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U NAS.  Nowa hala w Brwinowie 
Sportowym Obiektem Roku 2017

Powód do dumy
Oddana w tym roku do użytku hala sportowa 
wybudowana w technologii pasywnej otrzymała 
tytuł Sportowy Obiekt Roku. Nagrodę dla gminy 
Brwinów podczas uroczystej gali Sportowa Polska 25 
października 2017 r. odebrał Sławomir Walendowski, 
Zastępca Burmistrza Gminy Brwinów.

Sportowy Obiekt Roku 2017 to tytuł nadawany obiektom 
sportowym i rekreacyjnym, nowym i zmodernizowanym, 
niezależnie od ich wielkości i przeznaczenia (sport wyczyno-
wy, powszechny, rekreacja), za wyróżniającą je architekturę, 
konstrukcję, zastosowane przy budowie lub modernizacji 
materiały, technologie i wyposażenie obiektu oraz jego 
walory użytkowe i funkcjonalne.

Budynek hali sportowej przy brwinowskiej „Jedynce” skła-
da się z trzech kondygnacji o powierzchni użytkowej 1958 

m². Znajduje się w nim m.in. arena sportowa (z możliwością 
podziału na trzy części), zaplecze szatniowo-sanitarne, hol, 
pokój trenerów, sala fi tness, pomieszczenia techniczne i ma-
gazyny. Widownia jest wyposażona w 224 miejsca siedzące.

Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odna-
wialnej przyznał budynkowi hali sportowej w Brwinowie 
certyfi kat „Budynek pasywny o sprawdzonej jakości”. Budyn-
ki pasywne są najnowszą generacją budynków energoosz-
czędnych i oferują wysoki komfort cieplny przez cały rok. 
Do ich ogrzania lub chłodzenia wystarcza niewielka ilość 
dostarczanej energii.

Energooszczędność obiektowi gwarantują: okna hali 
skierowane na południe, tak aby zapewnić maksymalne 
doświetlenie pomieszczeń światłem słonecznym; system 
wentylacji z odzyskiem ciepła; ogrzewanie podłogowe; 
energooszczędne okna z systemem rolet zewnętrznych; 
ocieplenie ścian grubą (30 cm) warstwą styropianu; ocieple-
nie dachu warstwą styropianu grubości 50 cm.

Zamierzonym celem jest uzyskanie trwałej i szczelnej 
zewnętrznej powłoki budynku. Sukcesem jest uzyskanie 
wymaganej szczelności budynku potwierdzonej próbą ci-
śnieniową. Hala w Brwinowie przeszła taką próbę pomyślnie. 
Mieszkańcy mogą być dumni z tak nowoczesnej hali na miarę 
XXI wieku, która łączy nowoczesne rozwiązania z troską 
o środowisko.       (a)

U NAS. Strzelanina i pościg w Nadarzynie

Rajd przez trzy powiaty
Jak informuje Komenda Stołeczna Policji w nocy z soboty na niedzielę doszło do policyjnego pościgu za mężczyzną 
uciekającym skradzionym volkswagenem. Kierowca dostawczego auta nie reagował na sygnały nakazujące 
zatrzymanie pojazdu. Na jednej z blokad rozbił policyjny radiowóz, później taranował kolejne. Padły strzały. 
W Nadarzynie mężczyzna został ranny, ale zdołał uciec. Wjechał autem w drzewo i trafi ł do szpitala. Zmarł po 
kilku godzinach. Czterech policjantów zostało rannych.

W sobotę (4 listopada) policjanci 
zostali powiadomieni o kradzieży 

dostawczego volkswagena, do której 
doszło w Żyrardowie. Numery reje-
stracyjne pojazdu i jego opis trafi ły do 
załóg patrolowych pełniących służbę 
w terenie. Krótko po północy skradziony 
samochód zauważyli policjanci z Grodzi-
ska Mazowieckiego. Kierowca auta nie 
zareagował na sygnały nakazujące mu 
zatrzymanie się i rozpoczął ucieczkę. 
Policjanci podjęli pościg powiadamiając 
przez radiostację o sytuacji inne patrole.

Wkrótce w pościgu uczestniczyło 
około 10 radiowozów. Mundurowi 
chcieli uniemożliwić kierowcy dalszą 

jazdę tworząc blokadę na jednej z dróg. 
Jednak mężczyzna siedzący za kierow-
nicą volkswagena staranował policyjny 
radiowóz i kontynuował ucieczkę. Pościg 
był prowadzony drogami powiatów: 
grodziskiego, pruszkowskiego i piase-
czyńskiego.

W Nadarzynie mężczyzna uciekający 
skradzionym volkswagenem wjechał 
w ślepą ulicę. Gdy się w tym zoriento-
wał, zawrócił. Był zdesperowany i robił 
wszystko, aby uniknąć zatrzymania. 
Staranował kolejne radiowozy, którymi 
policjanci chcieli zablokować jezdnię, 
raniąc niektórych z nich. Funkcjona-
riusze użyli broni palnej. Kierowca 

został ranny, ale udało mu się przebić 
blokadę. Mężczyzna przejechał jeszcze 
kilkaset metrów i uderzył samochodem 
w drzewo. Z ciężkimi obrażeniami trafi ł 
do szpitala w Grodzisku, gdzie zmarł. Jak 
podała Nadarzyn TV, kierowca busa był 
pod wpływem środków odurzających.

Do szpitala trafi ło również czterech 
policjantów, którzy odnieśli obrażenia 
na skutek uderzenia w ich radiowozy. 
O zaistniałej sytuacji został niezwłocznie 
poinformowany prokurator z Proku-
ratury Rejonowej w Pruszkowie, który 
natychmiast przybył na miejsce i uczest-
niczył w oględzinach.

(mg) na podstawie informacji KSP

Skradzionym busem uciekający kierowca uderzył w jedno z drzew w Nadarzynie, wcześniej w czasie straceńczej ucieczki po drogach trzech powiatów, 
staranował cztery policyjne radiowozy



Projekt Centrum Lokalnego 
„Niedźwiadek” zakłada 

zmiany architektoniczne na 
obszarze prawie 9 hektarów 
Osiedla Niedźwiadek. Inwe-
stycja zostanie zrealizowana 
na obszarze obejmującym 
park Hassów, pływalnię „Al-
batros”, targowisko „Centrum 
Handlowe-Spółka Kupców 
Ursus”, plac zabaw „Hasanka” 
oraz teren wzdłuż torów PKP.

Realizacja projektu ma na 
celu zwiększenie funkcjo-
nalności powierzchni, na 
której toczy się codzienna 
aktywność mieszkańców. 
Ze względu na duży zakres 
i koszt przekształceń tere-
nu inwestycja powstanie 
w dwóch etapach.

Realizacja I etapu inwestycji 
o wartości ponad 6 mln zł 
rozpocznie się już w 2018 
roku. Duże zmiany zobaczy-
my wówczas na przestrzeni 
wokół pawilonów handlo-
wych i okalających je ulicach. 
Zaplanowano wyniesienie do 
poziomu chodników frag-
mentu ulicy Orląt Lwowskich 
i ulicy Wojciechowskiego, na 
odcinku od skweru z pomni-
kiem Prezydenta Stanisława 
Wojciechowskiego do placu 
zabaw „Hasanka”, otwarcie 
Parku Hassów na powsta-
ły plac, wyposażenie go 
w elementy małej architektury 
i nowe nasadzenia zieleni. 
W tym miejscu zostanie 
utworzona strefa ruchu „30”. 
Z terenu wokół pawilonów 
w okolice torów PKP zosta-

nie przeniesiony parking dla 
samochodów. Nowe miejsca 
parkingowe powstaną także 
wzdłuż ulicy Orląt Lwowskich. 
W tym etapie prac dzielnica 
zmodernizuje także teren 
przy pawilonach – zmieniona 
zostanie nawierzchnia placu, 
a przestrzeń zyska nowe na-
sadzenia, ławki, oświetlenia, 
kosze i inne elementy małej 
architektury.

W II etapie, którego wartość 
szacuje się na ponad 5,5 mln 
zł, gruntowną modernizację 

przejdzie teren placu zabaw 
„Hasanka”. Prace zakłada-
ją wymianę nawierzchni, 
zmodernizowanie fontanny, 
pergoli i boiska dla najmłod-
szych, a także budowę kawia-
renki. Duże zmiany przejdzie 
także Park Hassów, gdzie 
oprócz wymiany nawierzchni 
alejek parkowych, rewitali-
zacji fontanny i pergoli po-
wstanie kawiarenka, boisko 
dla najmłodszych, ścieżka 
botaniczna oraz siłownia 
plenerowa. W tym etapie 

prac wschodnia część terenu 
Centrum Lokalnego „Niedź-
wiadek” wzdłuż torowiska 
zostanie w całości przezna-
czona pod budowę nowej 
strefy sportów dla młodzieży. 
Powstaną tam boiska, ska-
tepark i ścieżka rowerowa. 
O szczegółach zadecydują 
sami mieszkańcy. Inwestycja 
ma zostać zrealizowana do 
końca 2019 roku.

Kinga Rochalska
Fot. Urząd Dzielnicy Ursus
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URSUS. Centrum Lokalne „Niedźwiadek” powstanie do końca 2019 r.

Rusza budowa lokalnego centrum
W 2016 roku mieszkańcy, architekci i przedstawiciele Urzędu Dzielnicy Ursus w trakcie konsultacji społecznych 
i warsztatów wypracowali koncepcję rewitalizacji Centrum Lokalnego „Niedźwiadek”. Władze miasta zapewniają, 
że projekt zostanie zrealizowany do końca 2019 roku.

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

PRUSZKÓW. Kolejarze planują remont dworca

Przebudowa potrwa rok
Polskie Koleje Państwowe wybrały fi rmę, która zajmie się wykonaniem generalnego remontu pruszkowskiego 
dworca. Zwycięzcą postępowania jest warszawska spółka SKB, która wykona prace za blisko 13 mln zł brutto 
w terminie 52 tygodni. 

Remont pruszkowskiego dworca 
zapowiadany jest już od dawna. 

Kilka lat temu obiekt chciały przejąć 
i wyremontować władze miasta. Po wy-
czerpujących rozmowach z kolejarzami 
ustalono jednak, że dworzec wyremon-
tuje PKP S.A.

Zgodnie z zapowiedziami kolejarzy 
remont zabytkowego dworca w Prusz-
kowie miał ruszyć w 2015 roku. Mimo 
to, obiekt nie znalazł się w ofi cjalnych 
planach modernizacyjnych. Teraz, po 
wielu latach oczekiwań, PKP S.A. przy-
stąpiło do procesu przebudowy dworca 
w Pruszkowie. Wybrano wykonawcę 
przebudowy – spółkę SKB z Warszawy, 
która jest gotowa wykonać prace za 
blisko 13 mln zł brutto w terminie 52 
tygodni.

Wszystko wskazuje więc na to, że już 
w 2019 roku mieszkańcy Pruszkowa 
będą mogli korzystać z odnowionego 
obiektu. Jak zmieni się dworzec? Zakres 
prac przewiduje pogłębienie piwnic 
wraz z ich dostosowaniem do pełnienia 
funkcji pomieszczeń technicznych. Przy 
okazji zostanie sprawdzony stan fun-
damentów oraz izolacji. Parter zostanie 
dostosowany do potrzeb osób niepełno-
sprawnych, a ponadto przebudowane 
zostaną pomieszczenia w częściach 
bocznych, toalety oraz kasy. Na piętrach 
pomieszczenia zostaną przystosowane 
do funkcji biurowo – usługowej bądź 
do wynajmu. Ponadto przewidziano 
likwidację lukarn od strony peronu 
i odbudowę pierwotnej attyki, a także 
przywrócenie zabytkowego kształtu 

dachu. Oprócz przebudowy całego 
dworca zostanie wykonany remont na-
wierzchni oraz istniejącej wiaty rowero-
wej. Powstanie także wiata śmietnikowa. 
Władze Pruszkowa zapowiadają, że na 
terenie dworca znajdzie się również 
przestrzeń dla mieszkańców.

– Na pierwszym piętrze dworca chce-
my stworzyć nowoczesną czytelnię, 
może z kawiarenką internetową. Chce-
my by było to również miejsce spotkań 
dla organizacji pozarządowych i grup 
działających w Pruszkowie. Czytelnia 
będzie podlegać pod pruszkowską 
Książnicę – mówi Andrzej Kurzela, wi-
ceprezydent Pruszkowa. 

Kinga
Rochalska
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•Wystawy •Filmy •Koncerty •Spotkania
9 listopada (czwartek)

Godz. 18:00 Spotkanie autorskie z Filipem Springie-
rem

Filip Springer to reportażysta, fotoreporter, autor książek 
tj.: Miedzianka. Historia znikania, Źle urodzone. Wstęp wolny!

Miejsce: Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiec-
ki przy ul. Spółdzielczej 9.

11 listopada (sobota)
Godz. 17:00 V Fetting Festiwal Róbmy Swoje! Pio-

senki Wojciecha Młynarskiego.
Gościem specjalnym będzie Marek Kaliszuk. Podczas 

wydarzenia zaprezentowane zostaną piosenki Wojciecha 
Młynarskiego – wybitnego artysty.

Miejsce: Kościół św. Józefa Oblubieńca, Baranów;
Godz. 18:00 Exclusive Poker Night.
Wieczór pełen emocji i adrenaliny, by spotkać się 

w eleganckim gronie znajomych i odnaleźć w sobie żyłkę 
hazardzisty… O legalnej grze cashowej można w ogóle 
zapomnieć, co nam pozostaje? Prywatny i ekskluzywny 
wieczór fi lmowy z Pokerem Texas Hold’em w tle!

Miejsce: Matchpoint Komorów, ul. Turystyczna 2a.

13 listopada (poniedziałek)
Godz. 13:30 „Optymistki” – fi lm z okazji Światowego 

Dnia Seniora.
„Optymistki” to niesamowita drużyna siatkarska. W jej 

skład wchodzą panie w wieku od 66 do 98 lat. Pomimo 
odbywanych co tydzień treningów, od trzydziestu lat nie 
zagrały żadnego meczu. Teraz to jest jednak ich cel! Dopra-
cowują ostateczną strategię meczową składającą się ze 
śmiechu, poczucia jedności i wyszydełkowanych kwiatów. 
Lecz kto będzie ich przeciwnikiem? Plotka niesie, że czeka 
na nich drużyna szwedzkich przystojniaków!

Miejsce: Kino w Grodzisku Maz., ul. Spółdzielcza 9.

16 listopada (czwartek)
Godz. 19:00 „Biegacze” – dokument w Kinie Baśń.
Dokument jest wnikliwym portretem globalnego fe-

nomenu biegania, posuniętego do ekstremum. To próba 
odpowiedzi na pytanie, jak wiele możesz z siebie dać, 
by zagłuszyć cierpienie, poczuć chwilową ulgę i zdobyć 
pewność, że coś po tobie pozostanie. „Biegacze” to także 
spojrzenie w głąb codzienności odnoszącego sukcesy 
bankowca, mistrzyni Muay Thai wciąż mierzącej się 
z trudną przeszłością i człowieka, któremu poza bieganiem 
nie zostało już nic.

Miejsce: Baśń. Kino Miejskiego Ośrodka Kultury, War-
szawska 24, Piastów.

17 listopada (piątek)
Godz. 18:00 Artystyczne spotkanie z różnorodną 

twórczością w zróżnicowanych technikach i stylach 
plastycznych artystów nie tylko z naszego regionu.

Wernisaż uświetni koncert aktorki teatralnej, fi lmowej, 
telewizyjnej i dubbingowej Julity Kożuszek – Borsuk, która 
zaśpiewa klimatyczne piosenki z repertuaru Agnieszki 
Osieckiej. Wstęp wolny!

Miejsce: Miejski Ośrodek Kultury im. A. Kamińskiego, 
ul. Miry Zimińskiej – Sygietyńskiej 5, Pruszków;

Godz. 18:00 Koncert w szkole muzycznej – The New 
Warsaw Trio.

Zespół zadebiutował na „Szalonych dniach muzyki” 
w 2014.Od tego momentu z powodzeniem występuje 
na największych salach koncertowych, oraz festiwalach. 
Zespół nagrał wraz z Krzysztofem Kiljanskim płytę pt. 
„Przybora” w hołdzie Jeremiemu Przyborze i Kabaretowi 
Starszych Panów. Obecnie zespół pracuje nad udaniem 
autorskiej płyty.

Miejsce: Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Tade-
usza Bairda, ul. gen. L. Okulickiego 8, Grodzisk Maz.

20 listopada (poniedziałek)
Godz. 19:30 „Światowej sławy tenor Bogusław 

Morka zaprasza na najpiękniejsze melodie świata”.
W programie znajdą się największe przeboje z opere-

tek i musicali, piosenki włoskie i hiszpańskie oraz inne 
muzyczne niespodzianki (Wielka sława to żart, Czardasz 
Maricy, Usta milczą dusza śpiewa, Besame Mucho, Dalilah, 
Funiculi funicula, Skrzypek na dachu, El Condor Pasa, My 
way i inne wielkie przeboje). Bilety w cenie: 80 zł (sprzedaż 
od 10.10.2017r).

Miejsce: Kino Centrum Kultury, ul. Spółdzielcza 9, 
Grodzisk Mazowiecki.

 Zebrała:  Anna Jaskulska

WILLA RADOGOSZCZ. Koncert na 
instrumentach dawnych

Organy skrzyniowe 
i obój barokowy
W zabytkowej Willi Radogoszcz w Grodzisku 
Mazowieckim gościli dwaj wybitni wykonawcy 
muzyki klasycznej: Dariusz Hajdukiewicz i Rafael 
Gabriel Przybyła – organista i oboista, wirtuozi 
gry na instrumentach historycznych, wielokrotnie 
koncertujący w Polsce i Europie.

Traktując temat przekrojowo, mistrzowie zaprosili nas do 
„Muzycznej podróży po 12 krajach Europy” – wykonując 
utwory dawnych kompozytorów pochodzących zarówno 
z ośmiu krajów dzisiejszej Europy Zachodniej, jak i z krajów 
Europy Środkowej: Węgier, Chorwacji, Czech i Polski. Była to 
niewątpliwie rzadka okazja, aby podczas jednego koncertu 
usłyszeć muzykę barokową w takiej różnorodności, a także 
poznać kompozycje twórców mniej spopularyzowanych.

Koncert opatrzony został łacińskim mianem „Florilegium 
musicum” („fl orilegium” znaczy „zbiór kwiatów”), co suge-
ruje swego rodzaju antologię czy zbiór drobniejszych form 
muzycznych – w tym przypadku powstałych na przestrzeni 
czasu od XVI do XVIII wieku, w epoce baroku. Usłyszeliśmy 
zatem miniatury, sonaty i wariacje, preludium, fugę i toccaty, 
oraz inne formy, których nazwy znane są tylko zagorzałym 
melomanom muzyki klasycznej.

Obaj zaproszeni wykonawcy są entuzjastycznymi promo-
torami grania na instrumentach historycznych właściwych 
danej epoce. Daje to możliwość usłyszenia dźwięków 

w oryginalnym brzmieniu, tak np. jak słyszeli je ludzie baroku. 
Rafał Gabriel Przybyła gra na współczesnej, ale wiernej kopii 
oboju barokowego z roku 1720. Trudno ją jednak nazwać 
w pełni współczesną – instrument wykonany został z drze-
wa bukszpanu, które do odpowiedniego rozmiaru dorasta 
ok.130 lat. 

Dariusz Hajdukiewicz gra na truhenorgel – piszczałko-
wych organach skrzyniowych, skonstruowanych na wzór 
barokowych przez organmistrza z Heidelbergu. Ponieważ są 
to organy przenośne, wędrujące od koncertu do koncertu 
wraz ze swym mistrzem, wykonane zostały ze szlachetnych 
gatunków drewna, nie reagujących na zmiany wilgotności 
i temperatury, co pozwala zachować czystość dźwięku. 
Pomimo skromnych rozmiarów organy mają imponującą 
głośność – adaptują się do kubatury pomieszczeń i podczas 
koncertów są dobrze słyszalne wśród innych instrumentów. 
Tym bardziej też wymagają maestrii od wykonawcy.

Mieliśmy zatem do czynienia z wydarzeniem kameral-
nym, bo takowe znajdują przestrzeń w wysmakowanych 
wnętrzach Willi Radogoszcz, a jednocześnie wysokiej rangi 
artystycznej. Muzyka organowa zazwyczaj kojarzy się nam 
z kościołem, i słusznie, więc idąc tym tropem organizatorzy 
wyświetlili jako tło wielką, witrażową rozetę charakterystycz-
ną dla gotyckich katedr – pomysłowo i zgrabnie budując 
nastrój.                                                    Tekst i foto: Sylwia Pańków

GRODZISK MAZOWIECKI. Koncert chóru „Stara Śpiewka”

Pieśni Mocy w Poczekalni PKP
W grodziskiej Poczekalni PKP zespół „Stara Śpiewka” mocą swoich pieśni dosłownie zaczarował zgromadzonych 
słuchaczy.

Chór składający się z 13 dziewczyn 
i kobiet miał rzeczywiście niemal 

magiczną moc oddziaływania. Poniekąd 
było to również zasługą dramaturgii wy-
stępu. Śpiewaczki śpiewały w półokręgu, 
przyodziane w czarne długie stroje, 
korale i wspaniałe kwiatowe wieńce 
w rozpuszczonych włosach.

Biały śpiew, jaki zaprezentował zespół, 
wytworzył się w tradycji muzyki ludowej, 
można go spotkać w Polsce i w innych 
krajach Europy Środkowo – Wschodniej. 
Emisja głosu tą techniką to pełna, nie-
ograniczona ekspresja, wywołuje wra-
żenie siły, potężnie oddziałuje zarówno 
na śpiewających, jak i na słuchaczy, tym 

bardziej, że w chórze jest zwielokrotnio-
na i rozpisana na głosy.

Występowi chóru momentami towa-
rzyszyły też instrumenty: wiolonczela 
i akordeon, jednak w większości koncert 
odbywał się a capella, opierając się na 
sile głosów śpiewaczek. Zespół wykony-
wał tradycyjne pieśni ludowe, nie tylko 
polskie, związane z wiejskim folklorem, 
obyczajowością, z obrzędowością. 
Fascynujący muzycznie i wizualnie 
był fragment obrzędu oczepinowego 
z Ukrainy, który stanowił mini – spek-
takl, pokazujący cały urok ludowych 
zwyczajów, o których niejednokrotnie 
słyszeliśmy, ale których nie dane nam 

było dotąd ujrzeć.
Ponieważ koncert zatytułowany był 

„Pieśni mocy” uczestnicy poproszeni 
zostali, aby potraktować teksty pół żar-
tem – pół serio jako zaklęcia, mogące 
w magiczny sposób wpływać na rzeczy-
wistość. I tak poznaliśmy zaklęcie „na 
zatrucie wina na niby to romantycznej 
kolacji”, „na uzdrowienie relacji miło-
snych”, „na uniknięcie staropanieństwa” 
i „na szczęśliwe przejście w zaświaty”. 
Oraz wiele innych atrakcyjnych tekstowo 
i muzycznie zaklęć.

Tekst i foto:
Sylwia Pańków

TU MOŻE BYĆ TWOJA REKLAMA
601 967 788, 885 585 001,
885 585 005, 885 585 006
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R E K L A M A

BRWINÓW. Odremontowano kolejne 
kwatery żołnierskie na cmentarzu

Pamięć o wojennej historii
Gmina Brwinów wyremontowała kolejne kwatery 
żołnierskie na brwinowskim cmentarzu, natomiast 
nie uda się zrobić remontu pomnika „Ściana śmierci” 
w parku miejskim. 

G m i n a  B r w i -
nów sukcesywnie 
odnawia kwate-
ry żołnierskie na 
cmentarzu para-
fi alnym w Brwino-
wie. Na początku 
2017 r. otrzyma-
ła od Wojewody 
Mazowieckiego 
dofinansowanie 
w kwocie 20 tys. zł na prace remontowe na dwóch mogiłach 
zbiorowych żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1939 r. 
W ramach przeprowadzonych robót wykonano demontaż 
ram betonowych, wylanie ław betonowych, wykonanie 
ram z granitu, wymianę pięciu krzyży betonowych na 
granitowe. Łączny koszt remontu kwater to 26 499,99 zł.

 Niestety nie uda się w najbliższym czasie wyremontować 
pomnika „Ściana śmierci”, który znajduje się w parku miejskim. 
Złożona w przetargu oferta znacznie przekraczała kwotę, jaką 
gmina Brwinów przeznaczyła na ten cel.    (a)

Fot. U.G. Brwinów

PRUSZKÓW. „Szkoła rodzenia” w Szpitalu Powiatowym

Na Wrzesinie uczą rodzić
W Szpitalu Powiatowym rozpoczęto bezpłatne zajęcia dla przyszłych rodziców. Nowo otwarta „szkoła rodzenia” 
ma wspierać przyszłe mamy w trakcie ciąży i przygotowywać je do porodu. Chętni mogą już teraz zgłaszać się 
na pierwsze zajęcia. 

Oczekiwanie na zbliżający się poród 
oraz pierwsze chwile z dzieckiem 

to niewątpliwie czas niezwykłej radości. 
To też moment, w którym pojawia się 
coraz więcej pytań i wątpliwości, a po-
wszechnie dostępne źródła nie zawsze 
dostarczają rzetelnych informacji. Chcąc 
wyjść naprzeciw potrzebom i ocze-
kiwaniom przyszłych rodziców, Rada 
Powiatu Pruszkowskiego zdecydowała 
o stworzeniu bezpłatnej „szkoły rodze-
nia”. W placówce zajęcia poprowadzą 
specjaliści z Oddziału Ginekologiczno-
-Położniczego Szpitala Powiatowego 
i najlepszych warszawskich szpitali 
położniczych.

- Jestem niezwykle szczęśliwy, że 
zaproponowana przeze mnie idea stwo-
rzenia w naszym szpitalu powiatowym 
„szkoły rodzenia” spotkała się z akcep-
tacją i przychylnością Radnych Powiatu 
Pruszkowskiego – mówi Starosta Mak-
sym Gołoś. – Mam nadzieję, że dzięki niej 
w naszym szpitalu będzie przychodziło 
na świat jeszcze więcej dzieci. Ostatnio 
pobity został rekord urodzeń, zatem je-
stem pełen nadziei, że to tylko początek 
tak dobrych wiadomości – dodaje.

Nauka w „szkole rodzenia” jest bez-
płatna. Warunkiem koniecznym podję-
cia w niej zajęć jest zameldowanie na 
terenie powiatu pruszkowskiego. Do 
programu mogą zapisać się kobiety na 

przełomie 2 i 3 trymestru ciąży wraz 
ze swymi partnerami. Choć obecność 
przyszłych ojców nie jest obowiązkowa, 
to, jak zapewniają prowadzący zajęcia, 
ich wsparcie jest bardzo potrzebne. 
W ramach zajęć, podzielonych na część 
teoretyczną i praktyczną, eksperci szcze-
gółowo omówią zagadnienia związane 
z ciążą, porodem i macierzyństwem. 
W części praktycznej zaplanowano 
ćwiczenia wzmacniające i relaksujące. 

- Ideą stworzenia „szkoły rodzenia” 
jest zachęcenie ciężarnych kobiet do 
porodów naturalnych poprzez edukację 
i profesjonalne przygotowanie – tak, 
aby przyszła mama była na ten moment 
w pełni gotowa – dodaje Dyrektor Szpi-
tala Powiatowego Tomasz Sławatyniec.

Kinga Rochalska
(na podstawie: materiałów prasowych)

Fot. powiat pruszkowski

GMINY. Ranking dochodów wg. raportu 
„Wspólnoty”

Finansowa arystokracja
Zaglądamy do kieszeni gmin. Pismo „Wspólnota” 
przygotowało ranking zamożności samorządów za 
2016 rok. Wysoko uplasowały się Podkowa Leśna, 
Grodzisk Mazowiecki i Nadarzyn.

Jak co roku pismo samorządu terytorialnego „Wspólnota” 
opracowało ranking zamożności, który uwzględnia podział 
na miasta wojewódzkie, miasta na prawach powiatu, mia-
steczka, województwa, powiaty i gminy wiejskie.

D o c h o d y  p o s z c z e g ó l n y c h  j e d n o s t e k  z o -
s t a ł y  p o d z i e l o n e  p r z e z  l i c z b ę  m i e s z k a ń c ó w.
W zestawieniu miast innych wysoko uplasowała się Pod-
kowa Leśna, która zajęła 5. miejsce. Jest to wynik gorszy 
niż rok temu – 3. pozycja. Miasto-ogród osiągnęło dochód 
w wysokości 6226,20 zł per capita.

Po raz kolejny liderem jest Krynica Morska. Awans zano-
tował Milanówek – z 32. na 30. lokatę z dochodem 4078,70 
zł. Bez zmian Brwinów, który uplasował się na 60. miejscu. 
Gmina osiągnęła dochód w wysokości 3571,04 zł.

Liderem wśród miast powiatowych są Polkowice 
(5647,29). Wysoko, bo na 7. miejscu znalazł się Grodzisk 
Mazowiecki (3725,06). Tym samym, w porównaniu do 
ubiegłego roku, gmina awansowała w zestawieniu o trzy 
pozycje. Duży skok zanotował Pruszków. W poprzednim 
zestawieniu miasto sklasyfi kowano na 51. miejscu, teraz 
jest 27. z dochodem w wysokości 3244,94 zł.

Najzamożniejszą gminą wiejską jest Kleszczów (40470,43). 
Ósmą pozycję zajął Nadarzyn, który rok temu był 13. Gmina 
osiągnęła dochód w wysokości 6580,96 zł. Spadek zanoto-
wały Michałowice (5465,19) – z 15. na 21. lokatę. Jaktorów 
(5135,24) jest 24, Raszyn (4131,81) uplasował się na 56. 
miejscu, a Żabia Wola zajęła 66. pozycję (4003,11).

 Prym wśród powiatów wiedzie przysuski (1342,14). 
Awans zanotował powiat grodziski (669,63) – z 229. miej-
sca na 197, z kolei pruszkowski w zestawieniu znalazł się 
na 272. pozycji z dochodem 547,88 zł. Najzamożniejszym 
województwem jest mazowieckie (310,24), zaś miastem 
Warszawa (6765,37).

(mg)
na podstawie http://www.wspolnota.org.pl/fi leadmin/

user_upload/Ranking/Ranking_-_Zamoznosc_samorza-
dow_2016_r_OK.pdf

WARSZAWA URSUS. Zakłady „Ursus” ostatecznie wpisane do rejestru zabytków

Co dalej z pofabrycznymi halami?
Wojewódzki konserwator zabytków, prof. Jakub Lewicki, uznał ostatecznie, iż pofabryczne hale Zakładów 
Mechanicznych „Ursus” nie mogą być rozebrane „z uwagi na zachowane wartości historyczne oraz artystyczne”. 
Hale zostały wpisane do rejestru zabytków.

O rozbiórce hal dawnej 
fabryki traktorów „Ursus” 

informowaliśmy na łamach 
naszej gazety kilka miesięcy 
temu. Wówczas Stołeczny 
Konserwator Zabytków, Mi-
chał Krasucki, poinformował, 
że pofabryczne hale Zakła-
dów Mechanicznych „Ursus” 
są częściowo rozbierane. Po 
zawiadomieniu organów 
o zdarzeniu, Powiatowy In-
spektorat Nadzoru Budowla-
nego zgłosił do prokuratury 
sprawę niezgodnej z prawem 
rozbiórki zabytkowych hal 
fabryki traktorów w Ursusie.

Głównym podejrzanym 
w sprawie jest spółka CPD 
S.A., która kupiła od syndyka 
kilkadziesiąt hektarów terenu 
dawnej fabryki traktorów na 
cele inwestycyjne. Spółka 
występowała już wcześniej 
do Powiatowego Inspekto-
ra Nadzoru Budowlanego 
o zgodę na rozbiórkę za-
bytkowych hal. Organ jed-
nak odmówił. Nieoficjalnie 

wiadomo, że deweloper nie 
przyznaje się do nielegalnej 
rozbiórki hal, a przedstawi-
ciele Spółki twierdzą, że hale 
uległy zawaleniu. Sprawą 
zajmuje się prokuratura.

Ostatecznie nowy woje-
wódzki konserwator zabyt-
ków, prof. Jakub Lewicki, 
uznał, iż pofabryczne hale 

Zakładów Mechanicznych 
„Ursus” nie mogą być roze-
brane „z uwagi na zachowane 
wartości historyczne oraz 
artystyczne”. Hale z gminnej 
ewidencji zabytków awanso-
wały do rejestru wojewódz-
kiego, co chroni je przed 
zakusami deweloperów 
o wiele skuteczniej.

Na wpisany do rejestru 
zabytków kompleks skła-
dają się wymienione przez 
konserwatora zabytków ele-
menty: odlewnia aluminium, 
modelarnia, relikty odlewni 
żeliwa (elewacja frontowa 
południowa oraz zachowane 
fragmenty ścian bocznych – 
6 osi), budynek frontowy hali 
warsztatów mechanicznych  , 
relikty magazynu wsadowe-
go odlewni (elewacja fronto-
wa oraz elewacja wschodnia 
– 8 przęseł), relikty od  lewni 
brązu (elewacja wschodnia).

Co teraz stanie się z pofa-
brycznymi halami? Teren ten 
mógłby zostać przeznaczony 
pod inwestycje mieszkanio-
we wielorodzinne, a także 
rekreację i usługi. Nic jednak 
nie wskazuje na to, że poten-
cjalni inwestorzy podejmą 
prace remontowe w wpisa-
nych do rejestru zabytków 
budynkach. 

KR
Fot. Archiwum redakcji
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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 
potrzebującego psa czy kotka. 
Staramy się pomagać zwierzakom 
na wszystkie możliwe sposoby, 
a nagrodą za nasze starania 
są szczęśliwi podopieczni w 
nowych domach. Stowarzyszenie 
jest też okazją do nawiązania 
znajomości ze wspaniałymi ludźmi oraz uczestnictwa 
w lokalnych wydarzeniach kulturalnych, promując tym 
samym adopcje zwierząt oraz odpowienią opiekę nad nimi.

Carmen - dzielna psia mama. Została znaleziona 
wraz ze swoim synkiem. Carmen to oaza spokoju 
i ciepła. Dziewczyna kocha każdego i z każdym chce 
się głaskać. Szukamy dla niej odpowiedzialnego domu. 

w i e l k o ś ć : 
duży

wiek: ok. 2 lat
odrobacze -

nie: tak
szczepienie: 

tak
zaczipowany: 

tak
kastracja: nie
stosunek do 

psów: przyja-
zny

s t o s u n e k 
do kotów: nie 
sprawdzono

stosunek do 
dzieci: lubi

Posiada ksią-
żeczkę zdrowia.

***
Wszystkich zainteresowanych adopcją prosimy 

o kontakt pod nr tel 698-940-045 lub 730-462-122
Warunkiem adopcji jest podpisanie umowy adop-

cyjnej zobowiązującej do należytej opieki nad psem.
www.psnrz.org.pl,

www.facebook.com/PSnRZ

PRUSZKÓW. Wybrano wykonawcę, który rozbuduje szkołę podstawą nr 10

Rusza rozbudowa szkoły na Gąsinie
Spółka Strabag podpisała kontrakt na rozbudowę szkoły podstawowej nr 10 i budowę nowoczesnych obiektów 
oświatowo – sportowych przy ulicy Pływackiej w Pruszkowie. Budowa ma zakończyć się w 2020 r.

Pruszkowska dzielnica Gąsin w ostat-
nich latach przeszła prawdziwy 

boom mieszkaniowy. Nic więc dziwne-
go, że niewielkie placówki edukacyjne 
powoli przestały zaspokajać potrzeby 
mieszkańców. Odpowiedzią na rosną-
cą liczbę uczniów ma być rozbudowa 
szkoły podstawowej nr 10 i budowa 
obiektów oświatowo – sportowych 
przy ulicy Pływackiej. Placówka ma być 
najnowocześniejszym kompleksem 
w okolicy.

Obiekt będzie składał się z przedszkola 
dla 100 dzieci, szkoły podstawowej 
dla 725 uczniów, zespołu sportowego, 
dwóch stołówek z zapleczem kuchen-
nym, trzech świetlic, jak również sal do 
zajęć wyrównawczych. Na zewnątrz 
znajdą się boiska ze sztuczną nawierzch-
nią, trzytorowa bieżnia lekkoatletyczna, 
plac zabaw dla przedszko  laków oraz 
ogródki klasowe. Jak zapewniają władze 
Pruszkowa, obiekt ma służyć również 
mieszkańcom Gąsina. W szkole znaj-
dzie się bowiem filia biblioteki wraz 
z salą przeznaczoną m.in. na spotkania 
mieszkańców.

Plany rozbudowy placówki powoli 
urzeczywistniają się. Niedawno wybrano 
wykonawcę inwestycji. Jest nim fi rma 

Strabag, która podjęła się rozbudowy 
szkoły za kwotę 47,6 mln zł. Kiedy roz-
pocznie się budowa obiektu?

– Myślę, że już w tym roku zaczną się 
tam poważniejsze prace budowlane, 
a w przyszłym roku wszystko będzie 
szło pełną parą – mówi Andrzej Kurzela, 
wiceprezydent Pruszkowa.

Zgodnie z założeniami, najpierw 
powstanie nowy budynek szkoły pod-

stawowej. W tym czasie stary kompleks 
zostanie zburzony, a na jego miejsce 
powstanie przedszkole. Jako termin 
oddania uczniom nowoczesnej szkoły 
przyjęto wrzesień 2019 roku. Rok póź-
niej do obiektu wprowadzić mają się 
przedszkolaki. 

Kinga Rochalska
Fot. www.pruszkow.pl

U NAS. Więcej biletów za złotówkę w Warszawie

Uruchom aplikacje i płać mniej !
Ruszyła kolejna odsłona promocji, dzięki której można podróżować taniej pojazdami ZTM Warszawa i pociągami 
WKD. Zaoszczędzić może każdy, kto kupuje bilety telefonem komórkowym przy użyciu aplikacji mPay i portfela 
cyfrowego Masterpass. Koszt każdego przejazdu w czasie trwania akcji promocyjnej wynosi zaledwie złotówkę.

Mieszkańcy i osoby od-
wiedzające stolicę mogą 

uczestniczyć w drugiej edycji 
promocji „Bilet za 1 zł z Ma-
sterpass od mPay”. Celem 
akcji organizowanej przez 
fi rmy mPay i Mastercard jest 
propagowanie mobilnego 
stylu życia oraz zachęcanie 
użytkowników telefonów do 
korzystania z nowoczesnych, 
bezgotówkowych rozwiązań 
płatniczych. Dzięki aplikacji 
mobilnej mogą skutecznie 
omijać kolejki do kas i ku-
pować bilety z pominięciem 
tak uciążliwych czynności, 
jak odliczanie drobnych czy 
szukanie otwartego punktu 
sprzedaży.

Promocją objęte są bilety 
jednorazowe i czasowe do 
90 minut o wartości między 
1,10 zł a 5 zł. Z tańszych 
przejazdów komunikacją 
miejską pasażerowie mogą 
korzystać wielokrotnie. Rabat 
jest naliczany automatycznie 
podczas każdej transakcji 
zrealizowanej w czasie trwa-
nia akcji. Jedynym warun-
kiem jest kupowanie biletów 
telefonem komórkowym, 
za pomocą karty płatniczej 
zarejestrowanej w portfelu 
cyfrowym Masterpass. W apli-

kacji mPay jest on dostępny 
na przykład pod nazwą mPay 
Wallet.

- Pierwsza odsłona promo-
cji spotkała się z bardzo pozy-
tywnym odbiorem. Dla wielu 
osób stała się doskonałą oka-
zją do rozpoczęcia przygody 
z płatnościami mobilnymi 
– mówi Maciej Orzechowski, 
Prezes Zarządu mPay S.A. 
- Wierzymy, że inicjatywy 
tak ie,  jak ta odgr ywają 
ważną rolę w edukowaniu 
społeczeństwa i zachęcaniu 
posiadaczy telefonów do 
korzystania z nich w bardziej 
efektywny sposób – dodaje.

Jak kupować bilety za 
złotówkę?

Wystarczy uruchomić mPay 
w komórce, a następnie wy-
brać miasto i potrzebny bilet. 
W kolejnym kroku użytkow-
nik wybiera dowolny port-
fel Masterpass, na przykład 
mPay Wallet, jako formę płat-
ności i potwierdza zakup 
wprowadzając kod PIN, który 
ustalił samodzielnie podczas 
rejestracji w mPay. Za płat-
ność kartą nie jest pobierana 
żadna prowizja.

Dokonanie zakupu w apli-
kacji jest równoznaczne ze 

skasowaniem biletu. Żeby 
go wyświetlić lub okazać do 
kontroli, wystarczy wejść do 
zakładki „Kontrola biletów”. 
Pasażerowie mogą wykonać 
tę czynność nawet wtedy, 
gdy telefon nie ma aktywne-
go połączenia z Internetem.

Jak podłączyć kartę 
płatniczą?

W promocji mogą uczest-
niczyć posiadacze kart z logo 
różnych banków i organizacji 
płatniczych. Aby móc płacić 
nimi za bilety, należy zare-
jestrować się w cyfrowym 
portfelu mPay Wallet. Można 
to zrobić na stronie interne-
towej www.wallet.mpay.pl 
lub bezpośrednio w aplikacji. 
W tym celu wystarczy wejść 
do zakładki „Karty płatnicze”, 
wybrać opcję „Dodaj kartę” 
i wypełnić formularz potrzeb-
nymi danymi.

Ze względów bezpieczeń-
stwa w aplikacji można płacić 
tylko kartami zweryfi kowa-
nymi. Dlatego po dodaniu 
karty należy zalogować się do 
swojego banku i sprawdzić 
w historii transakcji losową 
kwotę z przedziału od 1 do 
5 zł, jaką karta została ob-
ciążona. Po wprowadzeniu 

kwoty w aplikacji lub na 
stronie internetowej karta 
staje się w pełni aktywna, 
a jej właściciel może korzy-
stać z promocji. Obciążenie 
karty jest tymczasowe, co 
oznacza, że po zakończeniu 
procesu weryfikacji środki 
zostają automatycznie zwró-
cone.

Aplikacja mPay jest darmo-
wa i dostępna dla użytkow-
ników telefonów łączących 
się z Internetem. Żeby ją 
pobrać, wystarczy w dedyko-
wanym sklepie z aplikacjami 
wpisać „mPay płatności mo-
bilne”. Innym sposobem jest 
uruchomienie w komórce 
przeglądarki internetowej 
i wpisanie w niej adresu 
www.app.mpay.pl.

***
Z tańszych przejazdów moż-

na korzystać we wszystkich 
miastach, w których mPay 
udostępnia płatności za bilety 
komunikacji miejskiej.

Promocja będzie trwała do 
wyczerpania puli 100 tys. vo-
ucherów, nie dłużej jednak niż 
do końca roku. Pełny regula-
min promocji jest dostępny na 
stronie www.mpay.pl. 

(a)

TU MOŻE BYĆ TU MOŻE BYĆ 
TWOJA TWOJA REKLAMAREKLAMA

8 8 5  5 8 5  0 0 18 8 5  5 8 5  0 0 1
6 0 1  9 6 7  7 8 86 0 1  9 6 7  7 8 8
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PRUSZKÓW. Mieszkanie+ wkracza w kolejny etap

Powstają mieszkania
W ramach rządowego programu Mieszkanie Plus 
w Pruszkowie powstanie aż 400 mieszkań „na 
wynajem”. Jednak to nie wszystko. Być może już 
niedługo oferta rządowych mieszkań na wynajem 
w regionie poszerzy się o kolejne inwestycje.

W Pruszkowie powstanie pierwszy w województwie 
mazowieckim projekt mieszkalny w ramach rządowego 
programu Mieszkanie Plus. Grupa Polnord S.A. (która 
zbudowała m.in. Miasteczko Wilanów) poinformowała, 
że rozpoczęła pierwsze prace budowlane. Ponad 400 
mieszkań powstanie  przy ul. Waryńskiego 5/7. Będzie 
to jednocześnie pierwsze od co najmniej 20 lat tak duże 
osiedle zbudowane w Polsce w całości w technologii 
prefabrykowanej, czyli z tzw. wielkiej płyty. Inwestycja ma 
zostać oddana do użytku do 2019 roku.

Defi cyt informacji
Nie ma jeszcze informacji dotyczących możliwości 

składania wniosków o przyznanie mieszkania w ramach 
rządowego programu. 

– Obecnie nie znamy zasad na jakich lokale będą rozdzie-
lane i nie wiemy jaka będzie dokładna wysokość czynszu 
– mówi Andrzej Kurzela, 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. W możliwości 
najmu z docelowym wykupieniem mieszkania 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. 

Umowa Poczty i PKP S.A.
Wszystko wskazuje na to, że nie będzie to jedyne osiedle 

w regionie wybudowane w ramach programu Mieszkanie 
Plus. We wtorek, 7 listopada, listy o współpracy w ramach 
programu Mieszkanie Plus podpisały Poczta Polska S.A. 
i PKP S.A. oraz Krajowy Zasób Nieruchomości i Ministerstwo 
Infrastruktury i Budownictwa (na zdjęciu). Dzięki podjęciu 
współpracy, Krajowy Zasób Nieruchomości będzie miał 
dostęp do bazy nieruchomości na cele mieszkaniowe, 
którą zaoferują właściciele gruntów - Poczta Polska i Polskie 
Koleje Państwowe. 

- Poczta Polska od wielu miesięcy uczestniczy czynnie 
w programie Mieszkanie Plus. Dzisiejsze porozumienie jest 
wyrazem naszego zaangażowania w to ważne rządowe 
przedsięwzięcie. Dzięki niemu Krajowy Zasób Nierucho-
mości zyska pełną informację o położonych w całej Polsce 
nieruchomościach Poczty, które nie są już użytkowane, 
a mogą być wykorzystane pod budowę mieszkań, bądź 
adaptację budynków na cele mieszkaniowe – powiedział 
Przemysław Sypniewski, prezes zarządu Poczty Polskiej S.A.

- PKP S.A. odeszła od krótkowzrocznej polityki, z którą 
mieliśmy do czynienia w ostatnich latach, polegającej na 
wyprzedaży kolejowego majątku. Chcemy zagospoda-
rowywać nasze grunty w sposób mądry, pozwalający na 
osiąganie długoterminowych korzyści, a przede wszystkim 
wychodzący naprzeciw ważnym potrzebom społecznym - 
dodał prezes zarządu PKP S.A. Krzysztof Mamiński.

Kinga Rochalska
Fot. Justyna Siwek

Rzecznik Prasowy Poczty Polskiej S.A.

WYDARZENIE. „Arena Gier” w grodziskim Centrum Kultury

Gry bitewne, planszowe, video
5 listopada Centrum Kultury w Grodzisku, przy wsparciu młodych wolontariuszy ze Straży Pożarnej, przygotowało 
niedzielną rozrywkę dla dzieci, młodzieży i dorosłych – popołudniowe zmagania w ramach różnego typu gier.

Jedną z ciekawych propo-
zycji był udział w turnieju 

FIFA17 – czyli e-sportowych 
rozgrywkach piłkarskich. Po-
pularna seria FIFA to kolejne 
edycje gry video, przeznaczo-
nej dla tych, którzy interesują 
się piłką nożną i chcą się 
poczuć jak na realnym boisku 
piłkarskim. Tak jak w innych 
grach sportowych cała za-
bawa polega tu na symulo-
waniu aktywności fi zycznej 
związanej z daną dyscypliną, 
na stosowaniu się do reguł 
sportowych, na rywalizacji, 
na wczuwaniu się w rolę 
prawdziwych sportowców. 
Adaptacja piłki nożnej na 
grę video pozwala graczom 
poczuć emocje, które towa-
rzyszą rzeczywistym meczom 
piłkarskim.

Turnieje strategii 
wojennych

Na parterze w sali lustrzanej 
Klub Gier Bitewnych „Osgi-
liath” rozgrywał turnieje 
w ramach fi gurkowych gier 
wojennych i strategicznych. 
Najogólniej mówiąc, gry 
te polegają na symulowa-
niu konfliktów zbrojnych, 

z uwzględnieniem wielu 
czynników determinujących 
zwycięstwo lub przegraną, 
i bazują na ciekawych makie-
tach, grupach różnorodnych 
figurek i skomplikowanych 
regułach. Przy dwóch sto-
łach młodzież rozgrywała: 
„Ogniem i mieczem” – polską 
grę historyczną nawiązującą 
do XVII-wiecznej Rzeczy-
pospolitej oraz „Gwiezdne 
Wojny” – amerykańską grę 
odnoszącą się do serii po-
pularnych fi lmów, o uprosz-
czonej planszy i małej ilości 
fi gurek.

Klasyka science fi ction
Trzy kolejne stoły zajmo-

wały atrakcyjne wizualnie 
makiety do angielskiej gry 
science fi ction „Warhammer 
40000” – angażującej dużą 
ilość figurek i o niezwykle 
rozbudowanych regułach, 
detalicznie opisanych w gru-
bym podręczniku. Znaczną 
część podręcznika zajmu-
je opis świata przyszłości, 
w jakim rozgrywają się wo-
jenne wydarzenia: w skolo-
nizowanym już kosmosie, 
w obrębie Drogi Mlecznej, 

w roku 40  000, gdy ludzie, 
orkowie i żyjące maszyny 
toczą nieustanne wojny ze 
sobą nawzajem i z przedsta-
wicielami chaosu. „W mroku 
dalekiej przyszłości istnieje 
tylko wojna” – podręcznik 
do gry tymi słowami przed-
stawia ów świat. Podczas 
rozgrywek wykorzystywane 
są typowe kostki do gry, 
które „determinują element 
losowy” oraz miarki, którymi 
mierzy się zasięg ruchu fi gu-
rek i zasięg rażenia broni. Dla 
miłośników gry „Warhammer 
40000” dodatkowym profi-
tem jest możliwość kolek-
cjonowania i malowania wła-
snym sumptem niezliczonych 
fi gurek, które potem ciekawie 
prezentują się na makietach.

„Fani Gier” planszowych
Na II piętrze odbywało się 

najbardziej familijne wydanie 
„Areny Gier” – grała młodzież 
oraz dzieci z rodzicami. Cen-
trum Kultury przygotowało 
do wyboru dużą ilość co cie-
kawszych gier planszowych, 
zarówno z własnych zaso-
bów, a nawet z osobistych 
szaf, jak i wypożyczonych 

od warszawskiej grupy „Fani 
Gier”, która promuje i wspiera 
tego typu wydarzenia.

Kreatywni lub ci, którzy 
chcieli rozwijać kreatywność 
mogli zagrać w grę „Kości 
Opowieści” – popularną na 
imprezach, przeznaczoną dla 
starszych dzieci, młodzieży 
i dorosłych. Jej sensem jest 
stworzenie ad hock w miarę 
spójnego opowiadania, ba-
zując na skojarzeniach jakie 
nasuwa kilka obrazków na 
wyrzuconych kostkach. Dla 
tych, którzy cenią sobie rela-
cje społeczne przygotowano 
„Pytaki” – grę pogłębiającą 
komunikację i wzajemne 
poznawanie się. Dzieci mogły 
zagrać w „Super Farmera” lub 
„Żółwie z Galapagos” oraz 
wiele innych gier dostoso-
wanych do wieku. Dla naj-
młodszych też przygotowa-
no materiały plastyczne do 
samodzielnego stworzenia 
planszy – na bazie dziecię-
cej wyobraźni powstały gry 
o dynamicznych tytułach: 
„Szybkie Angry Birds” oraz 
„Ostry Piłkarz”.

Tekst i foto:
Sylwia Pańków
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3417/1821/OMS Grodzisk Maz., Chrzanów
Mały, kawalerka, pow. 21m2, cena 120.000 zł

3408/1821/OMS Warszawa, Ursus, 3 pokoje,
pow. 70 m2, cena 510.000 zł

3416/1821/OMS Pruszków, kawalerka, pow.
36 m2, cena 195.000 zł

3411/1821/OMS Brwinów, Koszajec, 2 pokoje,
pow. 55 m2, cena 219.000 zł

3414/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 54
m2, cena 275.000 zł

3406/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 37 
m2, cena 205.000 zł

3407/1821/OMS Pruszków, 4 pokoje, pow. 80
m2, cena 483.000 zł

3405/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 54 
m2, cena 349.000 zł

3412/1821/OMS Stary Ursus, 2 pokoje, pow.
37 m2, cena 265.000 zł

3409/1821/OMS Warszawa, Ursus, 3 pokoje,
pow. 77 m2, cena 650.000 zł

3402/18218/OMS Ursus, Gołąbki, 3 pokoje,
pow. 50 m2, cena 368.000 zł

3403/1821/OMS Bemowo, Jelonki, 3 pokoje,
pow. 60 m2, cena 534.000 zł

3391/1821/OMS Warszawa, Ursus, 3 pokoje,
pow. 78 m2, cena 389.000 zł

3380/1821/OMS Brwinów, 4 pokoje, pow. 72 
m2, cena 355.000 zł

3382/1821/OMS Brwinów, Koszajec, kawalerka,
pow. 28 m2, cena 120.000 zł

3396/1821/OMS Milanówek, 3 pokoje, pow.
47 m2, cena 240.000 zł

3395/1821/OMS Milanówek, kawalerka, pow.
26 m2, cena 145.000 zł

3401/1821/OMS Piastów, 2 pokoje, pow. 52
m2, cena 337.000 zł

3398/1821/OMS Piastów, 2 pokoje, pow. 62
m2, cena 346.000 zł

3397/1821/OMS Piastów, 3 pokoje, pow. 64
m2, cena 295.000 zł

3394/1821/OMS Piastów, 2 pokoje, pow. 47
m2, cena 247.000 zł

3399/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 48 
m2, cena 250.000 zł

3387/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 48
m2, cena 235.000 zł

3386/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 48
m2, cena 269.000 zł

3385/1821/OMS Pruszków, Parzniew, 3 pokoje,
pow. 71 m2, cena 519.000 zł

3384/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 48
m2, cena 239.000 zł

3376/1821/OMS Milanówek, Kazimierówka,
kawalerka, pow. 24 m2, cena 129.000 zł

3381/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 48
m2, cena  235.000 zł

3377/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 38
m2, cena 189.000 zł

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

3374/1821/OMS Warszawa, Ursus, 2 pokoje,
pow. 43 m2, cena 290.000 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 180.000 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

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 183.000 zł

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

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

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

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 Maz., 4 pokoje, pow.
79 m2, cena 329.000 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

3274/1821/OMS Pruszków, os. Parzniew,
3 pokoje, pow. 70 m2, cena 435.000 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

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

2602/1821/OGS Warszawa, Ursus, budowlana,
pow. 555 m2, cena 595.000 zł

2603/1821/OGS Jaktorów, Chylice, budowlana,
pow. 1272 m2, cena 220.000 zł

2 6 0 1 / 1 8 2 1 / O G S  N a d a r z y n ,  W o l a
Krakowiańska, budowlana, pow. 39.900 m2,
cena 1.840.000 zł

2600/1821/OGS Nadarzyn, Wola Krakowiańska,
budowlana, pow. 2400  m2, cena 235.000 zł

2599/1821/OGS Nadarzyn Wola Krakowiańska,
budowlana, pow. 1600 m2, cena 165.000 zł

2593/1821/OGS Grodzisk Maz., Marynin,
budowlana, pow. 1500 m2, cena 154.000 zł

2592/1821/OGS Piastów, budowlana, pow.
1394 m2, cena 770.000 zł

2591/1821/OGS Br winów,  O trębusy,
budowlana, pow. 1200 m2, cena 480.000 zł

2590/1821/OGS Lesznowola Janczewice,
budowlana, pow. 1500 m2, cena 330.000 zł

2589/1821/OGS Pruszków, budowlana, pow.
883 m2, cena 295.000 zł

2588/1821/OGS Warszawa, Ursus, budowlana,
pow. 799 m2, cena 750.000 zł

2587/1821/OGS Żabia, Wola Osowiec,
budowlana, pow. 1500 m2, cena 157.000 zł

2586/1821/OGS Brwinów, budowlana, pow.
860 m2, cena 255.000 zł

2585/1821/OGS Brwinów, budowlana, pow.
840 m2, cena 255.000 zł

2583/1821/OGS Mszczonów, budowlana,
pow. 5000 m2, cena 450.000 zł

2578/1821/OGS Nadarzyn, Wolica, usługowa,
pow. 5075 m2, cena 1.421.000 zł

2574/1821/OGS Nadarzyn, Wolica, budowlana,
pow. 1620 m2, cena 385.000 zł

2568/1821/OGS Nadarzyn, budowlana, pow.
1050 m2, cena 230.000 zł

2567/1821/OGS Nadarzyn, Urzut, budowlana,
pow. 1000 m2, cena 165.000 zł

2566/1821/OGS Nadarzyn, Urzut, rolna, pow.
950 m2, cena 165.000 zł

2562/1821/OGS, Grodzisk Maz., Książęnice,
rolna, pow. 1500 m2, cena 185.000 zł

2551/1821/OGS Nadarzyn, budowlana, pow.
1300 m2, cena 217.000 zł

2550/1821/OGS Nadarzyn, Stara Wieś,
budowlana, pow. 1000 m2, cena 115.000 zł

2549/1821/OGS Nadarzyn, Rozalin, budowlana,
pow. 5700 m2, cena 456.000 zł

2548/1821/OGS Ożarów Maz., budowlana,
pow. 640 m2, cena 259.000 zł

2546/1821/OGS Ożarów Maz., budowlana,
pow. 640 m2, cena 260.000 zł

2544/1821/OGS Michałowice, Pęcice Małe,
budowlana, pow. 650 m2, cena 270.000 zł

2543/1821/OGS Podkowa Leśna, budowlana,
pow. 2500 m2, cena 349.000 zł

2542/1821/OGS Jaktorów, Chylice, budowlana,
pow. 3000 m2, cena 300.000 zł

2541/1821/OGS Puszcza Mariańska,
Michałów, budowlana, pow. 11000 m2, cena
220.000 zł

2540/1821/OGS Radziejowice, Nowe Budy,
budowlana, pow. 8600 m2, cena 130.000 zł

2538/1821/OGS Nadarzyn, Rozalin, budowlana,
pow. 9900 m2, cena 1.683.000 zł

2537/1821/OGS Nadarzyn, Rozalin, budowlana,
pow. 1390 m2, cena 239.000 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. 1500 m2, 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

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

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

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

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 275.000zł

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

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, budowlana, cena 178.000 zł

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

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 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

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

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

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

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 m2, 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

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

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 215.000 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

1694/1821/ODS Żabia Wola, Żelechów,
wolnostojący, 2 pokoje, pow. 75 m2, działka
2000 m2, cena 350.000 zł

1688/1821/ODS Brwinów, wolnostojący,
4 pokoje, pow. 140 m2, działka 1400 m2, cena
370.000 zł

1 6 7 6 / 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. 140m2, działka
1050 m2, cena 630.000 zł

1673/1821/ODS Brwinów, bliźniak, 4 pokoje,
pow. 141 m2, działka 503 m2, cena 795.000 zł

1684/1821/ODS Brwinów, Kanie, wolnostojący,
5 pokoi, pow. 150 m2, działka 600 m2, cena
850.000 zł

1689/1821/ODS Nadarzyn, Stara Wieś,
wolnostojący, 4 pokoje, pow. 170 m2,
działka 1000 m2, cena 950.000 zł

1678/1821/ODS Nowa Wieś, wolnostojący,
11 pokoi, pow. 350 m2, działka 1200 m2, cena 
950.000 zł

1679/1821/ODS Nasielsk, Dobra Wola,
wolnostojący, 2 pokoje, pow. 40 m2, działka
3500 m2, cena 220.000 zł

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

1670/1821/ODS Grodzisk Maz., Natolin,
segment środkowy, 3 pokoje, pow. 65 m2,
działka 300 m2, cena 302.000 zł

1664/1821/ODS Grodzisk Maz., stan surowy 
otwarty, pół bliźniaka, 4 pokoje, pow. 120 m2, 
działka 550 m2, cena 350.000 zł

1671/1821/ODS Milanówek, wolnostojący,
7 pokoi, pow. 270 m2, działka 980 m2, cena
398.000 zł

1661/1821/ODS Grodzisk Maz., 4 pokoje, pow.
250 m2,działka 325 m2, cena 439.000 zł

1651/1821/ODS Milanówek, stan surowy
zamknięty, pół bliźniaka, 6 pokoi, pow. 157 m2,
działka 750m2, cena 450.000 zł

1650/1821/ODS Grodzisk Mazowiecki, stan
deweloperski, pół bliźniaka, 4 pokoje, pow.
160 m2, działka 490 m2, cena 480.000 zł

1 6 6 6 / 1 8 2 1 / O D S  R a s z y n ,  J a n k i ,  s t a n
deweloperski, pół bliźniaka, 4 pokoje, pow.
145 m2, działka 475 m2, cena 599.000 zł

1 6 7 6 / 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

1662/1821/ODS Pruszków, pół bliźniaka,
5 pokoi, pow. 150 m2, działka 500 m2, cena
660.000 zł

1668/1821/ODS Milanówek, wolnostojący,
8 pokoi, pow. 175 m2, działka 881 m2, cena
750.000 zł

1653/1821/ODS Nadarzyn, wolnostojący,
5 pokoi, pow. 350 m2, działka 4185 m2, cena
800.000 zł

1657/1821/ODS Raszyn, Rybie, pół bliźniaka, 
7 pokoi, pow. 226 m2, działka 557 m2, cena 
820.000 zł

1677/1821/ODS Brwinów, pół bliźniaka,
5 pokoi, pow. 140 m2, działka 47 1m2, cena
830.000 zł

1 6 8 0 / 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

1665/1821/ODS Nadarzyn, Szamoty,
wolnostojący, 7 pokoi, pow. 280 m2, działka
1000 m2, cena 1.030.000 zł

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

1 6 8 1 / 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

1 6 5 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. 230 m2, działka
1500 m2, cena 1.550.000 zł

1661/1821/ODS Grodzisk Mazowiecki, pół
bliźniaka, 4 pokoje, pow. 220 m2, działka 325
m2, cena 439.000 zł

1650/1821/ODS Grodzisk Mazowiecki, stan
deweloperski, 4 pokoje, pow. 160 m2, działka
490 m2, cena 480.000 zł

1662/1821/ODS Pruszków, pół bliźniaka, do
wprowadzenia, 5 pokoi, pow. 150 m2, działka
500 m2, cena 660.000 zł

1653/1821/ODS Nadarzyn, wolnostojący,
5 pokoi, pow. 350 m2, działka 4185 m2, cena
800.000 zł

1657/1821/ODS Raszyn, pół bliźniaka, 7 pokoi,
pow. 226 m2, działka 557 m2, cena 820.000 zł

1 6 5 2 / 1 8 2 1 / O D S  N a d a r z y n ,  R u s i e c ,
wolnostojący, 6 pokoi, pow. 300 m2, działka
1000 m2, cena 899.000 zł

1646/1821/ODS Po dkowa Leśna,  pół
bliźniaka, stan deweloperki, 5 pokoi, pow. 190
m2, działka 1080 m2, cena 1.060.000 zł

1647/1821/ODS Żółwin,  wolnostojący,
4 pokoje, pow. 190 m2, działka 1000 m2, cena
1.300.000 zł

1643/1821/ODS Kajetany, wolnostojący,
6 pokoi, pow. 400 m2, działka 1100 m2 ,cena
799.000 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 2.900.000 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

1 6 3 2 / 1 8 2 1 / O D S  N a d a r z y n ,  U r z u t ,
wolnostojący, 5 pokoi, pow. 181 m2, działka
2000 m2, cena 834.000 zł

1 6 3 5 / 1 8 2 1 / O D S  N a d a r z y n  U r z u t ,
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
1.499.000 zl

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

1594/1821/ODS Wolica, wolnostojący, stan
deweloperski, 7 pokoi, pow. 219 m2, działka
1070 m2, cena 972.000 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 Mazowiecki,
Ołtarzew, wolnostojący, stan do wykończenia,
6 pokoi, pow. 250 m2, działka 1250 m2, cena
800.000 zł
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DAM PRACĘ:
-Duża hur townia  spoż y wcza 

w Nadarzynie zatrudni kierowców z kat. 
B i C tel. 604 492 736

-Duża hur townia w Nadarz y-
nie: soki,  napoje, piwo zatrud-
ni  Przedstawiciel i  Handlowych 
z doświadczeniem tel. 604 492 736, 
609 611 029

- H u r t o w n i a  s p o ż y w c z a 
w Nadarzynie zatrudni do działu han-
dlowego z jęz.angielskim rekrutacja@
fl esch.pl

- H u r t o w n i a  s p o ż y w c z a 
w Nadarzynie zatrudni do obsługi 
strony sklepu internetowego z jęz.an-
gielskim rekrutacja@fl esch.pl

-Krawcowe do zakładu w NOWEJ WSI 
ul. Rzemieślnicza 17. Tel. 501 236 127

-Pomoc do zakładu w NOWEJ WSI ul. 
Rzemieślnicza 17. Tel. 501 236 127

-Prasowaczki do zakładu w NOWEJ 
WSI ul. Rzemieślnicza 17. Tel. 501 236 127

-Zatrudnię fryzjera do salonu „CARE” 
w Ursusie, ul. Kolorowa  19 lok. 153 (wej-
ście od ul. Sosnkowskiego po schodach 
w dół). Tel. 883 991 174

-Zatrudnię: psychologa, trenera, coacha 
do prowadzenia zajęć psychoedukacyj-
nych z dziećmi. Tel. 500 046 816

-Zatrudnimy Van Salesów do bezpo-
średniej sprzedaży produktów spożyw-
czych. Tel. 604 492 736

SZUKAM PRACY:
-Podejmę pracę chałupniczą. Tel. 574 

215 996
-Szukam pracy jako opiekunka senio-

rów. Mam doświadczenie. Bez nałogów. 
Tel. 572 489 137

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

AUTOMOTO:
-Kolekcjoner kupi auta z PRL. Tel. 516 

774 069
-Kolekcjoner kupi części do polskich, 

starych motocykli: sokół, sm500, lech, 
cws, podkowa, niemen, łucznik, perkun, 
tornedo. Kupię najdrobniejsze części. 
Tel. 505 529 328

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

-Kupię każdy samochód osobowy 
i dostawczy, również rozbity i bez doku-
mentów. Tel. 519 353 990

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

-Kupię przedwojenne motocykle oraz 
części: ramy, koła, baki, lampy, przednie 
zawieszenia itp. Tel. 516 774 069

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

-Kupię stare motocykle: komara, mo-
torynkę, shl, wfm, junaka, rysia, zaka oraz 
części wszelkiego rodzaju: koła, gaźniki, 
silniki itp. el. 516 774 069

-Kupię stary motocykl japoński, może 
być niesprawny i bez dokumentów. 
Warunek: palony z kopa. A także z PRL: 
osa, wfm, wsk, motorynka, komar, shl. 
Tel. 516 774 069

-Pasjonat starej motoryzacji kupi 
motocykle z okrsu PRL, przedwojenne. 
Tel. 516 774 069

-Sprzedam auto zabytkowe MG.B.GT 
1973 r, stan oryginalny. Sprawne. Tel. 
516 774 069

-Sprzedam Ford F100 pickup z 1965 r. 
Sprawny. Tel. 516 774 069

-Sprzedam Ford Mondeo z 2007 r. 2.0 
diesel, wersja GHIA. Cena do uzgodnie-
nia. Tel. 798 203 882

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

-Sprzedam przedwojenny motocykl: 
Expres K100 z 1937 r. Tel. 516 774 069

-Sprzedam Mercedesa 115d 74 r. po 
remoncie. Tel. 505 053 692

-Sprzedam Mini Moris 74 r. Tel. 505 
053 692

-Sprzedam VW GOLF KOMBI 1,9 TDI, 
rok 2005, srebrny, cena: 7 200 PLN. Tel. 
507 122 538

-Sprzedam VW model 3 rok 1963. Tel. 
505 053 692

NIERUCHOMOŚCi:
-Bramki k. Błonia dom z działką 3 ha 

przy trasie na Poznań, media. Tel. 505 
345 767

-Całoroczny dom z cegły (rok budowy: 
2009) w Siestrzeni Las o pow. 200 m2 
sprzedam. Stan surowy zamknięty z 
użytkowym poddaszem. Działka leśna 
zagospodarowana: 1000 m2. Roczny 
koszt użytkowania: 89 zł. Wszystkie 
media, gaz w drodze. Cena: 375 tys. do 
negocjacji. Tel. 573 997 338 

- D z i a ł k ę  b u d o w l a n ą  s p r z e -
dam 1579 m2 Odrano Wola - Gro-
dzisk Maz. Cena: 135 zł/m2, media 
w ulicy. Tel. 510 407 176

-Grodzisk Mazowiecki dom 180 m2, 
działka 900 m2, dwa oddzielne garaże, 
budynek gospodarczy 55 m2, wszyst-
kie media. Może być dwurodzinny. 
Przyjmę mieszkanie w rozliczeniu. Tel. 
504 554 890

-Sprzedam działkę 1300 m2 w Komo-
rowie: plan zabudowy bliźniaczej, zabu-
dowana połowa działki – pół bliźniaka 
200 m2 + domek gospodarczy i 2 garaże 
na samochody: ciężarowy i dostawczy. 
Druga połowa działki przeznaczona na 
nadbudowanie lub rozbudowę domu. 
Budynek z lat 70 – tych z cegły szczeli-
nówki (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 działkę budowlano – 
rekreacyjną w Wylkowyi nad Wilgą o 
pow. 10850 m2. Zagospodarowana, 
wszystkie media. Tel. 602 621 845

-Sprzedam działkę rolną 4,5 tys. m2, 
dom mieszkalny 100 m2 + budynki 
gospodarcze w miejscowości Kuchary, 
gmina Czerwińsk nad Wisłą – 54 km 
od Warszawy. Cena: 250 tys. zł. Tel. 663 
179 403

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

-Ursus dom sprzedam: 6 pokoi, 120 
m2, wysoki parter z piętrem. Trzy ga-
raże. Tel. 505 345 767

-Wynajmę lokal 56 m2 na piętrze 

przy głównej ulicy najchętniej na sklep 
internetowy. Warszawa – Rembertów. 
Tel. 698 391 331

MATRYMONIALNE:
-Wdowa 63 l, blondynka, zadbana 

o miłym wyglądzie, uczciwa, szczera, 
romantycka, bez nałogów i zobowiązań 
z własnym M i emeryturą pozna Pana 
niezależnego, kulturalnego, bez nało-
gów z własnym M, poważnie myślącego 
o życiu do lat 70 - ciu . Tel. 663 504 944

-Wdowiec kulturalny, pracujący 
bez nałogów pozna panią na stałe o 
podobnych zamiarach oraz myśleniu 
by założyć wspólnie rodzinę, pokochać 
i być kochana. JA: 53 lata, 170 cm wzro-
stu, mile widziane Panie w wieku od 30 
do 47 lat. Tel. 601 263 231

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

platery, szable, bagnety, orzełki, książki, 
odznaki, odznaczenia, pocztówki, bibe-
loty zakupię – za gotówkę. Tel. 504 017 
418; 601 336 063

-Białą broń kupię: szable, bagnety, 
chełmy, czapki, płaszcze, bluzy z lat: 
1919 - 1939. Tel. 516 774 069

-Drewno opałowo - kominkowe, róż-
ne. 70 zł mp. Waszawa. Tel. 514 640 779

-Drzwi drewniane, oszklone, poko-
jowe i łazienkowe w dobrym stanie 
- kolor biały, niedrogo sprzedam. Tel. 
698 391 331

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

-Kolekcjoner kupi części do polskich, 
starych motocykli: sokół, sm500, lech, 
cws, podkowa, niemem, łucznik, per-
kun, tornedo, orle. Kupię najdrobniejsze 
części. Tel. 505 529 328

-Kolekcjoner kupi pamiątki związane 
z Powstaniem Warszawskim: listy, zdję-
cia, dokumenty i inne ciekawe przed-
mioty. Tylko oryginały. Tel. 505 529 328

-Kompresor sprzedam. Tel. 726 883 
910

-Kupię bajki na kliszch na rzutnik Ania 
i Jacek i sprzęt Radmor. Tel. 693 336 264

-Kupię blacharskie rzeczy do War-
szawy, Syreny: drzwi, błotniki, progi, 
fartuchy itp. Tel. 516 774 069

-Kupię 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, od-
znaki 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: fi at, syrena, 
warszawa, wołga, moskwicz, mikus, 
zaporożec, wartburg, nysa i inne cieka-
we oraz stare motocykle - części. Także 
stare motocykle i wszelkie części. Tel. 
505 529 328

-Kupię części blacharsie VW Garbus, 
Syrena, Warszawa, Nysa i inne. Tel. 516 
774 069

-Kupię stare szyldy reklamowe ema-
liowane lub drewniane. Tablice rejestra-
cyjne z USA itp. el. 516 774 069

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

-Kurtkę męską 3/4 zimową z kaptu-
rem sprzedam, kolor brąz. Cena: 250 zł. 
Tel. 574 215 996

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

- N o w ą ,  c z a r n ą  m a r y n a r k e 
z weluru sprzedam. Cena: 50 zł. Wzrost: 
182 cm, obwód klatki piersiowej: 96 cm,. 
Tel. 660 930 281 po 15-tej

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

- O k a z j a !  S p r z e d a m  b a r -
dzo tanio:  kanapę, szafę,  wer-
salkę, fotele, dwa stoliki, stół ławę 
w związku z likwidacją mieszkania. 
Meble używane, dobrze utrzymane, 
ceny do uzgodnienia na miejscu. Tel. 
606 450 565

-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 garnitu-
rów 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

-Okna plastikowe; niemieckie wyko-
nanie; balkonowe. 4 sztuki, wymiary: 130 
cm na 98 cm. 4 sztuki: 500 zł za parę. Tel. 
516 774 069

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

-Pianino Calipso nowe, czarne sprze-
dam. Tel. 505 345 767

-Po likwidacji szrotu sprzedam czę-
ści do samochodów: resory do Fia-
ta Ducato (4 szt.), hak holowniczy 
do terenówki Frontiery z atestem; 
lapmy: przód, tył, rozruszniki, alter-
natory do różnych marek starszych 
aut. Do Mercedesa 123 oblachowa-
nie całego przodu. Głownice do VW 
i Merc. Tel. 22 758 05 92

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

-Silnik trójfazowy 1,5 KW 1400 obrot/
min. sprzedam oraz silnik trójfazowy 1,1 
KW 1400 obrot/min. Wyłacznik termicz-
ny do w/w silników. Tel. 511 505 265

-Sprzedam 2 opony Bringestone: 
245/40/17. Tel. 574 215 996

-Sprzedam biurko. Stan bardzo dobry. 
Tel. 574 215 996

-Sprzedam drzwi drewniane we-
wnętrzne, oszklone pokojowe w do-
brym stanie. Tel. 698 391 331

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

-Sprzedam futro z norek nr. 46-48, 
kolor czekolada. Tel. 502 629 315

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

- Spr zedam k latk i  drewniane 
i plastikowe, ok. 50 sztuk. Tel. 505 345 
767

-Sprzedam futro z norki, nr 46, 48, 
kolor czekolada. Tel. 502 629 315

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

-Sprzedam krewetki akwariowe, gu-
piki, molinezje i platki. Tel. 574 215 996

-Sprzedam odkurzacz karcher. Cena: 
150 zł. Tel. 574 215 996

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

-Sprzedam piec Vailand wolnostoją-
cy, gazowy, jednofunkcyjny vito pend 

100.200-400 metrów grzewczych, 
zasobnik wody Vailand 200 l. Kaloryfery 
nowe nowe, garażowe i łazienkowe, su-
szarki TANIO sprzedam. Tel. 516 774 069

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

-Sprzedam rower górski, rama męska. 
Cena: 150 zł. Tel. 574 215 996

-Sprzedam tanio drzwi drewniane, 
białe pokojowe i łazienkowe oszklone w 
bardzo dobrym stanie. Tel. 698 391 331

-Sprzedam tanio kanapę dwuosobo-
wą i dwa fotele, kolor beżowy, stan b. 
dobry. Tel. 698 391 331

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

-Sprzedam telewizory używane, stan 
b. dobry (na działkę, do warsztatu). Od-
biór osobisty. Tel. 794 379 429

-Szafę metalową, zamykaną na klucz, 
okazja 70 zł. Tel. 794 379 429

-Wózek BEBECAR 3 w jednym, tanio 
sprzedam. Tel. 783 925 999

-Wyprzedaż garażowa: starocie, płyty  
winylowe, stare rzeczy z PRL. Nadarzyn. 
Tel. 516 774 069

-Ziemia na podniesienie terenu: czar-
noziem, humus. Cena do uzgodnienia. 
Tel. 514 640 779

USŁUGI:
-Dezynsekcja - deratyzacja. Skutecz-

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

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

-Mycie kostki brukowej, elewacji, 
podjazdów, tarasów, ogrodzeń. Tel. 
606 627 986

-Naprawa maszyn budowlaszych. Tel. 
690 009 423

-Oddam kota (3-mce):  czarny 
z biała krawatką, półpres. Tel. 512 98 
97 10

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

-Odkomarzanie. Skutecznie zwal-
czamy komary na terenach zielonych. 
Pozbędziesz się bzyczącego problemu. 
Kontakt: www.insekt24.pl Tel. 533 780 
170

-Piaskowanie metali, zabezpieczenia 
antykorozyjne, renowacja motocykli 
zabytkowych. el. 516 774 069

RÓŻNE
-KRUSZENIE BETONU, DUŻE ZLECE-

NIA. TEL. 669 450 726
-Naturalny DOPING-CORDYCEPS. 

Ponad to wzmacja POTENCJĘ: www.
wojtek.ganodermakawa.pl Tel. 698 030 
212, 504 140 257

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

-Wycinka drzew, wywóz, przewozy 
busem, pielęgnacja trawników, żywo-
płotów, złom, itp. Tel. 515 146 480

-Ziemia na podniesienie terenu. Czar-
noziem, humus. Cena do uzgodnienia. 
Tel. 514 640 779

-Przepowiednie, doradztwo i wspar-
cie duchowe: www. tarocista.pl, tel. 
600 103 891

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

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  A



DOMY
redakcja@fl esch.pl

Nr 20 (CXXVIII) / 2017

9 - 22 LISTOPADA 2017 13www.fl eschmazowsza.info.pl

POLEC ANE  OFERT Y  DE WELOPERSKIEPOLEC ANE  OFERT Y  DE WELOPERSKIE



Nr 20 (CXXVIII) / 2017
9 - 22 LISTOPADA 2017

WYDARZENIA
redakcja@fl esch.pl14 www.fl eschmazowsza.com.pl

C H W I L A  R E L A K S U

REGION. Święto myśliwych w stadninie „Pa-Ta-Taj”

Hubertus 2017 już za nami
Hubertus (czy też Hubertowiny) to szczególnie ważny dzień dla myśliwych, jeźdźców 
i leśników. Z tej okazji odbywają się huczne, tradycyjne obchody. W miniony weekend, 
święto obchodzone było także w słynących z jeździeckich tradycji okolicach Podkowy Leśnej.

Hubertus to święto myśliwych 
i leśników, pochodzące od nazwy 
ich patrona – świętego Huberta. 
Hubertus jest obchodzony przez my-
śliwych na powitanie sezonu jesien-
no-zimowego oraz przez jeźdźców 
– na zakończenie sezonu. Święto to 
swoimi korzeniami sięga aż XV wieku, 
a szczególną popularność zyskało 
w czasach saskich.

Tradycja wspólnego polowania 
przetrwała do dnia dzisiejszego. 
W październiku oraz na początku 
listopada w wielu miejscach w Polsce 
organizowane są gonitwy, w których 
konno ściga się jeźdźca z przypiętym 
do lewego ramienia lisim ogonem 
(tzw. gonitwa za lisem). Ten, kto zerwie lisi ogon, wygrywa, ma prawo wykonać rundę honorową wo-
kół miejsca pogoni, a za rok sam ucieka jako lis. Polowanie hubertowskie kończy biesiada myśliwych 
przy ognisku, bigosie i nalewce.

Najbardziej znane obchody Hubertusa organizowane są co roku w Spale. To tu imprezę myśliwską 
zainaugurował w latach międzywojennych Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, profesor Ignacy Mo-
ścicki. Hubertus jest także hucznie obchodzony w słynących z jeździeckich tradycji okolicach Podkowy 
Leśnej. To właśnie w minioną niedzielę, 5 listopada, w stadninie „Pa-Ta-Taj” w Kaniach, obchodzono 
jeździeckie święto.

Hubertus rozpoczął się o godz. 12.30 uroczystym wyjazdem w tereny przy stadninie, po godz. 
13.00 zorganizowano pokaz łucznictwa konnego, a od godz. 14.00 do godz. 15.30 – konne gonitwy, 
którą zainaugurowała tzw. „Gonitwa Dużego Hubertusa”. Po zakończonych zawodach, jeźdźcy wraz 
z rodzinami i przyjaciółmi odpoczywali w stajennej kawiarence.

Tekst i foto: Kinga Rochalska

SPORT. Święto karate w Kluż-Napoka w Rumunii

Polacy elitą w karate
Polscy karatecy podczas XXXIII Mistrzostw Europy w Karate Tradycyjnym 
seniorów, młodzieżowców, juniorów i kadetów rywalizowali z ponad 200 
zawodnikami z 15 państw. Seniorzy zdobyli 17 medali, w tym aż 12 złotych 
medali, 4 srebrne i 1 brązowy. 

W rywalizacji o mistrzowskie tytuły świetnie spisała się Maria Depta z (TS „Sokół” 
Aleksandrów Łódzki). Dzięki znakomitej postawie wywalczyła złoty medal w kumite 
indywidualnym, na najwyższym podium stanęła także w en-bu, występując w parze 
z kolegą klubowym Adrianem Zwierzchowskim. Złoty medal wywalczyła także 
z koleżankami z drużyny: Justyną Marciniak (Lubelski KKT), Agnieszką Sajdutką 
(AKT Rzeszów) i Roksaną Sadowską (KKT „Kumade” Toruń) w kumite zespołowym. 
Została także srebrną medalistką w konkurencji kata. 

W kumite indywidualnym kobiet brązowy medal wywalczyła natomiast Alicja 
Zalecińska (KK Kluczbork). 

Szczęśliwa liczba
Radości z sukcesu w kata nie skrywała też Małgorzata Zabrocka (KK Wejherowo). 
– Jak się dowiedziałam, że są 33. Mistrzostwa Europy, to robiłam wszystko, by 

w nich wystartować, gdyż od zawsze ta liczba była dla mnie szczęśliwa. Dziękuję 
zatem trenerom kadry za to, że dali mi szansę występu w tych zawodach oraz tre-
nerowi klubowemu Mariuszowi Elwartowi za ciężką pracę. Dziękuję także Bogu za 
dane mi duchowe siły. Pracowałam na ten sukces bardzo ciężko, udowadniając, że 
nawet po urodzeniu dziecka można udanie wrócić do mistrzowskiej formy.

Z niedowierzaniem przyjęła swój sukces debiutująca w grupie seniorek Klaudia 
Piórek z AKT „Samuraj” Gniezno. W fi nale konkurencji fuku-go pokonała bowiem 
utytułowaną i pretendująca do tytułu mistrzyni Agnieszkę Sajdutkę, która tę porażkę 
powetowała złotym medalem w drużynowym kumite.

Faceci na medal
Mimo że był nieco przeziębiony, to jednak najwyższe szczyty umiejętności zapre-

zentował w kata indywidualnym Witold Kwieciński (Łódzka AKT), zdobywając złoty 
medal. Tytuł wicemistrzowski w kata wywalczył zaś Rafał Wajda (Krakowski KKT).

Niełatwą drogę do mistrzowskiego tytułu w konkurencji kumite miał natomiast 
Damian Tomasik (TS „Sokół” Aleksandrów Łódzki), który najpierw stoczył emocjonu-
jący bój w półfi nale z reprezentantem Czech, a następnie w fi nałowej walce został 
ogłoszony zwycięzcą po emocjonującym pojedynku z Dawidem Rojowskim (Klucz-
borski KK), który za zastosowanie niedozwolonej techniki został zdyskwalifi kowany. 

– Cieszę się ze złotego medalu, choć przyznam, że wolałbym mimo kontuzji 
dokończyć walkę na macie. Taką deklarację zgłaszałem, ale zdaniem sędziów 
należało zastosować przepisy obowiązujące w karate. To mój pierwszy medal 
w kumite indywidualnym na mistrzostwach Europy seniorów. Często się zdarzało, 
że to ja nie kontrolowałem walki i z powodu faulu musiałem schodzić z maty przed 
czasem. Tym razem przed zawodami skoncentrowałem się nad tym, co mówił mi 
trener Radosław Olczyk, abym w walce postawił na techniczny sposób rozwiązania 
rywalizacji. Zdobywając złoty medal w kumite, spełniłem jedno z moich wielkich 
marzeń. Następny cel to ciężka praca i walka o tytuł mistrza świata.

Zadowoleni mistrzowie
Mistrzostwa Europy w Karate Tradycyjnym w Kluż-Napoka znakomicie zapamięta 

też Michał Sowa (MUKS Bytom), który wywalczenie złotego medalu w konkurencji 
fuku-go uznał za coś wyjątkowego w jego życiu. 

– Ten sukces i złoty medal mistrzostw Europy to coś wyjątkowego w moim życiu 
i jest dla mnie olbrzymią motywacją do jeszcze większego wysiłku podczas trenin-
gów. Sięgnięcie po mistrzowski tytuł w debiucie w rywalizacji w gronie seniorów 
jest też efektem ciężkiej pracy, jaką wkładałem przez miniony rok – zwierza się 
Michał Sowa.

Radości nie skrywali również mistrzowie Europy w en-bu Kamil Ochocki (KK „44” 
Łódź) i Jakub Matuszewicz (KK „44” Łódź).

– To był udany rewanż za przegraną z reprezentantami Ukrainy, jakiej doznaliśmy 
przed dwoma laty podczas mistrzostw w Wilnie, skąd wróciliśmy z wicemistrzow-
skim tytułem – podkreślał po zakończonej Jakub Matuszewicz.

Mistrzowie kontynentu
Tytuły mistrzów Europy wywalczyły także polskie zespoły: 
- w kata drużynowym mężczyzn: Wiktor Staszak (AKT Niepołomice), Paweł Tomasik 

(AKT Niepołomice), Konrad Irzyk (AKT Niepołomice); 
- w kumite drużynowym mężczyzn: Dawid Rojowski (Kluczborski KK), Damian 

Tomasik (TS „Sokół” Aleksandrów Łódzki), Paweł Tomasik (AKT Niepołomice), Konrad 
Kardas (KS „Pszczółka” Wieluń);

- w kumite drużynowym kobiet: Maria Depta (TS „Sokół” Aleksandrów Łódzki), 
Justyna Marciniak (Lubelski KKT), Agnieszka Sajdutka (AKT Rzeszów), Roksana 
Sadowska (KKT „Kumade” Toruń);

- w kata drużynowym kobiet: Katrin Kargbo (AKT Niepołomice), Anna Mleko (AKT 
Niepołomice), Joanna Musiał (AKT Niepołomice). W Kluż - Napoka o tytuły mistrzów 
Europy w karate tradycyjnym rywalizowali również kadeci, juniorzy i młodzieżowcy, 
zdobywając grad medali. 

Janusz Kawałko 
Rzecznik Prasowy Polskiego Związku Karate Tradycyjnego
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O b c h o d y  Ś w i ę t a 
Niepodległości

Już niebawem, w sobotę 11 listopada będziemy świętować 99. rocznicę 
odzyskania niepodległości. Koncerty, biegi, zabawy – samorządy przygotowały 
ciekawe programy obchodów 11 listopada. 

Pruszków 
Muzeum Dulag 121 wraz ze starostwem powiatowym z okazji 99. rocznicy odzyska-

nia niepodległości zaprasza na Pruszkowski Tydzień z Niepodległą – cykl wydarzeń 
przedstawiających pruszkowskie dążenia niepodległościowe, który rozpoczą się już 
4 listopada i trwać będzie do 12 listopada. W programie warsztatów m.in. spacery hi-
storyczne, wykłady, spotkania, wystawy, gra miejska oraz koncert i wspólne śpiewanie 
pieśni patriotycznych.

Plan poszczególnych dni: 
- „Samorządność i Niepodległość – wspólna droga” – spacer historyczny. Czas: 4 listo-

pada 2017, godz. 12:00. Miejsce: zbiórka pod Pałacykiem Potulickich, Plac Jana Pawła II;
- Dawny Pruszków w fotoplastykonie. Czas: 5 listopada – 30 listopada 2017. Miejsce: 

MDK „Pałacyk”, ul. Kościuszki 41;
- „Wielka Wojna a niepodległość” – spacer historyczny. Czas: 5 listopada 2017, godz. 

12:00. Miejsce: Muzeum Dulag 121;
- „Pruszków na drogach do niepodległości” – wykład dr. Mirosława Wawrzyńskiego. 

Czas: 5 listopada 2017, godz. 15:00. Miejsce: Muzeum Dulag 121;
- „Pruszkowski przemysł a niepodległość” – spotkanie z dr. Mirosławem Wawrzyńskim 

i prezentacja wystawy „Początki <<Mechaników>>”. Czas: 10 listopada 2017, godz. 
19:00. Miejsce: Restauracja Ucieranie Treści;

- „Tadeusz Kościuszko –  republikanin równy królom.  Biografi a i legenda” – wykład 
dr. hab. Piotra Ugniewskiego. Czas: 11 listopada 2017, godz. 16:00. Miejsce: Muzeum 
Dulag 121;

- „Mała wielka historia Pruszkowa” – niepodległościowa gra miejska. Czas: 12 listopada 
2017, godz. 11:00-14:00. Miejsce: Park Kościuszki;

- „Od Niepodległej do Niepodległej” – wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. Czas: 
12 listopada 2017, godz. 17:00. Miejsce: MDK „Pałacyk”, ul. Kościuszki 41.

Piastów
Miasto Piastów zaprasza na kolejny i ostatni już bieg w ramach „GRAND PRIX HISTO-

RYCZNYCH BIEGÓW PIASTOWA”, który odbędzie się 12 listopada o godzinie 11. Bieg 
niepodległości to nie tylko sportowa rozrywka rekreacyjna, ale także pamięć o wyda-
rzeniach z przeszłości. Bieg odbędzie się po ulicach południowego Piastowa.

Trasa rozpoczyna się na stadionie miejskim (MOSIR) następnie: PARK SOKORSKICH – 
11-LISTOPADA – UJEJSKIEGO-SIENKIEWICZA (PO CHODNIKU) – OGRODOWA – KASPRO-
WICZA – UJEJSKIEGO – GODEBSKIEGO – ORZESZKOWEJ (PO CHODNIKU) – KS. JERZEGO 
POPIEŁUSZKI – 11-LISTOPADA – HARCERSKA – ORZESZKOWEJ – AL. TYSIĄCLECIA (PO 
CHODNIKU) – META: STADION MIEJSKI (MOSIR). DYSTANS PRZEMIERZONY 5 KM

Dla wszystkich uczestników przygotowane zostały nagrody, medale i niespodzianki!

Brwinów 
O godzinie 10.30 odbędzie się msza w intencji Ojczyzny w kościele św. Floriana, 

a zaraz po mszy na rynku w Brwinowie rozstawi się miasteczko harcerskie, które przy-
gotowuje pyszną zupę grochową, liczne konkursy, zabawy, nagrody, loterie – jednym 
słowem harcerski festyn.

Nadarzyn
O godzinie 10.30 odbędzie się msza św. w kościele pw. św. Klemensa w Nadarzynie. 

Następnie o godzinie 11.30 w Ruścu w Szkole Podstawowej uczniowie przygotowali 
specjalny program okolicznościowy. O 12:00 odbędzie się przemarsz i złożenie wieńców 
w Miejscach Pamięci Narodowej.

Milanówek
O godzinie 12.30 odbędzie się msza w kościele św. Jadwigi Śląskiej, przy ulicy Ko-

ściuszki. Następnie o godzinie 13.30 pod Pomnikiem „Bohaterów” na Pl. Józefa Sta-
rzyńskiego złożone zostaną kwiaty. Po złożeniu kwiatów o godzinie 14.30 odbędzie się 
koncert niepodległościowy w wykonaniu Aleksandry Novina- Chacińskiej i Remigiusza 
Łukomskiego.

Grodzisk Mazowiecki
O godzinie 12 odbędzie się uroczysta msza św. w kościele św. Anny z udziałem 

Młodzieżowej Orkiestry Dętej im. Feliksa Dzierżanowskiego. Następnie o godzinie 13 
pod pomnikiem Wolności odbędą się uroczystości ofi cjalne związane z obchodami. 
O godzinie 14 odbędzie się premierowy pokaz fi lmu dokumentalnego Joanny Za-
wadzkiej Mróz pt.: „Łącznicy” o grodziskich AK-owcach w Grodziskim Centrum Kultury. 
O 15 rozpocznie się historyczna gra miejska, która startuje w poczekalni grodziskiej PKP. 
Zwieńczeniem dnia będzie „Wieczornica Pieśni Patriotycznej” przygotowana przez ZHP 
w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy przy ul. Piaskowej.

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

Nr oferty: 
3417/1821/OMS

Rok budowy: 2008

Stan: bardzo dobry

Piętro: parter

Typ kuchni: aneks

Kontakt 22 730 33 40

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

Mieszkanie na sprzedaż

120 000 PLN

Grodzisk Mazowiecki

1 pok., 21 m2
Nr oferty: 
3397/1821/OMS

Rok budowy: 1930

Stan: do remontu

Piętro: 1

Typ kuchni: otwarta

Kontakt 22 730 33 43

Dom na sprzedaż

669 000 PLN

Nadarzyn, Rusiec

3 pok., 120 m2
Nr oferty: 
1688/1821/ODS

Rok budowy: 1985

Stan: do remontu

Typ domu wolnostojący

Pow. działki 1400 m .kw.

Kontakt 22 730 33 40

Dom na sprzedaż

370 000 PLN

Brwinów

4 pok., 140 m2
Nr oferty: 
1611/1821/ODS

Rok budowy: 2008

Stan: bardzo dobry

Typ domu wolnostojący

Pow. działki 1000 m .kw.

Kontakt 22 730 33 43

Mieszkanie na sprzedaż

295 000 PLN

Piastów

3 pok., 62 m2

Mieszkanie na sprzedaż

329 000 PLN

Grodzisk Mazowiecki

4 pok., 79 m2
Nr oferty: 
3121/1821/OMS

Rok budowy: 2010

Stan: dobry

Piętro: 2

Typ kuchni: aneks

Kontakt 22 730 33 43

Mieszkanie na sprzedaż

227 000 PLN

Pruszków

2 pok., 39 m2
Nr oferty: 
3283/1821/OMS

Rok budowy: 1999

Stan: dobry

Piętro: parter

Typ kuchni: widna

Kontakt 22 730 33 40

Mieszkanie na sprzedaż

183 000 PLN

Pruszków

2 pok., 37 m2
Nr oferty: 
3343/1821/OMS

Rok budowy: 1984

Stan: drobny 
remont

Piętro: 3

Typ kuchni: widna

Kontakt 22 730 33 40

Mieszkanie na sprzedaż

178 000 PLN

Pruszków

2 pok., 39 m2
Nr oferty: 
3368/1821/OMS

Rok budowy: 1956

Stan: drobny 
remont

Piętro: 1

Typ kuchni: widna

Kontakt 22 730 33 43

Mieszkanie na sprzedaż

163 000 PLN

Piastów

1 pok., 30 m2
Nr oferty: 
3370/1821/OMS

Rok budowy: 1974

Stan: drobny 
remont

Piętro: 4

Typ kuchni: ciemna

Kontakt 22 730 33 43

Działka na sprzedaż

178 000 PLN

Nadarzyn, Rusiec

1145 m2
Nr oferty: 
2506/1821/OGS

Rodzaj działki budowlana

Kształt prostokąt
25mx45m

Media tak

Kontakt 22 730 33 40

Działka na sprzedaż

245 000 PLN

Nadarzyn, Rusiec

1575 m2
Nr oferty: 
2504/1821/OGS

Rodzaj działki budowlana

Kształt prostokąt
28mx56m

Media tak

Kontakt 22 730 33 43

Działka na sprzedaż

165 000 PLN

Nadarzyn, Urzut

1500 m2
Nr oferty: 
2495/1821/OGS

Rodzaj działki budowlana

Kształt prostokąt
30mx50m

Media tak

Kontakt 22 730 33 43

Działka na sprzedaż

179 000 PLN

Grodzisk Maz., Szczęsne

1500 m2
Nr oferty: 
2503/1821/OGS

Rodzaj działki budowlana

Kształt kwadrat
37mx39m

Media tak

Kontakt 22 730 33 40

Działka na sprzedaż

340 000 PLN

Grójec

826 m2
Nr oferty: 
2513/1821/OGS

Rodzaj działki usługowa

Kształt prostokąt
26mx34m

Media tak

Kontakt 22 730 33 43

Działka na sprzedaż

157 000 PLN

Żabia Wola, Osowiec

1500 m2
Nr oferty: 
2587/1821/OGS

Rodzaj działki budowlana

Kształt prostokąt
30mx50m

Media tak

Kontakt 22 730 33 40
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