego 42 Nadarzyn;

Godz. 20:30 Salsa, tańce latynoamerykańskie – bez-
płatna lekcja pokazowa, ul. Spóldzielcza 9, Grodzisk Maz.

7 października (sobota)
Godz. 11:00 WARSZTATY FILMOWE, Nadarzyński 

Ośrodek Kultury, Poniatowskiego 42;
Godz. 16:00 – 21:00 Zabawa otwarta dla Seniorów 

„Taneczne Senioralia”. Miejski Ośrodek Kultury im. A. Ka-
mińskiego ul. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej 5, Pruszków;

Godz. 17:00 „Zawód czy przesłanie?” – spotkanie z 
aktorką Danutą Nagórną. Młodzieżowy Dom Kultury, 
ul. Tadeusza Kościuszki 41, Pruszków;

Godz. 18:00 Wieczór inaugurujący Sezon Koncertowy 
2017/2018. Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazo-
wieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie, Pl. Jana 
Pawła II 2, 05-800 Pruszków.

Zebrała:  EW

Organizatorzy Festiwalu 
(Podkowiańskie Liceum 

nr 60) za cel postawili so-
bie popularyzację historii 
poprzez zabawę i tak było 
w tym roku. Z okazji stulecia 
utworzenia Armii Polskiej 
we Francji (Błękitnej Armii), 
80. rocznicy podniesienia 
bandery na legendarnym 
niszczycielu ORP „Błyskawica” 
oraz 75. rocznicy przekształ-
cenia Związku Walki Zbrojnej 
w Armię Krajową, dla uczest-
ników przygotowane zostały 
materiały nawiązujące do 
w. w rocznic (np. niebieskie 
tło kartki festiwalowej, czy 
broszury o Armii gen. Józefa 
Hallera) przekazane przez 
Instytut Pamięci Narodowej.

Przed liceum na graczy 
czekały stoliki z historycz-
nymi grami planszowymi 

i karcianymi m.in. Awans, 
111, 303, Znaj Znak, Znaj 
Znak Monte Cassino, Znaj 
Znak Sport, Kolejka, Regla-
mentacja, które obsługiwali 
przeszkoleni przez autorów 
gier instruktorzy.

W Festiwalu wzięło udział 
158 osób, były to reprezen-

tacje szkół podstawowych 
i gimnazjalnych oraz ponad-
gimnazjalnych i mieszkańcy 
miasta. Uczestnicy otrzymali 
za wygrane partie nagrody, 
ufundowane przez Instytut 
Pamięci Narodowej, Starostę 
Powiatu Grodziskiego oraz 
Urząd Miasta Podkowa Leśna.

Dodatkowo podczas Fe-
stiwalu można było obej-
rzeć wystawę IPN delegatura 
Łódź: „Jarocin w obiektywie 
bezpieki” oraz film które-
go premiera przypadła na 
dzień Festiwalu. Festiwal 
wsparty został przez różne 
instytucje i media m.in. War-
szawską Kolej Dojazdową, 
portal historyczny pamięc.
pl , Bibliotekę Publiczną im. 
Poli Gojawiczyńskiej Cen-
trum Kultury i Inicjatyw Oby-
watelski oraz Urząd Miasta 
w Podkowie Leśnej lokalne 
PoPradio (patron medialny) 
placówki edukacyjne. 

Zapraszamy za rok.

Paweł Włoczewski
Wicedyrektor 

Podkowiańskie Liceum 
Ogólnokształcące nr 60

PODKOWA LEŚNA. III Podkowiański Festiwal Historycznych Gier Planszowych

P o t r ó j n a  r o c z n i c a
W ogrodzie Podkowiańskiego Liceum Ogólnokształcącego nr 60 po raz trzeci został zorganizowany Podkowiański 
Festiwal Historycznych Gier Planszowych pod patronatem honorowym Instytutu Pamięci Narodowej i Starosty 
Powiatu Grodziskiego. 
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WYSTAWA. Felicja Witkowska – 
milanowianka, fotografka, kronikarka miasta

„Serwus Witkowska”
W zabytkowej Willi „Borówka” zorganizowana została 
wystawa zdjęć z okazji 120 rocznicy urodzin Felicji 
Witkowskiej – milanowskiej fotografki.

Inicjatorem wydarzenia było Stowarzyszenie „Milanowianki”, 
działające na rzecz przywracania pamięci ciekawych kobiet, 

których życie i praca zawodowa związane były z historią 
miasta.

Wśród zaproszonych gości znalazł się syn Felicji Witkow-
skiej, który podzielił się ze słuchaczami wspomnieniami na 
temat „mimowolnej emancypantki”, jaką stała się jego matka 
w czasach, gdy zawodowe paranie się fotografi ą wśród kobiet 
nie było częstym zjawiskiem.

Ten wątek rozwinięty został podczas wystąpienia przedsta-
wicielki Fundacji „Przestrzeń Kobiet”. Na przykładzie dawnych, 
pięknych zdjęć z zasobów internetowego Archiwum Historii 
Kobiet, opowiedziała ona o historii zakładów fotografi cznych 
prowadzonych na przełomie XIX/XXw. w ówczesnej Polsce – 
w owych czasach kobiety pracowały w nich głównie jako retu-
szerki i kopistki. Niewielki procent zakładów fotografi cznych 
prowadzony był samodzielnie przez kobiety, z reguły wtedy, 
gdy dziedziczyły zakład po zmarłym ojcu lub mężu.

Na tym tle widać, że milanowski zakład „Foto Witkowska” pro-
wadzony od lat 20-tych do 50-tych XX w. był nietuzinkowym 
zjawiskiem. Warto podkreślić, że działalność fotokronikarska 
Felicji Witkowskiej została uhonorowana przez miasto – jedna 
z milanowskich ulic została nazwana jej imieniem. 

Tekst i foto:
Sylwia Pańków

U NAS. Nowa publikacja Książnicy 
Pruszkowskiej

Od folwarku do fabryki
„Życie publiczne i społeczne Pruszkowa do roku 
1921” wyjaśnia niezwykłą aktywność społeczną 
pruszkowian od zarania dziejów do przetworzenia 
się w prężny ośrodek miejski.

Książnica Pruszkowska ma przyjemność zaprosić do 
lektury swojej najnowszej publikacji, mającej na celu wy-
jaśnić tajemniczy fenomen naszego Miasta – niezwykłą 
aktywność społeczną pruszkowian od zarania dziejów do 
przetworzenia się w prężny ośrodek miejski.

Praca doktora Mirosława Wawrzyńskiego jest pierwszą 
syntezą wszystkich zjawisk, które doprowadziły od pól 
folwarcznych do przemysłowego miasta.

Życie publiczne i społeczne Pruszkowa – oraz samo mia-
sto – kształtowały się w wyniku oddzielnych, przypadko-
wych interwencji i regulacji rosyjskiego oraz niemieckiego 
państwa związanych z formowaniem się nowego ładu 
ekonomicznego XIX wieku – kapitalizmu.

Takie zdarzenie można opisać mianem outliery, czyli 
niezwykle rzadkiej, pojedynczej sytuacji leżącej poza 
standardowym prawdopodobieństwem, czyli będącej w 
rzeczywistości zjawiskiem niepowtarzalnym. Uruchomiła 
ten cały długi proces sekwencja odrębnych czynników 
bezpośrednich i pośrednich w otoczeniu ogólnym – ma-
krootoczeniu.

Na koniec można stwierdzić, że o ile życie publiczne  i 
społeczne Pruszkowa w opisywanym okresie kształtowało 
się pod wpływem instytucjonalnej interwencji władz ro-
syjskich i niemieckich, to jednak kluczową rolę odegrała 
właściwa reakcja władz lokalnych, które dopasowały się 
do wymogów chwili. Ludzie ci potrafi li wspólnie działać, 
myśleli w kategoriach miejscowego dobra publicznego, 
czego wspaniałym, choć nie do końca spodziewanym, 
rezultatem okazało się w 1916 roku samodzielne miasto, 
a wkrótce niepodległa Polska.   (a)

TU MOŻE BYĆ TWOJA TU MOŻE BYĆ TWOJA 
REKLAMAREKLAMA

601 967 788, 885 585 001,601 967 788, 885 585 001,
885 585 005, 885 585 006885 585 005, 885 585 006
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Pani Renata, od dziecka wiedziała, co 
będzie robiła w dorosłym życiu. Jako 

mała dziewczynka lubiła „eksperymen-
tować” na włosach koleżanek, a pierw-
szą modelką była jej mama. Kolejną jej 
pasją było rysowanie i projektowanie. 
Tworzyła sylwetki oraz twarze, którym 
nadawała wymyślne fryzury.

Marzenie od dziecka
Już wtedy wiedziała, że to jest to co 

chce robić w przyszłości. – Będę fry-
zjerką!!! – stanowczo stwierdziła mała 
dziewczynka.

Po wielu latach marzenie z dzieciństwa 
spełniło się i otworzyła swój salon. Krainę 
piękna w którą włożyła całe swoje serce, 
tworząc niepowtarzalną atmosferę. 
Klientki na pewno poczują się wyjątkowo 
pod opieką profesjonalistów. Mistrz fry-
zjerstwa dobrze wie że nie należy oszczę-
dzać na kosmetykach, dlatego od zawsze 
używa produktów wysokiej jakości.

Od wielu lat współpracuje z renomowa-
nymi markami takimi jak Goldwell i Wella. 
Polska jako jedyny kraj w Europie została 
wybrana przez Akademię Goldwell, pro-
wadzoną przez międzynarodowy zespół 
pełnych pasji fryzjerów, do specjalnego 
programu szkoleń dla doradców tej 
marki. Jest to wyjątkowe wyróżnienie, 
a pani Renata jest jedną z niewielu mistrzyń 
fryzjerstwa posiadająca tytuł „Doradcy”. 
Daje to ogromne możliwości rozwoju 
poprzez dążenie do kreatywnej doskona-
łości, satysfakcji klientów i sukcesu salonu 
a także przekazywanie wiedzy następcom.

Zawód z przyszłością
Okazuje się, że w Polsce zawód fryzjera 

jest na czasie i ma coraz więcej swoich 
zwolenników. Fryzjerstwo to branża, 
która znacznie ułatwia znalezienie 
zatrudnienia, ponieważ z roku na rok 

przybywa coraz więcej klientów i to nie 
tylko kobiet ale i mężczyzn dbających 
o wygląd swoich włosów. W końcu 
nasz wygląd i zadbane włosy są naszą 
wizytówką.

Wizyta w salonie kojarzy nam się 
z odrobiną luksusu, którą każdy od czasu 
do czasu lubi sobie zafundować. Popra-
wa wyglądu rzutuje na pewność siebie 
jak również na poprawę samopoczucia. 
Obecnie fryzjerstwo znacznie bardziej 
poszerzyło zakres swoich usług, co 
sprawia, że wizyta u fryzjera to czysta 
przyjemność i znakomity relaks.

- W dzisiejszych czasach zapotrzebo-
wanie na fryzjerów jest duże a jednocze-
śnie poprzeczka co do wymagań stale 
rośnie. Zdecydowanie jest to zawód 
trudny i wymagający dużego doświad-
czenia i ciągłego kształcenia – mówi pani 
Renata. Dobry fryzjer musi być dobrze 
wykształcony i stale nadążać za ciągle 
zmieniającymi się trendami.

Szkolenia i współpraca z młodzieżą
Jeśli z wykształcenia nie jesteśmy 

fryzjerami, a chcielibyśmy spróbować 
swoich sił w tym zawodzie to możemy 
przekwalifi kować się za pomocą uczest-
nictwa w różnego rodzaju kursach fry-
zjerskich od podstaw. Dzięki nim można 
przygotować się do wykonywania za-
wodu, a w celu doskonalenia warsztatu 
można się również wesprzeć szkolenia-
mi fryzjerskimi, które oprócz zapoznania 
nas ze stylizacją fryzur, pozwolą uzyskać 
wiedzę na temat zarządzania i prowa-
dzenia biznesu.

Salon „Care” współpracuje z ursusow-
ską Szkołą Zawodową nr 42, przy ulicy 
Dzieci Warszawy. Zawsze z otwartymi 
ramionami przyjmie nowych prakty-
kantów. Szkolenie nowych fryzjerów 

jest dużym wyzwaniem. Nie zawsze 
edukacja i praktyka zawodowa kończą 
się sukcesem, ale pani Renata stara się, 
aby nauczyć nowych uczniów jak naj-
więcej, jak najlepiej i jak najrzetelniej. 
Spod swoich skrzydeł wypuściła już nie 
jednego mistrza sztuki fryzjerskiej.

– Wszystko jest do zrobienia, sukces 
można osiągnąć, jeśli się tylko tego chce 
– podkreśla właścicielka salonu „Care”.

Bez szkoły zawodowej bądź techni-
kum nie można tak po prostu przyjść do 
salonu i zostać fryzjerem.

- Potrzeba wielu lat nauki i ćwiczeń, 
a także szkoleń. Do zawodu przygo-
towuje się całe życie, poprzez ciągłe 
zdobywanie doświadczenia, szkolenia 
i praktykę – dodaje.

Codzienne życie salonu
Co zrobić, aby klienci do nas wracali?
Najważniejsze jest pierwsze wraże-

nie. W salonie powinno być schludnie 
i czysto, musi panować miła atmosfera.  
Jeżeli przy pierwszym kontakcie klienta 
z fryzjerem „zaiskrzy”, na pewno wróci. 
Fryzjerstwo to fantastyczny zawód, który 
daje wiele zadowolenia i satysfakcji. Jest 
on dla ludzi kreatywnych, zdolnych, 
pragnących wciąż się rozwijać i tworzyć 
coraz to nowe „dzieła sztuki”.

Nie zapominajmy również o wspania-
łej załodze, która jest podstawą każdego 
salonu. 

W „Care” pracują Panie, które szkoliły 
swój warsztat pod okiem pani Renaty, 
a teraz z nią współpracują.

– Podstawą mojego salonu jest wspa-
niała i zdolna załoga! – podkreśla wła-
ścicielka, która zaprasza do odwiedzenia 
swojego małego królestwa.

Tekst i foto:
Ewelina W.

PASJE. Praca, która sprawia przyjemność staje się sensem życia

Profesjonalne „Nożyczki” z pasją
 W Ursusie przy ulicy Kolorowej 19/153 mieści się salon fryzjerki „Care”. Miałam przyjemność odwiedzić go 
i porozmawiać z właścicielką Renatą Gajos. Podczas rozmowy dowiedziałam się, dlaczego fryzjerstwo jest jej 
pasją, a także jak jest ciężkim i trudnym zawodem.

R E K L A M A

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
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B E Z  TA B U
Droga Redakcjo

Od pewnego czasu zmagam się z problemem, który 
z pewnością dotyczy większości rodziców.

Mój siedmioletni synek jest fanem gier komputerowych 
i bajek oglądanych na tablecie lub telefonie.

Do pewnego czasu nie widzieliśmy w tym nic złego nato-
miast ostatnio mamy wrażenie, że chęć grania i oglądania 
przerodziła się już w nałóg.

Syn w każdej wolnej chwili chwyta za tablet i może tak 
siedzieć godzinami, nie chce wychodzić na dwór, spotykać 
się z dziećmi.

Stosowaliśmy już zakazy, kary ale wszystko to zdaje egza-
min tylko chwilowo.

Co zrobić żeby jakoś odciągnąć dziecko od takich zajęć.
Natalia 36 l.

Szanowna Pani Natalio
Muszę przyznać, że faktycznie macie Państwo problem, 

niemniej jednak jak słusznie Pani zauważyła jest to pro-
blem znacznej większości rodziców w obecnych czasach.

Gry i bajki w internecie są darmowe więc dzieci wciągają 
się w nie i spędzają wiele godzin grając lub oglądając.

Z początku niektórym rodzicom takie rozwiązanie odpo-
wiada bo dziecko zajmie się czymś na dłuższą chwilę, a oni 
mają czas na obowiązki domowe lub pracę.

Z czasem jednak przeradza się to w uzależnienie i dziecko 
nie jest w stanie już wytrzymać nawet dnia bez telefonu, 
laptopa czy tabletu.

Nie sądzę jednak by karanie lub zakazywanie przyniosło 
oczekiwany, a przede wszystkim trwały efekt bo to co 
zakazane zawsze najbardziej pociąga.

Bardziej poszukałabym rozwiązań we wspólnej zabawie, 
grach planszowych, klockach.

Dzieci obecnego pokolenia często nie znają radości 
płynącej ze wspólnej zabawy bo my rodzice żyjemy w 
zbyt szybkim tempie i nie zawsze znajdujemy na to czas.

Myślę, że pokazanie dziecku, że zabawa bez telefonu 
może być równie fajna a nawet fajniejsza.

Trzymam kciuki i wierzę w to, że się Państwu uda.
Pozdrawiam

Katarzyna Włodarczyk
***

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

Na łamach gazety odpowiem Państwu na każde trapiące Was 
pytanie: gdzie najlepiej zjeść, gdzie kupić tanio i fajnie, jak usunąć 
plamy z tłuszczu czy jak z pompą oświadczyć się ukochanej. 
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3371/1821/OMS Warszawa, Ursus, 3 pokoje,
pow. 78m2, cena 390.000 zł

3372/1821/OMS Warszawa, Ursus, 3 pokoje,
pow. 77m2, cena 650.000 zł

3374/1821/OMS Warszawa, Ursus, 2 pokoje,
pow. 43 m2, cena 300.000 zł

3369/1821/OMS Pruszków, kawalerka, pow.
26 m2, cena 179.000 zł

3373/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje + ogród
zimowy, 2 pokoje, pow. 64 m2, cena 500.000 zł

3370/1821/OMS Piastów, kawalerka, pow. 30
m2, cena 163.000 zł

3368/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 39 
m2, cena 185.000 zł

3360/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 60
m2, cena 269.000 zł

3359/1821/OMS Pruszków, Parzniew, 3 pokoje,
pow. 71 m2, cena 445.000 zł

3364/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 48
m2, cena 229.000 zł

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

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

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

3355/1821/OMS Pruszków, kawalerka, pow.
18 m2, cena 120.000 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

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

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

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

3332/1821/OMS Piastów, 3 pokoje, pow. 55
m2, cena 310.000 zł

3325/1821/OMS Piastów, 2 pokoje, pow. 62
m2, cena 295.000 zł

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

3324/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 75
m2, cena 439.000 zł

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

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

3319/1821/OMS Ursus, 2 pokoje, pow. 54 m2, 
cena 348.000 zł

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

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

3289/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 60
m2, cena 339.000 zł

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

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

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

3234/1821/OMS Pruszków, 4 pokoje, pow. 80
m2, cena 483.000 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3121/1821/OMS Grodzisk Mazowiecki,
4 pokoje, pow. 79 m2, cena 330.000 zł

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

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

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

3081/1821/OMS Piastów, 2 pokoje, pow. 62
m2, cena 299.000 zł

3068/1821/OMS Piastów, 4 pokoje, pow. 89
m2, cena 320.000 zł

3066/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 48
m2, cena 275.000 zł 

3079/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 46
m2, cena 262.000 zł

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

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

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

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

3255/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 47
m2, cena 300.000 zł

3252/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow.
35,5 m2, cena 205.000 zł

3249/1821/OMS Pruszków, kawalerka, pow.
36 m2, cena 195.000 zł

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

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

3104/1821/OMS Brwinów, 3 pokoje, pow. 46
m2, cena 199.000 zł

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

2516/1821/OGS Stare Babice, Janów,
budowlana, pow. 1600 m2, cena 399.000 zł

2513/1821/OGS Grójec, usługowa, pow. 826
m2, cena 340.000 zł

2512/1821/OGS Nadarzyn, Urzut, przemysłowa,
pow. 35600 m2, cena 7.137.000 zł

2511/1821/OGS Nadarzyn, Urzut, przemysłowa,
pow. 10471 m2, cena 2.095.000 zł

2510/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, budowlana,
pow. 1423 m2, cena 221.000 zł

2509/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, budowlana,
pow. 1445 m2, cena 224.000 zł

2508/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, budowlana,
pow. 1527 m2, cena 240.000 zł

2507/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, budowlana,
pow. 1386 m2, cena 215.000 zł

2506/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, budowlana,
pow. 1145 m2, cena 178.000 zł

2505/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, budowlana,
pow. 1234 m2, cena 192.000 zł

2504/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, budowlana,
pow. 1575 m2, cena 245.000 zł

2503/1821/OGS Grodzisk Maz., Szczęsne,
budowlana, pow. 1500m2, cena 179.000 zł

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

2432/1821/OGS Grodzisk Mazowiecki,
Odrano Wola, budowlana, pow. 2339 m2,
cena 270.000 zł

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

2447/1821/OGS Nadarzyn, Stara Wieś,
budowlana, pow. 995 m2, cena 150.000 zł

2446/1821/OGS Nadarzyn, Stara Wieś,
budowlana, pow. 2073 m2, cena 285.000 zł

2445/1821/OGS Nadarzyn, Stara Wieś,
budowlana, pow. 1080 m2, cena 135.000 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 288.000 zł

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

2437/1821/OGS Brwinów, Owczarnia, pow.
2780 m2, budowlana, cena 530.000 zł

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

2426/1821/OGS Tarczyn, Przypki, budowlana,
pow. 1212 m2, cena 75.000 zł

2425/1821/OGS Tarczyn, Przypki, budowlana,
pow. 1212 m2, cena 75.000 zł

2423/1821/OGS Warszawa, Ursus, budowlana,
pow. 555 m2, cena 595.000 zł

2421/1821/OGS Nadarzyn, Walendów,
budowlana, pow. 1000 m2, cena 160.000 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 275.000 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

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

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

1692/1821/OGS Strzeniówka, pow. 2000 m2,
budowlana, cena 290.000 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1757/1821/OGS Ożarów Mazowiecki,
Ołtarzew, pow. 1000 m2, budowlana, cena
320.000 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 Maz., 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 560.000 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

N A     S P R Z E D A Ż

MIESZKANIA

DZIAŁKI



OFERTY
redakcja@fl esch.pl

Nr 17 (CXXV) / 2017

28 WRZEŚNIA - 11 PAŹDZIERNIKA 2017 11www.fl eschmazowsza.info.pl

CHCESZ SPRZEDAĆ NIERUCHOMOŚĆ, ZGŁOŚ: (22) 730-33-43

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

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

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 Maz., budowlana,
pow. 1745 m2, cena 1.396.000 zł

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

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

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

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

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

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

1151/1821/OGS Pruszków, pow. 873 m2,
budowlana, cena 310.000 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

1645/1821/ODS Nadarzyn, wolnostojący, stan
deweloperski, 5 pokoi, pow. 130 m2, działka 
1000 m2, cena 690.000 zł

1643/1821/ODS Kajetany, wolnostojący,
6 pokoi, pow. 400 m2, działka 1100 m2, cena
850.000 zł

1641/1821/ODS Piastów, bliźniak, 6 pokoi,
pow. 238 m2, działka 350 m2, cena 1.100.000 zł

1642/1821/ODS Kanie, bliźniak, 5 pokoi, pow.
189 m2, działka 1200 m2, cena 1.250.000 zł

1644/1821/ODS Pruszków, wolnostojący,
magazyn wysokiego składowania wraz
z wyposażeniem, pow. 600 m2, działka 1400
m2, cena 3.500.000 zł

1639/1821/ODS Komorów, pół bliźniaka, do
remontu, 1 pokój, pow. 36 m2, działka 200
m2, cena 199.000 zł

1630/1821/ODS Nadarzyn, Stara Wieś, stan
deweloperski, wolnostojący, 5 pokoi, pow.
168 m2, działka 1000 m2, cena 735.000 zł

1 6 2 8 / 1 8 2 1 / O D S  N a d a r z y n ,  R u s i e c ,
wolnostojący, 3 pokoje, pow. 125 m2,
działka 1000 m2, cena 768.000 zł

1633/1821/ODS Nadarzyn, Rusiec, stan
deweloperski, wolnostojący, 5 pokoi, pow.
249 m2, działka 1200 m2, cena 790.000 zł

1632/1821/ODS Nadarzyn, Urzut, wolnostojący,
5 pokoi, pow. 181 m2, działka 2000 m2, cena
834.000 zł

1635/1821/ODS Nadarzyn, Urzut, wolnostojący,
4 pokoje, pow. 240 m2, działka 1000 m2, cena
910.000 zł

1634/1821/ODS Nadarzyn, Kajetany, stan
deweloperski, wolnostojący, 5 pokoi, pow.
192 m2, działka 1180 m2, cena 920.000 zł

1629/1821/ODS Nadarzyn, Strzeniówka,
wolnostojący, 5 pokoi, pow. 300 m2, działka
2000 m2, cena 1.650.000 zł

1627/1821/ODS Komorów, wolnostojący,
7 pokoi, pow. 359 m2, działka 964 m2, cena
1.399.000 zl

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

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

1 6 1 9 / 1 8 2 1 / O D S  W ł a d y s ł a w ó w,  s t a n
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. 180 m2, działka 903 m2, 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

1 6 1 3 / 1 8 2 1 / O D S  N a d a r z y n ,  R u s i e c ,
wolnostojący, 4 pokoje, pow. 140 m2,
działka 1050 m2, cena 630.000 zł

1 6 1 1 / 1 8 2 1 / O D S  N a d a r z y n ,  R u s i e c ,
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 Mazowiecki,
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 972.000 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
799.000 zł

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

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

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

1 5 7 3 / 1 8 2 1 / O D S  Wa r s z a w a ,  U r s u s ,
wolnostojący, 7 pokoi, pow. 160 m2, działka
650 m2, cena 999.000 zł

1 5 6 8 / 1 8 2 1 / O D S  Wa r s z a w a ,  U r s u s ,
wolnostojący, 6 pokoi, pow. 180 m2, działka
977 m2, cena 1.350.000 zł

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

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

1591/1821/ODS Nasielsk, Dobra Wola,
wolnostojący, do drobnego remontu, 2 pokoje,
pow. 40m2, 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 650.000 zł

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

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

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

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

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

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 300 m2, cena 999.000 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. 145m2, 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
770.000 zł

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

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

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

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

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

1427/1821/ODS Nowa Wieś, 6 pokoi, pow. 300
m2, działka 1000 m2, cena 740.000 zł

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

1423/1821/ODS Grodzisk Maz., pow. 250 m2, 
działka 325m2, 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

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

1449/1821/ODS Radziejowice, pow. 131 m2, 
działka 5900 m2, 4 pokoje, cena 350.000 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 380m2, cena 685.000 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
810.000 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 5 7 3 / 1 8 2 1 / O D S  W a r s z a w a ,  U r s u s ,
wolnostojący, 7 pokoi, pow. 160 m2, działka
650 m2, cena 999.000 zł

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

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 455.000 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

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

DOMY
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DAM PRACĘ:

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

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

- 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

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

SZUKAM PRACY:
-Pani podejmie się sprzątania 

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

-Podejmę pracę chałupniczą. 
Tel. 511 090 872

-Podejmę pracę chałupniczą.
Tel. 574 215 996

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

AUTOMOTO:
-Części do Poloneza 1500 

z 1980 r sprzedam. Tel. (22) 66 
777 25

-Kolektor ssący do Renault 
Scenic 1,6 16 V stan bardzo 
dobry sprzedam. Cena: 50 zł. Tel. 
509 635 494

-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 starszego 
mercedesa. Może być do remon-
tu, lub w dobrym stanie. 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

-Sprzedam Peugot Partner II 
Tepee, rok 2008, srebrny, 5-cio 
os. 1,6 HDI. Cena: 14 500 PLN. Tel. 
694 146 194

NIERUCHOMOŚCi:
-Bramki k. Błonia dom z działką 

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

-Dom 180 m2, dzialka 900 m2, 
dwa garaże, budynek gospodar-
czy: 50 m2, media miejskie. Stan: 
do zamieszkania. Grodzisk Maz. 
Tel. 504 554 890

-Działkę budowlaną sprzedam 
1579 m2 Odrano Wola - Grodzisk 
Maz. Cena: 250 tys. zł, media 
w ulicy. Tel. 510 407 176

-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 1500 m2 
we wsi Szczęsne k. Grodziska 
Maz. Posiada warunki zabudowy 
i media. Tel. 506 293 160

-Sprzedam mieszkanie 38 m2, 
4 piętro, ciepłe i słoneczne. Bli-
sko: sklepy, szkoła, WKD, basen, 
szpital. Cicha okolica. Grodzisk 
Maz. cena: 175 000 zł. Tel. 604 
724 198

-Szukam niezbyt drogiego 
pokoju w domu wolnostojącym 
w Warszawie lub jej obrzeżach. 
Mam koty i malutką sunię. Tel. 
572 489 137

-Teresin – Niepokalanów. 
Sprzedam dom 150 m2 mu-
rowany, działka 850 m2, cicha, 
ładna okolica, blisko las. Tel. 691 
793 404

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

MATRYMONIALNE:
-Atrakcyjna, uczciwa, zgrabna, 

o młodym wyglądzie, szczupła 
po 50 pozna Pana: kulturalnego, 
uczciwego, wysokiego, o miłej 
aparycji, bez nałogów z W-wy, 
prawnie wolnego. Tel. 577 270 
020

-Pani szuka Pana. Tel. 663 
504 944

-Poznam Pana wysokiego, 
mądrego z poczuciem humoru, 
ok. 65 lat mogącego zawrzeć 
ślub kościelny (ewentualnie). Tel. 
608 753 537

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

-Wdowa lat 69 pozna w od-
powiednim wieku do stałego 
związku poważnie myślącego 
o życiu. Mogę zmienić miejsce 
zamieszkania. Tel. 506 287 071

-Wdowiec 69 lat: złota rączka, 
dobrze gotujący, szerokie za-
interesowania: działka, ogród, 
medycyna naturalna; pozna miłą 
Panią z poczuciem humoru. Tel. 
607 185 207

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

-Dwie opony Bringestone 
245/40/17 sprzedam. Tel. 574 
215 996

-Kask motocyklowy sprzedam, 
nowy, cena: 170 zł. el. 574 215 996

-Kolekcjoner kupi części do 
polskich, starych motocykli: so-
kół, sm500, lech, cws, podkowa, 
niemem, łucznik, perkun, torne-
do, orle. Kupię najdrobniejsze 
części. 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 mały kompresor. Tel. 
511 505 265

-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 auta z czasów PRL: 
fiat, syrena, warszawa, wołga, 
moskwicz, mikus, zaporożec, 
wartburg, nysa i inne ciekawe 
oraz stare motocykle - części. 
Także stare motocykle i wszelkie 
części. Tel. 505 529 328

-Kupię zabytkowe rowery: 
Kamiński, Rybowski, Łucznik, 
Wicher, Zawadzki, Lipiński, We-
hren, Huragan, Jaguar i inne oraz 
ciekawe części. Tel. 505 529 328

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

-Odkurzacz sprzedam, karcher, 
cena: 150 zł. Tel. 574 215 996

-Okazja! Sprzedam kożuch 
damski z kapturem produkcji 
polskiez z Kurowa, brązowy, mało 
używany, jak nowy, cena: 300 zł. 
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

- O p o ny  z i m owe  Pi re l l i 
195/65/15. Cena: 220 zł za kom-
plet. Tel. 574 215 996

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

-Pianino Calipso nowe, czarne 
sprzedam. Tel. 505 345 767

-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

-Rower górski sprzedam. 
Rama męska, cena: 150 zł. Tel. 
574 215 996

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

-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 nowe futro z nutrii, 
beżowe. Tel. (22) 758 21 18

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

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

-Sprzedam tanio rowerek, 
boczne kółka+rączka do pro-
wadzenia, konik na biegunach, 
hulajnogę trójkołową. Tel. 511 
505 265

-Sprzedam używane DVD. 
Cena: 40 zł. Tel. 574 215 996

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

USŁUGI:
-Dezynsekcja - deratyzacja. 

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

-Język angielski - korepetycje, 
URSUS. Tel. 608 753 537 po 
południu

-Masaż klasyczny - leczniczy: 
SHIATSU (masaż japoński). Tel. 
504 140 257; 698 030 212

-Mycie kostki brukowej, ele-
wacji, podjazdów, tarasów, ogro-
dzeń. Tel. 606 627 986

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

-Odkomarzanie. Skutecznie 
zwalczamy komary na terenach 
zielonych. Pozbędziesz się bzy-
czącego problemu. Kontakt: 
www.insekt24.pl Tel. 533 780 170

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

-Przepowiednie, doradztwo 
i wsparcie duchowe: www.taro-
cista.pl Tel. 600 103 891

RÓŻNE
-KRUSZENIE BETONU, DUŻE 

ZLECENIA. TEL. 669 450 726
-Naturalny DOPING-CORDY-

CEPS. Ponad to wzmacja PO-
TENCJĘ: www.wojtek.ganoder-
makawa.pl Tel. 698 030 212, 504 
140 257

-Oddam kotki ok. 5 miesięcz-
ne. tel. 517 816 019

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

-Wycinka drzew, wywóz, prze-
wozy busem, pielęgnacja trawni-
ków, żywopłotów, złom, itp. Tel. 
515 146 480

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

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

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

Jesteśmy grupą zwierzęcych 
pasjonatów, która nie może 
p r z e j ś ć  o b o j ę t n i e  o b o k 
p o t r z e b u j ą c e g o  p s a  c z y 
kotka. Staramy się pomagać 
zwierzakom na wszystkie 
możliwe sposoby, a nagrodą 
za nasze starania są szczęśliwi 
p o d o p i e c z n i  w  n o w y c h 
domach.  S towarzyszenie 
j e s t  t e ż  o k a z j ą  d o  n a w i ą z a n i a  z n a j o m o ś c i 
z e  w s p a n i a ł y m i  l u d ź m i  o r a z  u c z e s t n i c t w a 
w lokalnych wydarzeniach kulturalnych, promując tym 
samym adopcje zwierząt oraz odpowienią opiekę nad nimi.

Bąbel to fi ligra-
nowy psiak o wiel-
kim sercu .Uwiel-
bia się przytulać 
i rozdawać buzia-
ki, ale najpierw 
musi sprawdzić, 
czy jesteś tego 
godzien. Pięknie 
chodzi na smyczy 
i  dogaduje s ię 
z innymi psiakami. 
Będzie świetnym 
towarzyszem oso-
by starszej, może mieszkać w bloku.

Więcej informacji pod nr tel 698-940-045 lub 
730-462-122. Pies jest wykastrowany, odrobaczony 
i zaszczepiony.

Fiona gościła na 
Punkcie już kilka 
razy. Przy kolejnej 
wizycie i telefonie 
do właścicieli, nie 
przyznali się do 
psa. Fiona ma ok 
3 lat, jest piękną 
i łagodną suczką. 
Szukamy dla niej 
odpowiedzialnego 
domu.

Więcej informacji 
o Fionie pod nr tel 
698-940-045 lub 

730-462-122. Sunia jest wysterylizowana, odrobaczona 
i zaszczepiona.

Wszystkich zainteresowanych adopcją prosimy 
o kontakt pod nr tel 698-940-045 lub 730-462-122

Warunkiem adopcji jest podpisanie umowy adopcyjnej 
zobowiązującej do należytej opieki nad psem.

www.psnrz.org.pl, 
www.facebook.com/PSnRZ

TU MOŻE BYĆ TWOJA REKLAMATU MOŻE BYĆ TWOJA REKLAMA
601 967 788, 885 585 001, 885 585 005, 885 585 006601 967 788, 885 585 001, 885 585 005, 885 585 006
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C H W I L A  R E L A K S U

U NAS. „Pieśń o Rolandzie” – w Podkowie 
Leśnej i Turczynku

Wspólne dziedzictwo
W Podkowie Leśnej i Milanówku odbyły się imprezy 
z okazji Europejskich Dni Dziedzictwa – inicjatywy, 
w której uczestniczą wszystkie państwa członkowskie 
Unii Europejskiej, także od 2007 r. Polska.

EDD to najważniejsze „święto zabytków” w Europie, 
zakładające bezpłatne udostępnianie i zwiedzanie histo-
rycznych obiektów. Celem EDD jest ponadto edukacja 
historyczna – z jednej strony przypominanie dziedzictwa 
historycznego w jego różnorodności w poszczególnych 
regionach i krajach, z drugiej zaś akcentowanie wspólnych 
korzeni historycznych Europy.

W tą koncepcję doskonale wpisał się spektakl teatralny 
oparty na „Pieśni o Rolandzie”, jaki dane nam było ujrzeć 
w dwóch odsłonach.

Tym, którzy nie wiedzą lub nie pamiętają, warto przypo-
mnieć - „Pieśń o Rolandzie” to najsławniejszy epos rycerski 
powstały we wczesnym średniowieczu, który opiewa le-
gendarne czyny i śmierć na polu walki Rolanda, jednego 
z rycerzy Karola Wielkiego. A czasy karolińskie to właśnie 
ten moment w historii Europy, gdy po raz pierwszy poja-
wiło się określenie „Europenses” – Europejczycy.

Widowisko przygotowane zostało przez połączone siły 
dwóch lokalnych teatrów amatorskich: Stowarzyszenia 
„T-Art” z Milanówka oraz Nieformalnej Grupy Teatralnej 
„Między Słowami” z Podkowy Leśnej. Trupom teatralnym 
towarzyszyła Drużyna Najemna „Utlagar Hirde”, specjali-
zująca się w rekonstrukcjach historycznych i bitewnych 
z okresu wczesnego średniowiecza.

Intencją twórców spektaklu była taka interpretacja dzieła 
literackiego, która połączy historię ze współczesnością. 
Dlatego też średniowieczny, heroiczny z ducha tekst „Pie-
śni o Rolandzie”, czytany przez lektorów, zderzony został 
z emocjami, jaki wywołuje w dzisiejszych widzach obraz 
klęski i śmierci na polu walki.

Niewątpliwym walorem widowiska była pomysłowo 
zaprojektowana scena plenerowa. Obie odsłony spektaklu 
odbyły się o godz. 20-tej, na tle budynków rozświetlonych 
światłami – w sobotę w Parku Miejskim przy Pałacyku 
Kasyno w Podkowie oraz w niedzielę w scenerii parku 
i dawnego szpitala w Turczynku.

Warto zwrócić uwagę, że w związku z plenerowym cha-
rakterem imprezy, heroizmem i poświęceniem chyba nie 
mniejszym niż Roland wykazali się aktorzy – w niedzielny 
wieczór cały spektakl przyszło im grać w ulewnym deszczu. 
Tym bardziej ogromne brawa dla nich.

Sylwia Pańków
Fot. www.ckiopodkowa.pl

PRUSZKÓW. Festyn z gwiazdą wieczoru Małgorzatą Ostrowską

Szklana pogoda na Gąsinie
Mieszkańcy Pruszkowa, którzy mimo niesprzyjającej aury wybrali się na „Festyn na Gąsinie”, mieli okazję 
uczestniczyć w wydarzeniu zorganizowanym na najwyższym poziomie. Gwiazdą wieczoru była Małgorzata 
Ostrowska.

Na terenie Szkoły Pod-
stawowej nr 10 przy ul. 

Pływackiej w Pruszkowie zor-
ganizowano „Festyn na Gąsi-
nie”. Mimo ulewnego deszczu 
wydarzenie cieszyło się zain-
teresowaniem pruszkowian.

Magnesem dla mieszkań-
ców okazały się koncerty. 
Przed godz. 17.00 zaprezen-

tował się zespół „Imperium”, 
któremu ogromną popular-
ność przyniosła płyta „Żół-
te tulipany”. O godz. 18.00 
na scenie wystąpiła gwiaz-
da wieczoru – Małgorzata 
Ostrowska, która zaśpiewała 
swoje największe przeboje.

Nie zabrakło także innych 
atrakcji. Przygotowano m.in. 

konkurencje  spor towe, 
smaczne domowe wypieki, 
szkolenie z bukieciarstwa, 
malowanie twarzy, a także 
gry i konkursy dla dzieci 
z nagrodami. Ciekawym 
punktem programu było tak-
że objazdowe planetarium.

Chłodna i deszczowa aura 
sprzyjała rozmowom o Prusz-

kowie z prezydentem miasta 
Janem Starzyńskim, który był 
gospodarzem gąsińskiego fe-
stynu. Jak zdradza magistrat, 
mieszkańców Pruszkowa 
najbardziej interesowała bu-
dowa tunelu w ciągu ulicy 
Działkowej.

Tekst i foto: 
Kinga Rochalska

Spokój strażaka
Dowódca straż y  pożarnej  wcho -

d z i  d o  d y ż u r k i .  Po w o l i  n a s t a w i a 
wodę na k awę i  zapala papierosa. 
P o  u p ł y w i e  k i l k u n a s t u  m i -
n u t  m ó w i  d o  s t r a ż a k ó w : 
- Panowie, powoli się zbierajmy, urząd 
skarbowy się pali.

Pana imię?
W trakcie ślubu u Dominikanów ojciec 

prowadzący zapomniał, jak pan młody ma 
na imię, więc odsunął mikrofon na bok i po 
cichu pyta:

- Jak pan ma na imię?
Pan młody zestresowany nic się nie odzy-

wa i patrzy jak na głupka, więc Dominikanin 
powtarza trochę głośniej:

- Jak pan ma na imię?
Pan młody dalej nic, a cały kościół powoli, 

nie wiedząc o co chodzi, zaczyna szemrać, 
więc Dominikanin jeszcze głośniej:

- Jak pan ma na imię?
Pan młody w końcu zebrał się w sobie. 

Wstał, podszedł do mikrofonu, pochylił się 
i odpowiada:

- Pan ma na imię Jezus.
Źródło: http://www.dowcipy.jeja.pl 
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GRODZISK MAZOWIECKI. Podsumowanie pełnych dziecięcej 
inwencji i fantazji wakacji

Potwory w Radogoszczy
Zaproszenie brzmiało intrygująco, mianowicie odbyć się miała „Potworna impreza 
w dobrym stylu”. Trudno oprzeć się czemuś takiemu… 

I rzeczywiście – organizatorzy (czyli Stowarzyszenie Działań Twórczych „Parabuch”) 
w niczym nie przesadzili. Przybyli na imprezę do Willi Radogoszcz w sobotę 23 września mieli 
okazję obcować ze sporą ilością potworów w bardzo sympatycznej atmosferze.

Dzieci uczestniczące w „Wilkoniadzie – Lato z wyobraźnią”, która odbywała się w tym roku 
w Kozerkach, stworzyły, najpierw na papierze, wraz z opisem cech charakterystycznych, 
różne potwory (dość często smoczego rodzaju). Następnie część projektów przekształciła 
się w realne stwory. Dzieci, często zresztą wykorzystując do pomocy rodziców, stworzyły 
z różnorakich odpadków (butelki plastikowe, masa papierowa i inne) odwzorowanie swoich 
projektów. „Potworna impreza” była podsumowaniem tych działań.

Mieliśmy okazję obcować chociażby z Darknicą będącą humanoidem międzygalaktycznym, 
żywiącym się światłem i kolorem, swojskim Błażejem, który przestraszony galaretowacieje 
a powraca z deszczem, Zefi rem – straszliwym bazyliszkiem czy Zebirogiem Zamkogłowym, 
smokiem dwugłowym, z których jedna gazem zieje a druga ten gaz podpala. To tylko niektóre 
z potworów które „straszyły, bawiły, tumaniły” i były doskonałą ilustracją wspaniałej dziecięcej 
inwencji i fantazji.

W trakcie imprezy umilał czas zespół muzyczny, dodatkową atrakcją było wspólne śpiewanie 
„Na wyspach Bergamutach”.

Zasmucić trzeba wszystkich, którzy chcieliby jeszcze tę wystawę zobaczyć. Jej już nie ma 
– na zakończenie odbyła się wielka licytacja stworów. Wylicytowano wszystkie, a rekordzista 
osiągnął cenę stu pięciu złotych.

Szkoda jedynie, że pogoda pokrzyżowała plany organizatorom. Pierwotnie wystawa miała 
być prezentowana w plenerze, jednak aura na to nie pozwoliła. Ciekawostką jest, że z okazji 
wernisażu został bardzo ładnie wydany katalog. W ilości dwudziestu sztuk.

Tekst i foto:  (kf)

U NAS.I Dzień Energii w Grodzisku Mazowieckim – energia, ekologia, oszczędność

Pro-eko uczy oszczędności
Na terenie grodziskiego Centrum Kultury odbyła się impreza gminna, poświęcona nowoczesnym, ekologicznym 
i tanim sposobom pozyskiwania energii. Swoje stoiska otworzyły fi rmy i instytucje związane z energią i ekologią.

Niedawno Grodzisk Mazowiecki przystąpił do międzyna-
rodowego projektu CitiEnGov – „Zarządzanie Energią 

przez Miasta”, współfi nansowanego przez Unię Europejską. 
Nadrzędnym celem projektu jest ograniczenie niekorzystnych 
zmian w klimacie i środowisku, dzięki wdrażaniu ekologicznej 
polityki energetycznej przez miasta i władze miejskie. Z tego 
też tytułu w Urzędzie Miasta utworzony został Energetyczny 
Punkt Informacyjny, gdzie mieszkańcy mogą zwracać się 
z pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi modernizacji źródeł 
energii w domach i fi rmach.

Dla dzieci i dorosłych
24 września na terenie grodziskiego Centrum Kultury odbyła 

się impreza gminna, poświęcona nowoczesnym, ekologicz-
nym i tanim sposobom pozyskiwania energii. Wydarzenie 
miało charakter edukacyjny i doradczy. Mieszkańcy Grodziska 
i okolic mogli zapoznać się z eko-urządzeniami służącymi do 
wytwarzania energii i zasięgnąć fachowych porad, jak mini-
malizować ekologiczne i fi nansowe koszty zużywania energii.

Dzieci uczyły się poprzez zabawę o procesach przemiany 
energii chemicznej w cieplną. Regionalni działacze, samorzą-
dowcy i osoby zawodowo związane z energią uczestniczyli 
w warsztatach dotyczących czystych źródeł energii i ochrony 
powietrza.

Lokalne fi rmy doradzają
Swoje stoiska otworzyły fi rmy i instytucje związane z energią 

i ekologią. Na imprezie obecni byli przedstawiciele grodzi-
skiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Podlegająca ZWiK 
Oczyszczalnia Ścieków oraz Stacja Uzdatniania Wody przy ul. 
Cegielnianej wykorzystują na swoje potrzeby właśnie ekolo-
giczne, odnawialne źródła energii.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej przedstawił ofertę doradztwa energetycznego, 
skierowaną m.in. do osób fi zycznych, przedsiębiorstw, gmin, 
wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Powołani przez NFO-
SiGW regionalni doradcy energetyczni, działający w obrębie 
poszczególnych województw, służą nieodpłatną pomocą 
w planowaniu, wdrażaniu i fi nansowaniu inwestycji przyja-
znych dla środowiska.

Firma Danfoss, mająca jeden ze swoich zakładów produk-
cyjnych na terenie Grodziska Mazowieckiego, zaprezentowała 
zaawansowane technologicznie rozwiązania grzewcze dla 
budownictwa – pompy ciepła oraz termostaty grzejnikowe. 
Konstrukcja pomp ciepła służy pozyskiwaniu energii zakumu-
lowanej w gruncie, powietrzu lub wodzie gruntowej, na po-
trzeby ogrzewania i chłodzenia budynków oraz wytwarzania 
ciepłej wody. Ideą jest tu wykorzystanie zasobów energii odna-
wialnej, by zminimalizować negatywny wpływ na środowisko 
naturalne, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów konsumpcji 

energii. Z ofertą pomp ciepła opartych na podobnej zasadzie 
wystąpiła również fi rma „Enreco”, dystrybuująca tego typu 
urządzenia dla budynków mieszkalnych i większych obiektów.

Energia odnawialna=oszczędność
Działająca na terenie powiatu grodziskiego fi rma „Zybel” 

również zaprezentowała urządzenia bazujące na energii 
odnawialnej: pompy ciepła oraz instalacje fotowoltaiczne. 
Panele fotowoltaiczne, przypominające wyglądem kolekto-
ry słoneczne, służą podobnie jak one pozyskiwaniu energii 
słonecznej – jednak w przeciwieństwie do kolektorów prze-
twarzają ją nie na ciepło, ale na energię elektryczną. Instalacje 
fotowoltaiczne zaoferowała również fi rma Sun Electric, pod 
hasłem „Zbudujemy Ci własną elektrownię słoneczną”.

Firma „Cichewicz” z podgrodziskiego Natolina przedstawiła 
ofertę bardziej tradycyjnych urządzeń grzewczych, ale opar-
tych również o energię odnawialną – kotłów c.o. do spalania 
biomasy, czyli paliwa roślinnego lub zwierzęcego, w tym coraz 
bardziej popularnego pelletu.

Ekologiczna rozrywka
Kolorowym akcentem Dnia Energii były charakterystyczne 

zielone produkty fi rmy Cargo Green z Pruszkowa – rower 
oraz riksza z napędem elektrycznym, zasilane przy pomocy 
baterii. Tego typu rower elektryczny, zależnie od modyfi kacji, 
może służyć do rekreacji lub przewożenia ładunków, riksza 
doskonale sprawdza się jako atrakcja turystyczna.

Podczas gdy dorośli zajmowali się energią i ekologią, dzieci 
mogły uczestniczyć w warsztatach zabawowo – edukacyjnych 
zorganizowanych przez fi rmę Lingo – Star. Do dyspozycji 
miały zajęcia „Robotricks” – budowanie i programowanie 
robotów oparte na zestawach klocków Lego oraz warsztaty 
fi zyko – chemiczne pod hasłem „Mały Edison”, bazujące na 
eksperymentach i doświadczeniach pod okiem edukatora.

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: 

3343/1821/OMS
Rok budowy: 1984

Stan: do remontu

Piętro: 3

Typ kuchni: widna

Kontakt 22 730 33 40

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

Mieszkanie na sprzedaż

232 000 PLN

Pruszków

2 pok., 39 m2

Mieszkanie na sprzedaż

185 000 PLN

Pruszków

2 pok., 37 m2

Nr oferty: 

3283/1821/OMS
Rok budowy: 1999

Stan: dobry

Piętro: parter

Typ kuchni: widna

Kontakt 22 730 33 43

Mieszkanie na sprzedaż

475 000 PLN

Warszawa - Wola

4 pok., 58 m2

Nr oferty: 

2092/1821/OMS
Rok budowy: 1972

Stan: dobry

Piętro: 9/15

Typ kuchni: widna

Kontakt 22 730 33 43

Mieszkanie na sprzedaż

690 000 PLN

Pruszków

4 pok., 122 m2
Nr oferty: 

2386/1821/OMS
Rok budowy: 2013

Stan: idealny

Piętro: 1

Typ kuchni: otwarta

Kontakt 22 730 33 43

Mieszkanie na sprzedaż

330 000 PLN

Grodzisk Mazowiecki

4 pok., 79 m2
Nr oferty: 

3121/1821/OMS
Rok budowy: 2010

Stan: dobry

Piętro: 2

Typ kuchni: otwarta

Kontakt 22 730 33 40

Mieszkanie na sprzedaż

447 000 PLN

Warszawa - Bemowo

2 pok., 55 m2
Nr oferty: 

3030/1821/OMS
Rok budowy: 2010

Stan: idealny

Piętro: 1

Typ kuchni: widna

Kontakt 22 730 33 40

Mieszkanie na sprzedaż

389 000 PLN

Ożarów Mazowiecki

3 pok., 70 m2
Nr oferty: 

3152/1821/OMS
Rok budowy: 2000

Stan: bardzo dobry

Piętro: parter

Typ kuchni: otwarta

Kontakt 22 730 33 43

Dom na sprzedaż

800 000 PLN

Ołtarzew

6 pok., 250 m2
Nr oferty: 

1590/1821/ODS
Rok budowy: 2015

Stan:
do 
wykończenia

Typ domu wolnostojący

Garaż TAK

Kontakt 22 730 33 40

Dom na sprzedaż

699 000 PLN

Ożarów Mazowiecki

4 pok., 165 m2
Nr oferty: 

1601/1821/ODS
Rok budowy: 1999

Stan: bardzo dobry

Typ domu szeregowy

Pow. działki 352 m .kw.

Kontakt 22 730 33 43

Dom na sprzedaż

2 200 000 PLN

Ożarów Mazowiecki

6 pok., 200 m2
Nr oferty: 

895/1821/ODS
Rok budowy: 2008

Stan: idealny

Typ domu wolnostojący

Pow. działki 1400 m .kw.

Kontakt 22 730 33 40

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

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

Działka na sprzedaż

635 000 PLN

Kajetany

4100 m2
Nr oferty: 

2032/1821/OGS

Rodzaj działki przemysłowa

Kształt
prostokąt
28mx150m

Media tak

Kontakt 22 730 33 43

Działka na sprzedaż

175 000 PLN

Nadarzyn, Stara Wieś

1200 m2
Nr oferty: 

2130/1821/OGS

Rodzaj działki budowlana

Kształt
prostokąt
30mx40m

Media tak

Kontakt 22 730 33 40

Działka na sprzedaż

242 000 PLN

Pruszków

903 m2
Nr oferty: 

1359/1821/OGS

Rodzaj działki rolna

Kształt
prostokąt
15mx60m

Media w ulicy

Kontakt 22 730 33 43
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