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INWESTYCJE. Budowa Aquaparku nabiera tempa

Gigantyczny park rozrywki już za rok
Na przełomie 2018 i 2019 roku ma zostać otwarty największy zadaszony park wodny w Europie. Budowa 
Aquaparku w miejscowości Wręcza pod Mszczonowem trwa już ponad pół roku. Sprawdzamy, co dzieje się na 
terenie budowy.

U NAS. Trwa remont w przychodni na Drzymały

Z a b i e g i  o d  2 2  g r u d n i a 
W Przychodni Rejonowej przy ul. Drzymały trwają intensywne prace modernizacyjne pomieszczeń Działu 
Rehabilitacji i Fizykoterapii oraz sal przeznaczonych na Poradnię Zdrowia Psychicznego, Poradnię Leczenia 
Uzależnień i siedzibę Komisji Orzekającej o Niepełnosprawności. Wszystkie prace mają zostać zakończone jeszcze 
w tym roku.

Dotacja na inwestycję w wysokości 
268.697,00 zł pochodzi ze środków 

Powiatu Pruszkowskiego. W jej ramach 
placówka remontuje m.in. pomiesz-
czenia na III piętrze z przeznaczeniem 
na Poradnię Zdrowia Psychicznego 
i Poradnię Leczenia Uzależnień.

Przebudowa i modernizacja Przychod-
ni dotyczy także sal, w których dotych-
czas prowadzona była rehabilitacja, dla-
tego od 11 do 21 grudnia wykonywanie 
zabiegów zostało wstrzymane i powróci 
do regularnej pracy od 22 grudnia.

Jak zapewnia Wicestarosta Krzysztof 
Rymuza, nie ma zagrożenia dla pro-
wadzenia zabiegów rehabilitacyjnych 
w Przychodni w przyszłym roku:

- Wbrew informacjom jakie rozprze-
strzeniane są głównie w przestrzeni 
Internetu, placówka nadal i nieprze-
rwanie będzie realizowała świadczenia 
rehabilitacyjne. Prawdą jest, że NFZ 
nie przyznał przychodni kontraktu, ale 
będziemy realizowali nasze zobowią-
zania w stosunku do pacjentów. Lista 

zapisanych osób obejmuje działalność 
przychodzi do końca czerwca 2018 
i wszystkie te świadczenia będą wyko-
nane. Wiemy jak ważne są dla pacjentów 
i nie wyobrażamy sobie, aby rehabili-
tacja miała przestać działać, dlatego 
będziemy ją fi nansowali we własnym 
zakresie. Nie ma powodów do niepokoju 
– mówi starosta.

Przypominamy, że umowa na prze-
kazanie dotacji Przychodni została 
podpisana pomiędzy Powiatem Prusz-
kowskim a SPZ ZOZ w Pruszkowie 3 listo-
pada 2017 roku. Zakres prac określony 
w umowie ma zostać zrealizowany do 
końca grudnia.

(a),
Fot. powiat pruszkowski

Inwestycja Park of Poland 
porównywana jest do ta-

kich europejskich atrakcji jak 
Disneyland Paris czy Europa-
-Park. Przedstawiciele spółki 
Global City Holdings – in-
westora inwestycji – zapew-
niają, że w parku rozrywki 
stworzone będą atrakcje dla 
klientów w każdym wieku, 
a część z nich będzie działała 
przez cały rok.

Pierwszym etapem Park of 
Poland ma być park wodny, 
który budowany jest na ob-
szarze około 20 ha. Będzie to 
największy zadaszony park 
wodny w Europie. Kompleks 
będzie składał się z trzech 

różnych stref tematycznych.
W strefi e Saunaria znajdzie 

się ponad 10 różnego rodzaju 
saun, prywatne gabinety 
masażu, mineralne base-
ny zdrowotne oraz solaria. 
W strefi e Relaks goście będą 
mogli odpocząć w otocze-
niu 700 prawdziwych palm, 
a ponadto popływać w zakry-
tym basenie o powierzchni 
1 000 m kw. oraz w basenie 
usytuowanym obok ogrodu 
o powierzchni 20 000 m kw., 
z otwieranym w słoneczne 
dni dachem.

W strefie wodnej dżun-
gli Jamango zaplanowa-
no ponad 3 km zjeżdżalni 

wodnych, w tym najdłuższą 
krytą zjeżdżalnię w Europie 
o długości 320 metrów. W tej 
strefi e dzieci i dorośli będą 
mogli korzystać także z roz-
maitych akwenów z falami 
i rwących rzek.

Otwarcie gigantycznego 
Aquaparku planowano jesz-
cze w 2016 r. Jednak harmo-
nogram budowy inwestycji 
został zmodyfikowany. Bu-
dowa parku wodnego ruszyła 
tuż po majówce, gdy spółka 
otrzymała pozwolenie na bu-
dowę. Otwarcie Aquaparku 
planowane jest na przełomie 
2018 i 2019 roku. Jak wyglą-
dają postępy prac?

- Zakończono już budowę 
płyty basenu ze sztuczną falą 
oraz budowę fundamentów 
w strefie szatni. Dobiega-
ją końca prace związane 
z budową ścian i słupów żel-
betowych w sekcji budynku 
odpowiedzialnej za filtro-
wanie wody basenowej. Do 
Wręczy przyjechała już też 
pierwsza z atrakcji – zjeżdżal-
nia wodna o nazwie Green 
Mamba. Jeszcze w tym roku 
140 tirami przyjadą na teren 
budowy kolejne zjeżdżalnie 
– informuje inwestor.

Kinga Rochalska
Fot. Facebook’a Suntiago
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GRODZISK MAZOWIECKI. Park Piłsudskiego czeka na budowę

Park za ponad 2,6 mln zł
Władze Grodziska Mazowieckiego wybrały fi rmę, która zagospodaruje teren 
u zbiegu ulic Bałtyckiej i Piłsudskiego. Inwestycja ma kosztować ponad 2,6 mln zł. 

Na zagospodarowanie terenu u zbiegu ulic Bałtyckiej i Piłsudskiego mieszkańcy Grodziska 
Mazowieckiego czekają od lat. Wszystko jednak wskazuje na to, że już w następnym roku 
władze miasta stworzą, nową, rekreacyjną przestrzeń.

Pod koniec sierpnia grodziski magistrat ogłosił przetarg na „Zagospodarowanie terenu 
zieleni przy ul. Bałtyckiej/Piłsudskiego w Grodzisku Mazowieckim”. Do przetargu zgłosiły się 
trzy fi rmy. Najdroższa oferta opiewała na blisko 2,9 mln zł, natomiast najkorzystniejsza – na 
2,63 mln zł. Mimo, że nawet najtańsza oferta o kilkaset tysięcy przekraczała zakładaną przez 
gminę kwotę (2,24 mln zł), samorządowcy zdecydowali się ją zaakceptować. Dużą część 
inwestycji pokryje unijna dotacja. 

Park ma powstać po obydwu stronach ulicy Piłsudskiego. Od północy teren inwestycji 
graniczy z ulicą Limanowskiego i terenami użytkowanymi przez Ochotniczą Straż Pożarną, 
od południa – z ulicą Bałtycką, od wschodu – z „Osiedlem Bałtycka”, a od zachodu – z rzeką 
Mrowną.

Będzie to miejsce rekreacyjne z ławeczkami i oświetleniem. Centralnym punktem parku 
będzie okrągły sensoryczny ogród żwirowo – kamienisty z kulistymi rzeźbami wytoczonymi 
ze skał. W sąsiedztwie głównej części parku powstanie mniejszy ogród różany. Istniejący plac 
zabaw zostanie zmodernizowany. Nie zabraknie też siłowni plenerowej.

Dodatkowo planowane prace obejmą remont oświetlenia zewnętrznego polegający na 
wymianie oświetlenia drogowego i rozbudowie oświetlenia parkowego. Zgodnie z założe-
niami, inwestycja ma być gotowa już w trzecim kwartale 2018 r.

Kinga Rochalska, Fot. wizualizacja U.M. Grodzisk Maz.
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Z  A  T  R  U  D  N  I : 
SPECJALISTĘ DO SPRZEDAŻY 
POWIERZCHNI REKLAMOWEJ

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

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

Zapraszamy do naszego zespołu!

Aplikacje (CV ze zdjęciem) z oświadczeniem o 
następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z 

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

reklama@fl esch.pl
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•Wystawy •Filmy •Koncerty •Spotkania
23 grudnia (sobota)

Godz. 10:00 – Wigilia dla samotnych
Burmistrz Grodziska Mazowieckiego Grzegorz Benedyk-

ciński zaprasza na wigilię dla samotnych. W programie: 
wspólne kolędowanie, opłatek, wspólny posiłek.

Miejsce: Zespół Szkół Nr 1, ul. Żwirki i Wigury 4 (sala 
gimnastyczna).

31 grudnia (sobota)
Godz. 22:00 – Powitanie nowego roku
Prezydent Pruszkowa Jan Starzyński zaprasza do wspól-

nego świętowania na Placu Jana Pawła II. Pożegnanie 
Starego, i zarazem powitanie Nowego Roku uświetni za-
bawa pod chmurką. Tuż przed godziną 24.00 rozlegnie się 
głośne odliczanie sekund dzielących nas od Nowego Roku, 
po czym niebo nad Pruszkowem zaniesie się kolorowymi 
ogniami. Tradycyjny pokaz fajerwerków, jakiego jeszcze 
nie było, potrwa 600 sekund.

Miejsce: Plac Jana Pawła II, Pruszków;
Godz. 22:00 – Sylwester Miejski
Zabawa z zespołem Cover Machine. Niezapomniany 

pokaz fajerwerków i pierwszy ślub w Willi Niespodzianka.
Miejsce: Plac przed Centrum Kultury, ul. Spółdzielcza 

9, Grodzisk Mazowiecki.

7 stycznia (niedziela)
Godz. 19:00 – 8 Grodziskie Kolędowanie
Występ chórów, coroczne kolędowanie. M.in. Grodzi-

ski Chór Cantata, Chór Viva La Musica, Grodziski Chór 
Bogorya.

Miejsce: Kościół pw. Matki Bożej nieustającej Pomocy, 
Piaskowa 21, Grodzisk Mazowiecki.

13 stycznia (sobota)
Godz. 16:00 i 20:00 – WIELKA GALA NOWOROCZNA
Podróż do magicznego świata operetki, musicalu i fi lmu, 

gdzie rozbrzmiewać będą największe światowe szlagiery, 
gdzie w pełnych zachwytu dźwiękach usłyszeć będzie 
można szelest długich sukien, huk rozlewanego szampa-
na, miłosnych westchnień czy burzliwych kinowych akcji.

Miejsce: Kino Centrum Kultury, ul. Spółdzielcza 9, 
Grodzisk Mazowiecki, WSTĘP: 100 zł.

21 stycznia (niedziela)
Godz. 12:30 - Niedzielny Teatrzyk – „Księżniczka na 

ziarnku grochu, czyli marchewka z groszkiem”
Jest to bajka o kapryśnych książątkach, książę Groszek 

nie mógł się zdecydować, którą księżniczkę wybrać na 
swoją żonę. Wyruszył więc w podróż do odległych krajów, 
lecz swoją kapryśną wybrankę znalazł całkiem niedaleko. 
W królestwie Marchewkowego Pola żyła niezwykle wyma-
gająca i kapryśna Królewna Marcheweczka, która również 
wyruszyła na poszukiwanie przygód.

Miejsce: Kino Centrum Kultury, ul. Spółdzielcza 9, 
Grodzisk Mazowiecki, WSTĘP: 10 zł. 

Zebrała: AJ

U NAS. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Słoneczna Zakładka”

„ B i b l i o t e k a  m a r z e ń ”
Z początkiem nowego roku Biblioteka Publiczna im. W. J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus  m. st. Warszawy zaprasza 
do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Słoneczna Zakładka”.

Z okazji 70-lecia Biblioteki 
Publicznej w Ursusie te-

matem tegorocznej edycji 
konkursu jest „Biblioteka ma-
rzeń”. Tym razem „Słoneczna 
Zakładka” adresowana jest 
do wszystkich miłośników 
książek, bez ograniczeń wie-
kowych. Ogłoszenie wyni-
ków nastąpi w kwietniu, 
a wręczenie nagród odbę-
dzie się w maju, podczas gali 
dla najlepszego czytelnika, 
połączonej również z Dniem 
Bibliotekarza.

Prace mogą być wyko-
nane w dowolnej technice 
i można je nadsyłać przez 
cały styczeń.

W regulaminie tegorocz-
nego konkursu „Słoneczna 
Zakładka” zaszły znaczące 
zmiany.

W ubiegłym roku, nade-
szła bardzo duża ilość prac, 
ponad 1400, dlatego też 
sklasyfi kowano je w 13 gru-
pach wiekowych. Zgłoszone 
prace były oceniane w kate-
gorii narodowej i generalnej 
oraz Specjalnych Ośrodków 
Szkolno – Wychowawczych.

W tym roku, ze względów 
organizacyjnych konkurs bę-
dzie miał charakter ogólno-
polski, za to po raz pierwszy 
w historii tego konkursu, nie 
będzie żadnych ograniczeń 
wiekowych. W ubiegłym 
roku udział w „Słonecznej 
Zakładce” mogły wziąć je-
dynie osoby od 5 do 24 roku 
życia, a pierwotnie konkurs 
adresowany był jedynie do 
dzieci i młodzieży szkolnej. 
Tym razem do udziału w kon-
kursie zaproszeni są też do-
rośli, w tym seniorzy, którzy 
w Ursusie stanowią bardzo 
prężnie działającą społecz-
ność lokalną.

70-lecie Biblioteki 
Publicznej 

w Dzielnicy Ursus m. st. 
Warszawy

Biblioteka istnieje od 1947 
r., czyli 30 lat przed przy-
łączeniem Ursusa do War-
szawy. Realizuje cele takie 
jak zaspokajanie potrzeb 
oświatowych, kulturalnych 
i informacyjnych społeczeń-
stwa poprzez udostępnia-
nie zbiorów drukowanych 

i multimedialnych oraz orga-
nizowanie zajęć edukacyjno-
-kulturalnych.

W bibliotece prowadzo-
ne są aż cztery Dyskusyjne 
Kluby Książki, lekcje biblio-
teczne, kursy komputerowe 
dla seniorów, Klub Małego 
Czytelnika, Punkt Cyfrowego 
Wsparcia Seniora, wolonta-
riat dla młodzieży oraz tzw. 
„książka na telefon”, polega-
jąca na dostarczaniu książek 
i DVD do domów osób star-
szych i niepełnosprawnych.

15 lat minęło od nadania 
Bibliotece Publicznej w Dziel-
nicy Ursus imienia Władysła-
wa Jana Grabskiego, pisarza 
i publicysty osadzonego 
w nurcie katolickim.

Przez wszystkie lata swojej 
działalności Biblioteka otrzy-
mała wiele wyróżnień, m. in. 
nagrodę im. Kierbedziów, 
w kategorii „Praca z młodym 
czytelnikiem”, przyznawaną 
przez kolegium Biblioteki 
Publicznej m. st. Warszawy 
na Koszykowej.

Zmiany nowej dyrekcji
Od czasu pojawienia się 

w Bibliotece nowej dyrekcji 
we wszystkich placówkach 
nastąpiło sporo zmian. Jedną 
z nich jest ogłoszenie amne-
stii dla czytelników w okresie 
6-21 grudnia. W tych dniach 
można zwracać przetrzy-
mane książki bez płacenia 
naliczonych zobowiązań.

Od listopada tego roku 
we wszystkich Placówkach 
Biblioteki dostępna jest już 
prasa dla wszystkich czytelni-
ków. Na miejscu można prze-
glądać najbardziej poczytne 
dzienniki i tygodniki, prasę 
dla dzieci, a także pisma 
rozwijające zainteresowania 
i hobby.

Nieco odmieniony został 
też wygląd Czytelni Nauko-
wej nr XIX, gdzie pomalowa-
ne zostały ściany i nastąpiło 
przemeblowanie, o wiele 
bardziej funkcjonalne za-
równo dla pracowników jak 
i czytelników biblioteki.

Wzrosła też ilość zajęć 
prowadzonych do tej pory 
kursów komputerowych dla 
seniorów.

Odbywa się mnóstwo wy-

Zatrudnimy pracownikaZatrudnimy pracownika
gospodarczego na tereny zewnętrzne gospodarczego na tereny zewnętrzne 

Centrum Logistyczne Chlebnia k. Centrum Logistyczne Chlebnia k. 
Grodziska Mazowieckiego, kontakt:Grodziska Mazowieckiego, kontakt:

661 991 538, 668 218 159661 991 538, 668 218 159
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darzeń kulturalnych i eduka-
cyjnych. Jednym z nich była 
wystawa prac plastycznych 
Joanny Janus, na której od-
czytała ona również frag-
menty swojej twórczości 
poetyckiej, adresowanej do 
najmłodszych. Pani Joanna 
prowadzi warsztaty plastycz-
ne dla dzieci w Bibliotece 
Skorosze. Kolejny cykl rusza 
6 lutego, ale zapisy już się 
zaczęły. Zajęcia przewidzia-
ne są dla dzieci w wieku 
10-14 lat i będą się odbywać 
w każdy wtorek.

Na uwagę zasługuje rów-
nież fakt otwarcia w soboty 
wszystkich placówek Biblio-
teki Publicznej w Ursusie, 
łącznie z Biblioteką Niedź-
wiadek oraz Czytelnią Na-
ukową nr XIX, gdzie ostatnio 
wykonywane były ozdoby 
świąteczne w ramach inicja-
tywy lokalnej, której działa-
nia są współfi nansowane ze 

środków m. st. Warszawy. Do 
tej pory otwarte w soboty 
były tylko trzy placówki.

Zrealizowany został rów-
nież projekt z budżetu Par-
tycypacyjnego „Miejskie 
Regały Książkowe”, polega-
jący na dzieleniu się książką, 
w Acherówce, przy ul. Wa-
lerego Sławka 2, oraz na 
pływalni SKALAR OSiR, ul. 
Gen. K. Sosnkowskiego 3. 
Te ledwie kilka przykładów 
wybranych spośród wielu 
przedsięwzięć wyraźnie po-
kazują, że Biblioteka Publicz-
na w Dzielnicy Ursus rozwija 
się w szybkim tempie.

Lucyna Dąbrowska
Fot. Kamil Dąbrowskią
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KOMORÓW. Aleja Marii Dąbrowskiej – pokonkursowa wystawa prac

Zgonie z potrzebami mieszkańców
W czwartek 14 grudnia o godzinie 17:30 w siedzibie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Komorowie nastąpiło 
uroczyste otwarcie wystawy prac nagrodzonych w konkursie Stowarzyszenia Architektów Polskich. Celem 
konkursu było stworzenie koncepcji zagospodarowania Alei Marii Dąbrowskiej w Komorowie. Pokonkursowa 
wystawa prac będzie eksponowana przy głównym wejściu do Szkoły Podstawowej przez tydzień.

Przypominamy, że zwycięzcą kon-
kursu jest kielecka pracownia Jakub 

Heciak Architekci. Nagrodzona praca 
spełniała kluczowe założenie Organiza-
tora konkursu, jakim było uwzględnienie 
potrzeb mieszkańców Komorowa, kon-
sultowanych jeszcze przed posiedzenia-
mi Sądu Konkursowego. Na wystawie 
będzie można także obejrzeć projekt 
pracowni Ostrowscy Architekci Biuro 
Projektowe z Katowic, który otrzymał 
nagrodę II stopnia.

Inicjatorem konkursu na zagospodaro-
wanie Alei M  arii Dąbrowskiej był Powiat 
Pruszkowski, a nagrody przekazał Urząd 
Gminy Michałowice. Przed posiedze-
niami Sądu Konkursowego złożonego 
z sędziów Stowarzyszenia Architektów 
Polskich zostały przeprowadzone kon-
sultacje z mieszkańcami i społecznikami 
Komorowa. Razem z architektami spoty-
kali się oni kilkukrotnie w siedzibie Sta-
rostwa, wspólne pracując nad koncepcją 
działań wobec pomnika przyrody jakim 
jest Aleja. Autor zwycięskiego projektu 
zachował w nim pierwotny charakter 
tego miejsca, a jego praca będzie teraz 
wytyczała kierunek inwestycji.

Starosta Pruszkowski Maksym Gołoś 
po zakończeniu konkursu podkreślał, 
że przyszły kształt Alei Marii Dąbrow-
skiej w Komorowie to praca szerokiego 

grona osób:
- Serdecznie dziękuję mieszkańcom 

Komorowa, którzy brali udział w szeregu 
konsultacji społecznych, przedstawicie-
lom organizacji pozarządowych, archi-
tektom i pracownikom Urzędu Gminy 
Michałowice i Starostwa. To ważne, aby 
tematy ważne dla mieszkańców były 
opracowywane wspólnie. Teraz przed 

nami pozostaje realizacja projektu. Oby 
jak najszybciej – dodał starosta.

Wystawę będzie można oglądać co-
dziennie w dni robocze do 21 grudnia 
w godzinach 8:00-18:00.

Tekst i foto:
Krzysztof Bukowski,

Zastępca Naczelnika Biura Zarządu

PIASTÓW. Projekt budżetu miasta na 2018 rok

Jakie zmiany w Piastowie?
Władze Piastowa mają już gotowy projekt budżetu na przyszły rok. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano blisko 
42 mln zł. Sprawdziliśmy, jakie inwestycje będą realizowane w nadchodzącym roku.

Włodarze Piastowa opu-
blikowały projekt bu-

dżetu miasta na 2018 rok. 
Przyszłoroczne dochody 
Piastowa oszacowano na 
prawie 108 mln zł, wydatki 
zaś mają opiewać na kwotę 
134 mln zł. Oznacza to, że 
w miejskiej kasie pojawi się 
deficyt w wysokości aż 26 
mln zł, który zostanie sfi nan-
sowany przychodami z emisji 
papierów wartościowych. Na 
inwestycje miasto planuje 
przeznaczyć blisko 42 mln zł.

Najważniejszym zadaniem 
inwestycyjnym, który pochło-
nie blisko 4,5 mln zł jest bu-
dowa nowej fi lii przychodni 
SPZOZ „Piastun”. Ponadto, 
włodarze Piastowa planują 
zmodernizować Willę Millera. 
Na ten cel przeznaczono 1,6 
mln zł.

Ważnym punktem przyszło-
rocznego budżetu jest także 
rozbudowa Przedszkola Miej-
skiego nr 4 przy ul. Żbikow-
skiej. Koszt tej inwestycji osza-
cowano na ponad 2 mln zł.
Powaznym zadaniem będą 
także inwestycje z zakresu 

budowy dróg, kanalizacji 
i wodociągów. W planach jest 
m.in.: przebudowa ul. Wio-
sennej, budowa ul. Norwida, 
budowa ul. Sułkowskiego na 
odcinku od ul. Bohaterów 
Wolności do ul. Żbikowskiej 

oraz przebudowa ul. Brzozo-
wej. Nowe kanały sanitarne 
zostaną wybudowane w ul. 
Barcewicza, ul. Norwida, ul. 
Kossaka (od ul. Malczewskie-
go do ul. Axentowicza) oraz 
w ul. Kujawskiej (od ul. Hal-

lera do al. Wojska Polskiego). 
Nowe wodociągi pojawią się 
zaś m.in. w ul. Kossaka, ul. 
Dworcowej, ul. Leśmiana oraz 
ul. Kujawskiej.

Kinga Rochalska
Fot. www.piastow.pl

EDUKACJA. Rozpoczęła się budowa 
przedszkola w Otrębusach

M i k o ł a j k o w y 
kamień węgielny
W środę, 6 grudnia 2017 roku, wmurowano kamień 
węgielny pod budowę przedszkola, które powstanie 
obok Szkoły Podstawowej przy ul. Piaseckiego 
w Otrębusach. Budowa ma zakończyć się w drugiej 
połowie 2018 roku.

Budowa przedszkola przy ul. Piaseckiego w Otrębusach 
to jedna z najważniejszych inwestycji gminy Brwinów 
w ostatnich latach.

Przedszkole w Otrębusach ma obecnie swoją siedzibę w 
niewielkim budynku przy ul. Wiejskiej. Uczęszcza do niego 
około 40 dzieci. Na rozbudowę tego obiektu, sąsiadującego 
z zabytkową Toeplitzówką, swego czasu nie wyraził zgody 
konserwator zabytków.

Teraz władze Brwinowa zdecydowały się na budowę 
nowego obiektu przy ul. Piaseckiego. Powierzchnia zabu-
dowy nowego przedszkola, zgodnie z założeniami, wynosić 
będzie 1 743,82 m kw.

W projekcie parterowego budynku znalazły się m.in. czte-
ry sale zajęciowe wyposażone w oddzielne łazienki oraz 
magazynki podręczne, sala rytmiczno-ruchowa, część biu-
rowa z pokojem nauczycielskim, pokojem medycznym, se-
kretariatem i gabinetem dyrektora, archiwa, serwerownia, 
sanitariaty, część techniczna z kotłownią i pomieszczeniami 
gospodarczymi. Przedszkole będzie posiadać także własną 
kuchnię wraz z całym zapleczem: zmywalnią, obieralnią, 
magazynami i innymi pomieszczeniami. Powstaną również 
dwa place zabaw – jeden na wewnętrznym dziedzińcu, 
a drugi na tyłach budynku.

Wartość inwestycji, za której budowę odpowiada radom-
ska fi rma ROSA-BUD S.A., wynosi ponad 6,2 mln zł. Prace 
budowlane trwają od kilku miesięcy. W środę, 6 grudnia br., 
zdecydowano się na wmurowanie kamienia węgielnego 
i podpisanie aktu erekcyjnego. Podczas uroczystości na 
placu budowy burmistrz Brwinowa Arkadiusz Kosiński 
podkreślił, jak bardzo ważne dla gminy Brwinów jest nowe 
przedszkole w Otrębusach. Budowa obiektu ma zakończyć 
się w drugiej połowie 2018 roku.

Kinga Rochalska
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CHOINKI, BOMBKI I PREZENTY
Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia to najpięknięjszy okres w roku. Ulicom, placom, 
skwerom naszych miast nadajemy odświętny wygląd. Przepiekne iluminacje przyciągają uwagę. 
Nasi reporteży odwiedzili: Pruszków, Warszawę, Grodzisk Mazowiecki, Żyrardów i Milanówek 
gdzie zachwycili się widokiem pieknych, świątecznych ulic. 
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  NOWOŚCI HANDLOWE
ZAMÓWIENIA: (22) 729 82 23 dzialhandlowy@fl esch.pl  www.fl esch.pl
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SPRAWDŹ NASZE OFERTY: www.nieruchomosci.fl esch.pl

2633/1821/OGS Nowa Wieś, budowlana, pow.
998 m2, cena 330.000 zł

2632/1821/OGS Blizne Łaszczyńskiego, 
przemysłowa, pow. 22164 m2, cena
16.623.000 zł

2631/1821/OGS Nadarzyn, Kajetany,
budowlana, pow. 950 m2, cena 119.000 zł

2630/1821/OGS Grodzisk Maz., Czarny Las,
leśna z prawem zabudowy, pow. 1760 m2,
cena 203.000 zł

2609/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, budowlana,
pow. 1300 m2, cena 182.000 zł

2608/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, budowlana,
pow. 1000 m2, cena 180.000 zł

2607/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, budowlana,
pow. 1000m2, cena 180.000 zł

2606/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, budowlana,
pow. 1000 m2, cena 180.000 zł

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

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

2601/1821/OGS Nadarzyn, Wola 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

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

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

2541/1821/OGS Puszcza Mariańska, Michałów,
budowlana, pow. 11000m2, 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 420.000 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

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. 1500m2, 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. 900m2, cena 185.000 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 800.000 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. 500m2, cena 120.000 zł

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

708/1821/OGS Leszno, Wyględy, pow. 1000
m2, budowlana, cena 289.000 zł

1237/1821/OGS Pruszków, pow. 580 m2,
budowlana, cena 275.000 zł

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

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

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

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

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

1651/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, pow. 1000
m2, budowlana, cena 129.000 zł

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

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

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

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

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 320.000 zł

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

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

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

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

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

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

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

1780/1821/OGS Raszyn, Laszczki, pow. 1018
m2, budowlana, cena 100.000 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

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

2163/1821/OGS Komorów, budowlana, pow.
1650 m2, cena 873.000 zł

2162/1821/OGS Komorów, budowlana, pow.
1600 m2, cena 830.000 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 Mazowiecki, Szeligi,
pow. 2600 m2, przemysłowa, cena 790.000 zł

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

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
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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

1774/1821/OGS Stare Babice, Latchorzew,
pow. 550 m2, budowlana, cena 350.000 zł

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

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

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

2187/1821/OGS Grodzisk Maz., budowlana,
pow. 1000 m2, cena 195.000 zł

2075/1821/OGS Jaktorów–Kolonia, pow. 2176
m2, budowlana, cena174.000 zł

891/1821/OGS Piastów, pow. 720 m2, budowlana,
cena 399.000 zł

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

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

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

2413/1821/OGS Nadarzyn, Stara Wieś,
budowlana, pow. 1000 m2, cena 105.000 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2389/1821/OGS Jaktorów Kolonia, budowlana,
pow. 2500 m2, cena 262.000 zł

2388/1821/OGS Brwinów, Kanie, budowlana,
pow. 770 m2, cena 310.000 zł

2387/1821/OGS Grodzisk Maz., budowlana,
pow. 950 m2, cena 260.000 zł

2387/1821/OGS Grodzisk Maz., budowlana,
pow. 950 m2, cena 260.000 zł

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

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

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

2366/1821/OGS Nadarz yn,  Kajetany,
usługowa, pow. 2858 m2, cena 480.000 zł

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

2 3 6 4 / 1 8 2 1 / O G S  L e s z n o wo l a ,  Wó l k a
Kosowska, inwestycyjna, pow. 50000 m2,
cena 9.000.000 zł

3463/1821/OMS Grodzisk Maz., kawalerka,
pow. 38 m2, cena 160.000 zł

3460/1821/OMS Stara Babice Latchorzew,
4 pokoje, pow. 77 m2, cena 495.000 zł

3467/1821/OMS Piastów, kawalerka, pow. 32
m2, cena 194.000 zł

3465/1821/OMS Piastów, 3 pokoje, pow. 47
m2, cena 249.000 zł

3464/1821/OMS Piastów, kawalerka, pow. 30
m2, cena 183.000 zł

3453/1821/OMS Piastów, kawalerka, pow. 35
m2, cena 255.000 zł

3459/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 52
m2, cena 310.000 zł

3462/1821/OMS Warszawa, Ursus, 3 pokoje,
pow. 70 m2, cena 540.000 zł

3457/1821/OMS Warszawa, Ursus, 4 pokoje,
pow. 58 m2, cena 336.000 zł

3454/1821/OMS Warszawa, Ursus, 3 pokoje,
pow. 71 m2, cena 536.000 zł

3427/1821/OMS Grodzisk Maz., kawalerka,
pow. 35 m2, cena 197.000 zł

3426/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 47
m2, cena 197.000 zł

3424/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 70 
m2, cena 488.000 zł

3423/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 49
m2, cena 285.000 zł

3421/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 47
m2, cena 390.000 zł

3419/1821/OMS Grodzisk Maz., 3 pokoje,
pow. 66 m2, cena 400.000 zł

3418/1821/OMS Grodzisk Mazowiecki,
2 pokoje, pow. 36 m2, cena 180.000 zł

3417/1821/OMS Grodzisk Mazowiecki,
Chrzanów Mały, kawalerka, pow. 21 m2, cena
120.000 zł

3408/1821/OMS Warszawa, Ursus, 3 pokoje,
pow. 70 m2, cena 490.000 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

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

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

3380/1821/OMS Brwinów, 4 pokoje, pow. 72
m2, cena 362.000 zł

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

3396/1821/OMS Milanówek, 3 pokoje, pow.
47 m2, cena 240.000 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 255.000 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 219.000 zł

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

3374/1821/OMS Warszawa, Ursus, 2 pokoje,
pow. 43 m2, cena 285.000 zł

3373/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje + ogród
zimowy, 2 pokoje, pow. 64 m2, cena 480.000 zł

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

3359/1821/OMS Pruszków, Parzniew,
3 pokoje, pow. 71 m2, cena 430.000 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3121/1821/OMS Grodzisk Mazowiecki,
4 pokoje, pow. 79 m2, cena 329.000 zł

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

3066/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 48
m2, cena 253.000 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

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

1711/1821/ODS Żyrardów, wolnostojący,
5 pokoi, pow. 125m2, działka 700m2, cena
450.000 zł

1714/1821/ODS Piastów,  pół bliźniaka,
3 pokoje, pow. 130 m2, działka 528 m2, cena
500.000 zł

1709/1821/ODS Nadarzyn, wolnostojący,
4 pokoje, pow. 110 m2, działka 1100 m2, cena
550.000 zł

1710/1821/ODS Żółwin,  wolnostojący,
5 pokoi, pow. 286 m2, działka 1205 m2, cena
650.000 zł

1712/1821/ODS Klaudyn, stan deweloperski,
pół bliźniaka, 4 pokoje, pow. 121 m2, działka
332 m2, cena 670.000 zł

1707/1821/ODS Nowa Wieś, stan deweloperski,
segment środkowy, 6 pokoi, pow. 270 m2,
działka 260 m2, cena 700.000 zł

1713/1821/ODS Piastów, pół bliźniaka, 5 pokoi,
pow. 160 m2, działka 700 m2, cena 750.000 zł

1715/1821/ODS Klaudyn, stan deweloperski,
pół bliźniaka, 3 pokoje, pow. 123 m2, działka
466 m2, cena 799.000 zł

1708/1821/ODS Grodzisk Mazowiecki,
wolnostojący, 8 pokoi, pow. 220 m2, działka
1114 m2, cena 875.000 zł

1716/1821/ODS Rozalin,  wolnostojący,
5 pokoi, pow. 210 m2, działka 2000 m2, cena
899.000 zł

1706/1821/ODS Nowa Wieś, wolnostojący,
6 pokoi, pow. 180 m2, działka 900 m2, cena 
1.350.000 zł

1696/1821/ODS Nadarzyn, wolnostojący,
3 pokoje, pow. 56 m2, działka 900 m2, cena
300.000 zł

1699/1821/ODS Milanówek, pół bliźniaka,
5 pokoi, pow. 160 m2, działka 500 m2, cena
550.000 zł

1695/1821/ODS Milanówek, wolnostojący,
6 pokoi, pow. 220 m2, działka 680 m2, cena
640.000 zł

1698/1821/ODS Nadarzyn, wolnostojący,
9 pokoi, pow. 326 m2, działka 1194 m2, cena
1.450.000 zł

1697/1821/ODS Nadarzyn, wolnostojący,
5 pokoi, pow. 395 m2, działka 2065m2, cena
1.250.000 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. 140m2, działka 1400m2, 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. 140 m2,
działka 1050 m2, cena 630.000 zł

1673/1821/ODS Brwinów, bliźniak, 4 pokoje, 
pow. 141 m2, działka 503 m2, cena 775.000 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

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

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

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

-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

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

SZUKAM PRACY:
-Podejmę pracę chałupniczą. Tel. 787 

327 755
-Podejmę pracę chałupniczą.. Tel. 574 

215 996

AUTOMOTO:
-Awo, simson, junak, shl, wfm, komar, 

motorynkę i inne stare kupię zdecydo-
wanie. Tel. 605 326 057 Piotr.

-Fiat 125p, 126p, Syrenę, Warszawę 
oraz części kupię zdecydowanie. Tel. 
605 326 057 Piotr.

-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 starszego mercedesa. Może 
być do remontu lub w dobrym stanie. 
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

-Kupię starszą Toyotę. Stan techniczny 
bez znaczenia. Może być bez ubezpie-
czenia i przeglądu. Tel. 668 171 639

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

-Sprzedam Peugot 307. Ważne OC 
i przegląd. 2003 r, 1,4. Cena: 6700. Tel. 
794 075 280

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

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

- 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: 213 tys zł, media 
w ulicy. Tel. 510 407 176

-Lokal 56 m2 na piętrze przy ul. 
Chełmżyńskiej w Warszawie na usługi 
lub sklep internetowy wynajmę. Tel. 
698 391 331

-Pruszków: udział w domu jedno-
rodzinnym 64 m2 sprzedam. Tel. 604 
292 420

-Sprzedam dom wolnostojący 127 
m2, kubatura 172 m2, 5 pokoi, 2 kuch-
nie, 2 łazienki, 2 oddzielne wejścia. Dział-
ka 1506 m2. Milanówek. Tel. 510 407 176

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

-Sprzedam działkę w Bożej Woli k/ 
Błonia: 5700 m2. Na działce: mały dom 
całoroczny, budynki gospodarcze, stud-
nia, prąd, siła, woda miejska. Działka jest 
zagospodarowana, w pobliżu sklepy, 
szkoła, dworzec kolejowy i autobusowy. 
Pozwolenie na budowę. Tel. 571 398 457

-Sprzedam mieszkanie 38 m2,
4 piętro, ciepłe i słoneczne. Blisko: skle-
py, szkoła, WKD, basen, szpital. Cicha 
okolica, Grodzisk Maz. Cena: 160 000 zł. 
Tel. 604 724 198

-Sprzedam siedlisko na wsi z domem 
do remontu (40 m2) przy drodze asfal-
towej. Działka 3 000 m2. Zaborowo k. 
Płońska. Cena: 87 tys. Tel. 606 830 890

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

-Wynajmę lokal 26 m2 Ursus Niedź-
wiadek, centrum handlowe, media, 
witryna, bezpośrednio na każdą dzia-
łalność, cena 1400 zł do negocjacji. Tel. 
503 049 797

-Wynajmę pokój z garażem. Warsza-
wa - Ursus. Tel. 505 345 767

MATRYMONIALNE:
-Dojrzałą Panią, chętnie starszą pozna 

wolny 58 latek. Tylko zachodnia część 
stolicy. Tel. 794 351 676

-Panią 60 plus i więcej, ale z tempe-
ramentem pozna elegancji, nieśmiały 
57-latek z okolic Ursusa, Piastowa, 
Pruszkowa. Tel. 794 533 671

-Wdowa 63 l., waga, wzrost: średni, 
zadbana, bez nałogów z poczuciem 
humoru. Własne M i emerytura. Poznam 
wdowca do 70 l, z własnym M poważnie 
myślącego o życiu z okolic W-wy. Tel. 
663 504 944

-Wdowa, kulturalna, zadbana, zdro-
wa, uczciwa i szczera, bez nałogów. 
Pozna podobnego wdowca 70-78 lat. 
Tylko z Piastowa lub Pruszkowa. Tel. 
695 482 531

KUPIĘ - SPRZEDAM:
-Aa. Kupię starocie, monety, srebra, 

odznaczenia, zegarki, militaria, porce-
lanę, platery, pocztówki i znaczki. Tel. 
502 510 493

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

-Akumulacyjny piec nieużywany 
sprzedam tanio. Tel. 509 586 588, 509 
586 446

-Białą broń kupię: szable, bagnety, 
chełmy, czapki, płaszcze, bluzy z lat: 

1919 - 1939. Tel. 516 774 069
-Drewno opałowo - kominkowe, 

różne. Cena w zależności od gatunku 
drewna. 70 zł. Tel. 514 640 779

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

-Kupię akwarium z fi ltrem w pokrywie. 
Tel. 794 351 676

-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, sosnę
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 damski rower z obniżoną 
ramą, chętnie górala w rozsądnej cenie. 
Góra Kalwaria. Tel. 506 582 174

-Kupię radio CEZAR QWADRO. Tel. 
794 351 676

-Kupię stare kolumny ALTUS 8 OM
w dobrym stanie. Tel. 794 351 676

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

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

-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, brązowa. Cena: 250 zł. 
Tel. 574 215 996

-Nową, kurtkę z norek nr 46-48 kolor 
czekolada sprzedam. Tel. 502 629 315

-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 komplet nowych 
25 płyt: Lista przebojów Marka Niedź-
wieckiego wydanych z okazji 25-lecia 
Programu Trzeciego PR. Cena: 150 zł. 
Tel. 506 372 030

-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! Sprzedam trzy nowe gar-
nitury dobrej jakości o wymiarach 
170x108 cm. Cena do ustalenia. Tel. 
506 372 030

-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

-Platon 12t z lat 50-tych sprzedam. 
Tel. 691 446 331

-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 akordeon WELTMEISTER 
96 basów. Cena: 1200 zł. Tel. 668 274 989

-Sprzedam autofotelik dziecięcy, cena: 
50 zł. Tel. 695 681 450

-Sprzedam biurko. Stan bardzo dobry. 
Cena: 80 zł. 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 brązowe. Tel. 
602 255 395

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

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

-Sprzedam kołowrotek REX 64. W-wa 
Ursus. Tel. 794 533 671

-Sprzedam kurtkę skórzaną, damską, 
czarną, długość: 70 cm, nowa, cena: 50 
cm. Tel. 695 681 450

-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 nową kurtkę do kolan nr. 
46-48 kolor czekolada. Tel. 502 629 315

-Sprzedam opony zimowe Fulda 
Kristal 205/55 R16. 200 pln za komplet. 
Tel. 601 537 283

-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, za-
sobnik wody Vailand 200 l. Kaloryfery 
nowe nowe, garażowe i łazienkowe, 
suszarki TANIO sprzedam. Tel. 516 
774 069

-Sprzedam płaszcz skórzany damski, 
brązowy dł. 115 cm, cena: 100 zł. Tel. 
695 681 450

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

-Sprzedam roślinę ozdobną: Agawę, 
odchowana, zdrowa, piękna 9-letnia. 
Odbiór własny. Tel. 600 592 321

-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

-Sprzedam zdrową, ładną, 9-letnią, 
egzotyczną Agawę o rozpiętości ramion 
1,40 cm i wysokości: 1,10 cm. Odbiór 
własny w okolicach Grodziska Maz. Tel. 
600 592 321. Cena: 450 zł

-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

-Zmywarkę BOSCH sprzedam. Mało 
używana. Tel. 602 255 395

USŁUGI:
-Dezynsekcja - deratyzacja. Skutecz-

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

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

-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
-Pomogę, czuję i widzę więcej, wiem 

co byo, wiem co jest, wiem co będzie: 
www.tarocista.pl Tel. 600 103 891

-Szczeniaki owczarki niemieckie, czar-
no-podpalane i siwo-podpalane, bardzo 
ładnie ubarwione oddam za koszty 
utrzymania. Tel. 571 398 457

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

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

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  A

T
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U NAS. Św. Anna, babcia Jezusa – „Historia jednego obrazu” w Poczekalni PKP

„Wskazująca  drogę” 
z grodziskiego ołtarza
W środę 13 grudnia odbył się kolejny wykład z cyklu poświęconego obrazom obecnym w przestrzeni Grodziska 
i okolic. Jakub Bendkowski, historyk sztuki, przybliżył słuchaczom malarski wizerunek św. Anny, znajdujący się 
w najstarszym grodziskim kościele parafi alnym.

Św. Anna, matka Maryi, 
nie występuje na kartach 

Ewangelii, lecz znana jest 
z apokryfów – ksiąg nie-
natchnionych, ale ważnych 
w tradycji Kościoła, będących 
rozwinięciem i dopełnieniem 
ewangelicznych wątków. 
W historii sztuki apokryfy 
ważne są o tyle, że stały się 
niewyczerpanym źródłem 
inspiracji dla artystów.

Kim była św. Anna?
Wizerunek św. Anny przeka-

zany w apokryfach pokazuje 
osobę pobożną i miłosierną 
dla ubogich. Akcentowa-
nym wątkiem jej życia jest 
fakt, że wraz z mężem św. 
Joachimem długo nie mogli 
doczekać się dziecka, do 
momentu gdy ich modlitwy 
zostały wysłuchane i przyszła 
na świat Maria, matka Jezusa. 
Widać tu analogię zarówno 
do historii Sary i Abrahama, 
jak i św. Elżbiety, matki Jana 
Chrzciciela.

Decydujący moment
w życiu

Wg. apokryfów decydują-
cym momentem w życiu św. 

Joachima było odrzucenie 
składanej przez niego ofi ary 
świątynnej, z powodu bez-
dzietności, w konsekwencji 
zaś udanie się na pustynię, 
post i modlitwy, uwieńczone 
zwiastowaniem, że zosta-
nie ojcem Marii. Zgodnie 
z apokryfami w tym samym 
momencie anioł objawił się 
też św. Annie, nakazując 
jej udać się do Złotej Bra-
my w Jerozolimie. Moment 
gdy św. Anna i św. Joachim 
spotykają się i padają sobie 
w ramiona był częstym mo-
tywem malarskim, mając 
też znaczenie symboliczne – 
w średniowieczu uważany był 
za moment niepokalanego 
poczęcia Marii.

Wizerunek świętej
Od VIII wieku św. Anna 

zaistniała w sztuce bizantyj-
skiej, w której przedstawiano 
ją m.in. podobnie jak Marię, w 
typie Hodegetrii („Wskazują-
cej drogę”) – św. Anna z Marią 
siedzącą na jej lewej ręce, 
w konwencji podobnej jak 
Maria z Jezusem na obrazie 
Matki Boskiej Częstochow-
skiej. Analogia ikonografi cz-

na istniała również w przed-
stawieniu śmierci św. Anny 
– w otoczeniu rodziny: Marii, 
św. Józefa i Jezusa, podob-
nie jak Marię przedstawiano 
w otoczeniu apostołów.

Od XIV w. wizerunek św. 
Anny uległ zmianie, zaczęto 
pokazywać ją jako matronę, 
z Marią lub Marią i małym 
Jezusem siedzącymi na jej 
kolanach. Jej typowym atry-
butem była czerwona suknia 
i zielony płaszcz oraz Księ-
ga (lub lilie). Św. Joachima 
przedstawiano jako starca 
z brodą, w długiej szacie lub 
też w zawoju na głowie i krót-
kim stroju pasterza, jakim był 
w istocie.

W Renesansie pojawiło się 
przedstawienie „Św. Anny 
Samotrzeciej”, z Marią i dzie-
ciątkiem Jezus na kolanach. 
Znany obraz Leonarda da 
Vinci z 1510 r. dodaje tu 
jeszcze obecność baranka, 
jako symbolu męki pańskiej 
i wypełnienia się misji Jezu-
sa. Obraz w konwencji „Św. 
Anny Samotrzeciej” w okolicy 
Grodziska można zobaczyć 
w kościele w Zaborowie koło 
Leszna.

Św. Anna w Grodzisku
Grodziski obraz św. Anny 

z kościoła parafi alnego, pędz-
la Filippo Castaldiego, ukazu-
je ją siedzącą, w towarzystwie 
stojącej obok małej Marii, 
uczącej się czytać z Księgi 
i w obecności św. Joachima. 
Anna podtrzymuje księgę, 
jest to więc obraz w kon-
wencji „Św. Anna nauczająca 
Marię czytać”, podkreślającej 
takie cechy, jak wykształcenie 
i mądrość Matki Jezusa. Co do 
samego malarza – niewyklu-
czone, że pochodził z okolic 
Neapolu, do Grodziska zaś 
trafi ł prosto z Białegostoku 
za sprawą Izabeli Poniatow-
skiej, zamężnej z Andrzejem 
Mokronoskim. 

Wizerunek św. Anny nie-
gdyś znajdował się w lewym 
bocznym ołtarzu kościoła 
i miał kształt prostokątny, co 
widać jeszcze na zdjęciach 
choćby z lat 60-tych. Obec-
nie jest wyeksponowany 
w szczycie ołtarza głównego 
i zmienił kształt na półowalny. 

Tekst i foto:
Sylwia Pańków

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

Jesteśmy grupą zwierzęcych 
pas jonatów,  k tóra  n ie 
może przejść obojętnie 
obok potrzebującego psa 
czy kotka. Staramy się 
pomagać zwierzakom na 
wszystkie możliwe sposoby, 
a nagrodą za nasze starania 
są szczęśliwi podopieczni 
w  n o w y c h  d o m a c h . 
Stowarzyszenie jest też okazją 
do nawiązania znajomości 
z e  w s p a n i a ł y m i  l u d ź m i  o r a z  u c z e s t n i c t w a 
w lokalnych wydarzeniach kulturalnych, promując tym 
samym adopcje zwierząt oraz odpowienią opiekę nad nimi.

Munia
Ostatnia z siódemki rodzeństwa z kartonu. 
Munia to typowy szczeniak: biega, szczeka, zacze-

pia, gryzie i chce się bawić. Kocha każdego człowieka 
i każdego psa, jakiego spotka na swojej drodze. Szuka 
domu, który wykaże się cierpliwością w nauczeniu 
panienki dobrych manier.

Wiek: ok. 4 msc; wielkość: docelowo średnia; od-
robaczenie: tak; szczepienia: tak; zachipowany: tak; 
kastracja: nie. Posiada książeczkę zdrowia.

Figa. To malutka sunieczka która trafi ła do nas z 
dwójką swoich szczeniaków. Mieszkały na polach gdzie 
były dokarmianie przez pracowników okolicznych fi rm.

Nie wiemy czy Figa została tam wyrzucona czy też 
komuś uciekła.

Sunia jest miła i odrazu odnalazła się u nas.
Lubi towarzystwo psów, uczy się chodzić na smyczy. 

Zapewne będzie potrzebowała chwili żeby zapoznać 
się z zasadami mieszkania w domku ale to bardzo 
mądra sunia.

Wkrótce zostanie wykastrowana i chętnie zamieni 
boks na własną kanapę.

Wielkość: mała; wiek: ok. 2-3 lat; odrobaczenie: 
tak; szczepienie: tak; zaczipowany: tak; kastracja: tak; 
stosunek do psów: przyjazny; stosunek do kotów: nie 
sprawdzono; stosunek do dzieci: nie sprawdzono.

Posiada książeczkę zdrowia.

***
Wszystkich zainteresowanych adopcją prosimy 

o kontakt pod nr tel. 698-940-045 lub e-mail: kontakt@
psnrz.org.pl

Warunkiem adopcji jest podpisanie umowy adop-
cyjnej zobowiązującej do należytej opieki nad psem.

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

B E Z  TA B U
Drodzy czytelnicy 

Za nami już rok wspólnej wymiany doświadczeń.
Chciałabym serdecznie podziękować Państwu za wszystkie nadesłane py-

tania, podpowiedzi, sugestie.
Za wspólne przemyślenia. Od wielu z Państwa otrzymałam informację zwrot-

ną co bardzo mnie cieszy bo wtedy wiem, że pomogłam.
Nadal czekam na Państwa listy oraz maile, bardzo chętnie odpowiem na 

wszystkie dręczące Państwa pytania i rozwieję wątpliwości.
Na chwilę obecną raz jeszcze dziękuję i życzę Państwu i sobie dalszej tak 

owocnej współpracy.
Zdrowych, pogodnych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku.

Pozdrawiam
Katarzyna Włodarczyk

***
Drodzy czytelnicy czekam na Wasze maile na każdy temat:  redakcja@fl esch.pl.
Na łamach gazety odpowiem Państwu na każde trapiące Was pytanie: gdzie naj-

lepiej zjeść, gdzie kupić tanio i fajnie, jak usunąć plamy z tłuszczu czy jak z pompą 
oświadczyć się ukochanej. 

ec : e sp a d o o.
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R E K L A M A

Tym razem ideą muzyczno-
-edukacyjnego spotkania 

było wspólne przygotowanie 
do nadchodzących Świąt Bo-
żego Narodzenia. Dla słucha-
czy wystąpił kwartet młodych 
instrumentalistów w składzie: 
Justyna – fl et, Władek – klar-
net, Ambroży – waltornia 
i Antek – fagot.

Konferansjerka wyjaśniła 
dzieciom różnicę między 
kolędą – bożonarodzenio-
wym utworem religijnym, 
a pastorałką – utworem 
o tematyce dotyczącej Boże-
go Narodzenia, ale o charak-
terze bardziej ludowym.

Muzycy zaprezentowali dla 
przykładu najpopularniejszą 
kolędę „Cicha noc”, śpiewaną 
w ok. 300 językach na ca-
łym świecie, oraz pastorałkę 
„Pójdźmy wszyscy do sta-
jenki”, a dzieci spontanicznie 
wtórowały śpiewając znane 
sobie słowa. Koncert od po-
czątku przybrał charakter 
interaktywny – muzycy grali, 
dzieci wspomagane przez 
opiekunów entuzjastycznie 
śpiewały.

Prowadząca przedstawiła 
młodym słuchaczom nieco 
pojęć z zakresu teorii muzyki. 
Pojęcie akompaniamentu 
czyli towarzyszenia soliście 
grającemu na wiodącym 
instrumencie, zilustrowane 
zostało wykonaniem kolędy 
„Przybieżeli do Betlejem”, 

w którym instrumentem wio-
dącym był klarnet.

Pojęcia: duet, trio i kwar-
tet odnoszące się do ilości 
muzyków zaangażowanych 
w wykonanie utworu, oka-
zały się dzieciom doskonale 
znane, podobnie jak termi-
ny: piano i forte określające 
głośność wykonywanego 
utworu. Dzieci zapytane jaka 
powinna być głośność kolęd, 
które mają charakter kołysa-
nek śpiewanych przez Maryję 
dla Jezusa, zgodnie odpowia-
dały, że „piano” – czyli cicho. 
Ilustracją muzyczną była tu 
kołysanka „Lulajże Jezuniu”, 
wykonana w duecie na klar-
net i fagot.

Na przykładzie utworu 
„Bóg się rodzi, moc truchle-
je” muzycy zapewniali, że 
kolęda może być również 
tańcem – w tym przypadku 
polonezem. W dwóch parach 

wykonali na scenie przejście 
krokiem poloneza, a dzieci 
wybijały rytm klaszcząc.

Na koncercie nie zabrakło 
pastorałki „Oj maluśki, ma-
luśki”, której tekst w góralskiej 
gwarze, trudniej dla małych 
słuchaczy zrozumiały, od-
czytali muzycy. Prowadząca 
wspomniała również o róż-
nicach pomiędzy kolęda-
mi pochodzącymi z tradycji 
różnych krajów: kolędach 
angielskich – poważnych i 
bardziej podniosłych, oraz 
hiszpańskich – wesołych i ta-
necznych. Muzycy wykonali 
dla dzieci niemiecką kolędę, 
której słowa mówią o ubranej 
na Boże Narodzenie choince.

Żeby dopełnić edukacji 
słuchaczy każdy z muzyków 
zaprezentował bliżej swój 
instrument, technikę gry na 
nim oraz specyfi czne dźwię-
ki, jakie wydaje. Wszystkie 

z nich: flet, klarnet, fagot 
i waltornia, zwana również 
rogiem, należą do grupy 
instrumentów dętych, wyda-
jących dźwięki pod wpływem 
drgania powietrza. Możliwo-
ści rogu, który pierwotnie 
używany był w czasie polo-
wań lub uroczystego wej-
ścia króla, zaprezentowane 
zostały w wykonaniu kolędy 
„Wśród nocnej ciszy”.

Pod koniec koncertu wszy-
scy słuchacze, mali i duzi, 
poproszeni zostali o powsta-
nie i po krótkiej gimnastyce 
oddechowej, głośno odśpie-
wali wesołą kolędę „Dzisiaj 
w Betlejem”. Następnie po 
krótkiej i udanej powtórce 
zapamiętanych wiadomości 
dzieciom złożone zostały 
życzenia udanych Świąt, ob-
fi tujących w prezenty przy-
niesione przez Św. Mikołaja.

Tekst i foto: S. Pańków

GRODZISK MAZ. przedświąteczny koncert edukacyjny z cyklu „Muzyczny Południk”

Kolędy i pastorałki dla dzieci
W niedzielę 17 grudnia o godz. 12.30 w Sali Kinowej grodziskiego Centrum Kultury odbył się ostatni już w tym 
roku koncert rodzinny w ramach „Muzycznego Południka”, jak zwykle adresowany do dzieci, ich rodziców i 
dziadków. Jednocześnie organizatorzy informują, że w nadchodzącym roku 2018 formuła koncertów zostanie 
wzbogacona o elementy teatru, fi lmu i tańca.

SZTUKA. Warszawska niezależna grupa Filmownia nagrywa fi lm o bezdomnych kotach

Społeczne tematy na dużym ekranie
Jesteśmy niezależną grupą fi lmową, która zrodziła się z potrzeby zabrania głosu. Tym razem w sprawie kotów, 
które są mieszkańcami naszych miast i wsi, a które same głosu nie zabiorą.

Wszystkie produkcje Filmowni są społecznie zaangażowa-
ne, niosą jakiś przekaz krytyczny wobec rzeczywistości, 

która nas otacza, wywołują refl eksję nad naszym środowi-
skiem, społeczeństwem i nad nami samymi.

Pierwszy dokument, Człowiek z Żelaznej, opowiada o chło-
paku z małej wioski, który zamieszkuje na skłocie w centrum 
Warszawy. Żyje bez prądu, wody, bez wygód i to bynajmniej 
nie z powodu braku pieniędzy, tylko z własnego wyboru. Film 
został wyróżniony w konkursie reportażu w Staromiejskim 
Domu Kultury. Jako uzasadnienie swojej decyzji jury podało 
m. in. nawiązanie bliskiego kontaktu z bohaterem.

Kolejny dokument, Portret, to historia twórców próbujących 
przebić się przez urynkowiony świat sztuki. Film zestawia ich 
wrażliwość i oczekiwania z rzeczywistością, w której żyją. 
Dokument ten  został wyróżniony na festiwalu w Ostrołęce.

Prawie równocześnie Filmownia zrealizowała dwa fi lmy 
fabularne: Kierowniczkę, stanowiącą pastisz na dzień kobiet 
oraz Charliego, historię zakompleksionej dziewczyny urządza-
jącej przyjęcie, z kotem w tle. Obie produkcje miały premierę 
w warszawskim kinie Lab, podczas Ekranu Otwartego.

Wszystkie fi lmy zostały zamieszczone na internetowym por-
talu youtube.com, by umożliwić odbiór większej ilości osób.

Wolno żyjące zwierzęta
Po dłuższej przerwie grupa 

znowu się zebrała, tym ra-
zem, by zrobić fi lm dokumen-
talny o bezdomnych kotach. 
Jego głównym założeniem 
jest uświadomienie ludziom 
jak ważna jest kastracja zwierząt, ale fi lm pokaże też różne 
aspekty pomagania wolno żyjącym kotom.

Filmownia wszystkie swoje produkcje realizuje bez budżetu. 
Tym razem jednak grupa postanowiła zorganizować zbiórkę 
na sprzęt do nagrywania i obróbki dźwięku.

Wielu artystów i instytucji udzieliło patronatu projektowi 
Filmowni. Wśród nich są m. in. Ośrodek Kultury „Arsus”, gra-
fi czka Marta Zabłocka/życie-na-kreskę, konsultant behawio-
ralny Mieszko Eichelberger, kawiarnia Miau Cafe w Warszawie 
i magazyn Kocie sprawy.

Filmownia wciąż poszukuje do współpracy instytucji zajmu-
jących się pomocą wolno żyjącym kotom.

Człowiek musi im pomóc
- Nie wszystkie zwierzęta da się oswoić, ale koty same, bez 

pomocy człowieka, nie poradzą sobie w warunkach miejskich. 
W Polsce nie ma klimatu sprzyjającego kotom wolno żyjącym. 
Jest po prostu za zimno, wokół coraz więcej zamkniętych 
osiedli, z zamkniętymi kontenerami na śmieci i piwnicami. 
W Internecie pojawia się coraz więcej apeli z prośbą o pomoc. 
Tego jest po prostu za dużo – twierdzą twórcy fi lmu.

Zdjęcia ruszają jeszcze w tym roku i planowane są do wakacji 
przyszłego roku.

Dokument będzie dystrybuowany we wszystkich możliwych 
instytucjach kulturalnych, w szczególności w ośrodkach kul-
tury, kinach studyjnych i bibliotekach. Założeniem fi lmowców 
jest by, trafił on do szerokiego spektrum społeczeństwa, 
wywołując debaty, a co za tym idzie działania prewencyjne 
wobec bezdomności kotów.

Dyskusje podczas pokazów
Przy okazji otwartych pokazów, będą organizowane 

dyskusje z udziałem zaproszonych gości, wolontariuszy 
i aktywistów na rzecz kotów. Jedna z nich planowana jest 
już nawet w Ursusie, po zakończeniu realizacji fi lmu. Twórcy 
dokumentu chcieliby jednak zorganizować pokaz swojego 
fi lmu, połączony z dyskusją, w każdej dzielnicy Warszawy oraz 
na jej peryferiach. Problem dotyczy bowiem kotów wolno 
bytujących w całej Polsce.

- Pojawimy się wszędzie tam, gdzie nas zaproszą, bo temat 
jest ważny – obiecują członkowie ekipy Filmownia.

Tymczasem można wesprzeć ich działanie wpłacając lub 
chociaż udostępniając zbiórkę na fi lm:

https://pomagam.pl/fi lmokotach
Lucyna 

Dąbrowska

PODKOWA LEŚNA. Spotkanie autorskie 
z Antonim Tokarczukiem

„Flirty z historią”
W sobotę 16 grudnia w Pałacyku Kasyno w Podkowie Leśnej 
miało miejsce spotkanie z Antonim Tokarczukiem, działaczem 
pierwszej „Solidarności”, politykiem. Spotkanie poprowadził 
prof. Antoni Dudek, politolog.

Rozmowa toczyła się wokół książki, w której autor zawarł 
swoje wspomnienia, obserwacje i przemyślenia na temat 
wydarzeń społecznych i politycznych, w których przyszło 
mu uczestniczyć – jako jednemu z założycieli i przywódców 
NSZZ „Solidarność” w Bydgoszczy, potem zaś jako senatorowi, 
posłowi, wojewodzie bydgoskiemu i ministrowi środowiska 
w demokratycznej Rzeczpospolitej.

Książka „Mój czas. Flirty z historią” wraca do „czasów minio-
nych, ale ciągle ważnych”. Zdaniem prof. Antoniego Dudka 
charakteryzuje ją wnikliwość obserwacji, trafne interpretacje 
i oceny oraz nieoceniona wartość jako materiału źródłowego. 
Jej wyjątkowość polega na próbie zrozumienia racji oponen-
tów politycznych, pomimo dystansu do ich działań. Co więcej 
wspomnienia Antoniego Tokarczuka nie kończą się na 1989 
roku, ale podejmują problematykę meandrów powstawania 
Polski demokratycznej również w późniejszych latach.

Podczas spotkania omówione zostały niektóre wątki okresu 
„solidarnościowego”, jak różne wizje dotyczące możliwych 
kompromisowych rozwiązań i szans dialogu z ówczesną 
komunistyczną władzą, czy też kwestia infi ltracji środowiska 
podziemnej „Solidarności” przez agentów i jej wątpliwej 
skuteczności w obliczu wielkiej idei, która leżała u podłoża 
społecznego ruchu.

Poruszone zostały takie kwestie, jak zasługi Episkopatu dla 
narodzin koncepcji Okrągłego Stołu czy problem „fraternizacji” 
nowych elit politycznych z dawnymi elitami komunistycznymi. 
Ze swoich doświadczeń jako senatora, posła i wojewody byd-
goskiego Antoni Tokarczuk sformułował wniosek, że pionierski 
okres przemian gospodarczych na początku lat 90-tych był z 
zasady trudny, acz jednak nie niemożliwy do opanowania w 
swoich skrajnych przejawach.

Podsumowując swoją działalność polityczną i sprawowane 
urzędy Antoni Tokarczuk wyraził myśl, że to jednak funkcja we 
władzach „Solidarności” była dla niego największym zaszczy-
tem i wyróżnieniem oraz że angażując się w politykę, przeżył 
niezwykle frapujące wydarzenia i ma satysfakcję, że uczestni-
czył w czymś ważnym. Że czuł się zawsze nie tyle politykiem, 
co raczej społecznikiem z poczuciem misji do spełnienia.

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

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

295 000 PLN

Piastów

3 pok., 62 m2

Nr oferty: 
1709/1821/ODS

Rok budowy: 1953

Stan: dobry

Typ domu wolnostojący

Pow. działki 1100 m .kw.

Kontakt 22 730 33 40

Dom na sprzedaż

535 000 PLN

Otrębusy

4 pok., 120 m2
Nr oferty: 
1483/1821/ODS

Rok budowy: 1986

Stan: bardzo dobry

Typ domu segment

Pow. działki 600 m .kw.

Kontakt 22 730 33 43

Działka na sprzedaż

119 000 PLN

Nadarzyn, Kajetany

950 m2
Działka na sprzedaż

157 000 PLN

Żabia Wola, Osowiec

1500 m2

Działka na sprzedaż

180 000 PLN

Nadarzyn, Rusiec

1000 m2
Nr oferty: 
2607/1821/OGS

Rodzaj działki budowlana

Kształt prostokąt
22mx44m

Media tak

Kontakt 22 730 33 43

Mieszkanie na sprzedaż

120 000 PLN

Grodzisk Mazowiecki

1 pok., 21 m2
Nr oferty: 
3417/1821/OMS

Rok budowy: 2008

Stan: bardzo dobry

Piętro: parter

Typ kuchni: aneks

Kontakt 22 730 33 40

Nr oferty: 
3397/1821/OMS

Rok budowy: 1930

Stan: do 
odświeżenia

Piętro: 1/1

Typ kuchni: otwarta

Kontakt 22 730 33 43

Mieszkanie na sprzedaż

227 000 PLN

Pruszków

2 pok., 39 m2

Mieszkanie na sprzedaż

253 000 PLN

Pruszków

2 pok., 48 m2
Nr oferty: 
3066/1821/OMS

Rok budowy: 2009

Stan: bardzo dobry

Piętro: 2/2

Typ kuchni: aneks

Kontakt 22 730 33 40

Mieszkanie na sprzedaż

180 000 PLN

Grodzisk Mazowiecki

2 pok., 36 m2
Nr oferty: 
3418/1821/OMS

Rok budowy: 1963

Stan: bardzo dobry

Piętro: 2/3

Balkon tak

Kontakt 22 730 33 43

Nr oferty: 
3283/1821/OMS

Rok budowy: 1999

Stan: dobry

Piętro: parter

Typ kuchni: widna

Kontakt 22 730 33 43

Dom na sprzedaż

550 000 PLN

Nadarzyn

4 pok., 110 m2

Nr oferty: 
2631/1821/OGS

Rodzaj działki budowlana

Kształt prostokąt
24mx40m

Media tak

Kontakt 22 730 33 40

Nr oferty: 
2587/1821/OGS

Rodzaj działki budowlana

Kształt prostokąt
30mx50m

Media tak

Kontakt 22 730 33 43

Mieszkanie na sprzedaż

160 000 PLN

Grodzisk Mazowiecki

1 pok., 38 m2

Mieszkanie na sprzedaż

219 000 PLN

Pruszków

2 pok., 48 m2

Nr oferty: 
3463/1821/OMS

Rok budowy: 1964

Stan: drobny 
remont

Piętro: 4/4

Typ kuchni: widna

Kontakt 22 730 33 43

Nr oferty: 
3384/1821/OMS

Rok budowy: 1982

Stan: dobry

Piętro: 2/11

Typ kuchni: oddzielna

Kontakt 22 730 33 40

Działka na sprzedaż

165 000 PLN

Wola Krakowiańska

1600 m2

Działka na sprzedaż

149 000 PLN

Nadarzyn, Rusiec

994 m2

Działka na sprzedaż

130 000 PLN

Żółwin

1240 m2
Nr oferty: 
2620/1821/OGS

Rodzaj działki budowlana

Kształt prostokąt
25mx40m

Media tak

Kontakt 22 730 33 43

Nr oferty: 
2622/1821/OGS

Rodzaj działki budowlana

Kształt prostokąt
19mx63m

Media tak

Kontakt 22 730 33 40

Nr oferty: 
2598/1821/OGS

Rodzaj działki budowlana

Kształt prostokąt
32mx51m

Media tak

Kontakt 22 730 33 40
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