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Następne wydanie FLESCH MAZOWSZA ukaże się 7 lutego 2018

U NAS. Ferie z książką – w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Podkowie Leśnej

Promowanie czytelnictwa wśród najmłodszych
Podkowiańska biblioteka na czas ferii przygotowała dla młodszych dzieci zajęcia interaktywnego czytania, 
wspartego japońskim teatrzykiem Kamishibai. 

Teatrzyk Kamishibai wspo-
maga promowanie czytel-

nictwa wśród najmłodszych. 
Dzieciom w wieku przed-
szkolnym lub wczesnoszkol-
nym trudno jest skoncen-
trować przez dłuższy czas 
uwagę podczas słuchania 
opowieści. Dlatego Kamishi-
bai – nazywany „papierowym 
teatrem”, „teatrem obrazko-
wym” czy „teatrem narracji” 
pomaga tą uwagę utrzymać.

Przenośny teatrzyk składa 
się z drewnianej skrzynki, 
przypominającej walizkę. Po 
otworzeniu drzwiczek dzie-
ciom ukazuje się obramowa-
ne okienko, w którym umiesz-
czony jest obrazek ilustrujący 
kolejny fragment czytanej lub 
opowiadanej historii. W miarę 
czytania obrazki zmieniają 
się, podążając za opowieścią. 
Ilustracje swoją wizualną 
atrakcyjnością, wyrazistymi 
kolorami i kształtami skupiają 
uwagę młodych słuchaczy, 
jednocześnie wzmacniając 
odbiór tekstu.

Teksty przekazywane dzie-
ciom przy pomocy teatrzyku 

Kamishibai: bajki, baśnie, 
wierszyki, opowiadania mają 
z założenia walor edukacyjny, 
lub nawet terapeutyczny – jak 
wiadomo bajki od zawsze 
służyły oswajaniu różnych 
dziecięcych lęków czy obaw. 
Interaktywność czytania po-
lega na wprowadzaniu krót-
kich przerw, podczas których 
zadaje się dzieciom łatwe py-
tania związane z tekstem lub 
prosi o grupowe powtórzenie 

usłyszanej informacji.
Niezależnie od wyrabiania 

nawyku czytania wśród naj-
młodszych, podkowiańskie 
„Ferie z książką” służą również 
integracji młodszych dzieci 
w grupie rówieśniczej. Wspól-
ne czytanie, a potem wspólne 
rysowanie obrazków ilustru-
jących opowieści teatrzyku 
Kamishibai to forma grupo-
wej aktywności, która niepo-
strzeżenie angażuje dzieci 

w bycie razem, w spokojnej 
i relaksacyjnej atmosferze 
jaką stwarza biblioteka.

Sylwia Pańków
Fot. Dorota Skotnicka
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PRUSZKÓW. Budżet miasta na 2018 rok

Jakich inwestycji mogą spodziewać 
s ię  mieszkańcy  Pruszkowa?
W tym roku Pruszków wyda na inwestycje ponad 100 mln zł. Najważniejszym projektem będzie budowa inwestycji 
oświatowych – kompleksu oświatowego na Bąkach oraz na Gąsinie.  Nie zabraknie także nakładów na remonty 
i budowę pruszkowskich dróg gminnych.

Budżet uchwalony 
niejednogłośnie

Władze Pruszkowa uchwa-
liły budżet na 2018 r. W tym 
roku radni nie byli jednomyśl-
ni w kwestii jego uchwalenia. 
Uchwały budżetowej nie 
poparli samorządowcy z klu-
bu Prawa i Sprawiedliwości. 
Jako argument radni poda-
wali m.in. malejącą nadwyżkę 
operacyjną w budżecie mia-
sta, nieznane koszty prowa-
dzenia Centrum Dziedzictwa 
Kulturowego oraz przyszło-
roczny defi cyt planowany na 
65 mln zł.

Ostatecznie za przyjęciem 
uchwały głosowało czter-
nastu radnych, przeciw gło-
sowało sześciu radnych, zaś 
jedna osoba wstrzymała się 
od głosu.

W tym roku szacowane 
dochody miasta wyniosą 
prawie 274 mln zł, a wydatki - 
39 mln zł. To oznacza, że defi cyt 
w miejskiej kasie wyniesie 
65 mln zł. Na inwestycje mia-
sto wyda przeszło 100 mln zł. 
Kwota ta zostanie przezna-

czona przede wszystkim na 
budowę nowych obiektów 
użyteczności publicznej oraz 
remonty i przebudowę na-
wierzchni dróg gminnych.

Najważniejsze inwestycje
Najwięcej, bo aż 37,5 mln zł 

z pruszkowskiego budżetu, 
zostanie przeznaczone na 
finansowanie trwających 
już inwestycji oświatowych 
– budowy kompleksu oświa-

towego na Bąkach (22,5 mln 
zł) oraz na Gąsinie (15 mln zł).

Na drugim miejscu pod 
względem wydatków znala-
zły się inwestycje drogowe, 
które łącznie pochłoną blisko 
25,6 mln zł. Przewidziano 
łącznie 43 zadania dotyczące 
budowy oraz przebudowy 
dróg, parkingów czy ścieżek 
rowerowych.

Planowana jest m.in. budo-
wa ul. Jarzynowej, budowa 

łącznika drogowego między 
ul. Jarzynową a ul. Nałkow-
skiej, przebudowa ul. Wokul-
skiego i ul. Brzezińskiego oraz 
przebudowa ul. Działkowej 
wraz z budową tunelu.

Na liście inwestycji drogo-
wych znalazły się również: 
budowa i rozbudowa ul. 
Miry Zimińskiej-Sygietyń-
skej na odcinku od ul. Pru-
sa do Al. Wojska Polskiego, 
budowa wiaduktu na Papier-
ni między ul. Grunwaldzką 
a ul. Warszawską oraz prze-
budowa nawierzchni na ul. 
Stalowej i ul. Mokrej.

W budżecie przewidziano 
także termomodernizację bu-
dynku Przedszkola Miejskie-
go nr 11, Szkoły Podstawowej 
nr 4 oraz Urzędu Miejskiego 
oraz przebudowę budynków 
komunalnych przy ul. Bro-
niewskiego.

Ponadto, w tym roku zaku-
pione zostaną urządzenia do 
pomiaru stanu środowiska 
(m.in. mierniki zanieczysz-
czeń powietrza).

Kinga Rochalska

R E K L A M A

Podejrzana o rozbój 
trafi ła do aresztu

Policjanci z Wydziału Kryminalnego zatrzymali 
23-letnią żyrardowiankę podejrzaną o rozbój. 
To jej nie pierwsze takie przewinienie dlatego 
grozi jej do 18 lat pozbawienia wolności. Sąd 
zadecydował, że kobieta najbliższe 2 miesiące spędzi 
w areszcie.

Pod koniec grudnia do Ko-
m e n d y  Pow i a towe j  Po l i c j i 
w Żyrardowie zgłosiła się ko-
bieta,  która została pobita 
i okradziona na skrzyżowaniu 
ulic Lelewela i  Kasprowicza 
w Żyrardowie. Niecały miesiąc 
zajął kryminalnym, by wytypować 
podejrzaną o to przestępstwo. 

23-letnia żyrardowianka usłyszała zarzut z art. 280 § 1 KK. 
Nie był to jej pierwszy raz, dlatego kobiecie grozi, aż do 18 lat 
pozbawienia wolności. Decyzją żyrardowskiego sądu młoda 
kobieta najbliższe 2 miesiące spędzi w areszcie.

K r y m i n a l n i 
zabezpieczyli ponad 

100g narkotyków
Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego 
żyrardowskiej komendy zatrzymali 36-latka, 
mężczyzna odpowie m.in. za posiadanie środków 
odurzających. W jego mieszkaniu policjanci znaleźli 
ponad 100 g narkotyków. Mężczyźnie grozi do 10 lat 
pozbawienia wolności.

Kryminalni z Żyrardowa, zatrzymali 36-latka, który w domu 
miał posiadać narkotyki. Po przeszukaniu, w jego mieszkaniu 
na terenie miasta znaleźli ponad 100 g środków odurza-
jących: amfetaminy i marihuany. Oprócz tego, policjanci 
znaleźli również rzeczy pochodzące z włamania, które miało 
miejsce w styczniu na terenie miasta. Mężczyzna odpowie 
także, za kradzież w jednym ze sklepów odzieżowych. 
36-letniemu żyrardowianinowi grozi do 10 lat pozbawienia 
wolności, a na razie został objęty policyjnym dozorem.

asp. Agnieszka Ciereszko

NA SYGNALE
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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

R E K L A M A

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Atrakcyjne wydarzenia w Ursusie! 
Bottega del Gusto nowym miejscem 
eventow ym
Bottega del Gusto to nietuzinkowy 
koncept stworzony z niesamowitą 
fantazją i ogromną tęsknotą za 
prawdziwą włoską atmosferą, łączący 
w sobie delikatesy, winiarnię oraz 
kawiarnię. 

O potencjale oraz zapotrzebowaniu miesz-
kańców na tego typu miejsce w Ursusie, 
świadczy wielki sukces imprezy organizowa-
nej z okazji otwarcia lokalu. Huczne wydarze-
nie odbyło się 14 października i zgromadziło 
ponad 150 odwiedzających! 

Właściciele wciąż podtrzymują pozytywne 
emocje organizując kolejne eventy, koncer-
ty na żywo, warsztaty kawowe i kulinarne, 
a całość zawsze w towarzystwie wysokogatunkowych włoskich specjałów i degustacji. 

Intensywny karnawał – jakie wydarzenia w styczniu? 
W niedzielne popołudnie 14 stycznia na Klientów Bottegi czekała smakowita degustacja włoskich serów. W sobotę 20 

stycznia odbyło się drugie już z kolei Aperitivo Italiano z włoską muzyką i bufetem wyśmienitych przekąsek. Wydarzenie 
cieszy się tak ogromnym zainteresowaniem, że na stałe wpisało się w kalendarz imprez w Bottega del Gusto. 

W najbliższą sobotę 27 stycznia w godzinach 18:00 – 21:00 czas spędzany w winiarni umili występ włoskiego artysty 
- Luigiego Pagano. Udział całkowicie bezpłatny.

Jednym słowem Bottega del Gusto to idealne miejsce, w którym można spędzić niezapomniany wieczór w prawdziwie 
włoskiej atmosferze, przy dobrym jedzeniu i regionalnej muzyce na żywo.

To tylko początek atrakcji w 2018 roku. Informacje o wszystkich planowanych wydarzeniach zawsze dostępne w lokalu, 
na stronie internetowej lub na facebooku (czytaj poniżej).

Od grudnia obowiązują nowe godziny otwarcia: 
Czynne codziennie w godzinach: 08:00 – 22:00
Ul. Gierdziejewskiego 7, Warszawa – Ursus

www.bottegadelgusto.pl
www.facebook.com/bottegadelgustodelizie/
 Tel: +48 666-736-899

EDUKACJA. Ranking liceów i szkół technicznych

Szko ły  z  naszego  reg ionu 
w ogólnopolsk im rankingu
Miesięcznik „Perspektywy” opublikował tegoroczny ranking 500 najlepszych w kraju liceów i 300 
techników. Na liście znalazło się aż sześć placówek z powiatu pruszkowskiego i powiatu grodziskiego. 
Najwyżej uplasowało się Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 5 Społecznego Towarzystwa Oświatowego 
w Milanówku.

Coroczny ranking tworzo-
ny przez dziennikarzy 

z miesięcznika edukacyjne-
go „Perspektywy” jest jedną 
z najbardziej obiektywnych 
klasyfi kacji w kraju. Miesięcz-
nik publikuje listę najlepszych 
liceów i szkół technicznych 
w kraju i w poszczególnych 
województwach.

W tegorocznym rankingu 
uwzględniono szkoły ponad-
gimnazjalne, w których ma-
turę w maju 2017 r. zdawało 
przynajmniej 12 uczniów, 
a średnie wyniki z j. polskiego 
i matematyki (przedmio-
ty obowiązkowe) nie były 
mniejsze niż 0,75 średniej 
krajowej.

Tworząc ranking liceów 

uwzględniono wyniki egza-
minu maturalnego z przed-
miotów obowiązkowych oraz 
dodatkowych i sukcesy szko-
ły w olimpiadach.

Przy sporządzaniu rankin-
gu najlepszych techników 
dodatkowym kryterium były 
wyniki egzaminu zawodowe-
go. Obecność w zestawieniu 
szkół z powiatu pruszkow-
skiego i powiatu grodziskie-
go świadczy o ich wysokim 
poziomie.

Podobnie jak w ubiegłym 
roku, w tegorocznym rankin-
gu najwyżej uplasowało się 
Społeczne Liceum Ogólno-
kształcące nr 5 w Milanów-
ku, które zajęło 39. miejsce 
w kraju i 17. - w wojewódz-

twie. Pruszkowskie Liceum 
Ogólnokształcące im. T. Ko-
ściuszki zajęło 218. miejsce 
w Polsce. Natomiast w woje-
wództwie mazowieckim pla-
cówka zajmuje 56. miejsce.

Wśród najlepszych w Polsce 
znalazło się również prusz-
kowskie Liceum Ogólno-
kształcące im. Tomasza Zana, 
które zajęło 451. pozycję 
w rankingu ogólnopolskim. 
W województwie mazowiec-
kim pruszkowska placówka 
zajmuje 95. lokatę.

W zestawieniu znalazło 
się również Podkowiańskie 
Liceum Ogólnokształcące 
nr 60, które sklasyfi kowano 
na 326. pozycji w rankingu 
krajowym i 76. - w rankingu 

wojewódzkim. Nie zabrakło 
także Liceum Ogólnokształ-
cącego im. M. Dąbrowskiej 
w Komorowie, które zajęło 
351. miejsce w rankingu kra-
jowym i 79. - na Mazowszu.

Miesięcznik „Perspektywy” 
przygotował również ze-
stawienie 300 najlepszych 
techników.

Najlepiej wśród placówek 
z naszego regionu wypadło 
Technikum nr 1 w Grodzisku 
Mazowieckim, które w tym 
roku uplasowało się na 168. 
pozycji w kraju oraz 17. - 
w województwie mazowiec-
kim.

Szczegóły na www.per-
spektywy.pl

Kinga Rochalska
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 Kalendarz
 Imprez
 Kulturalnych

Z A P R A S Z A M Y

•Wystawy •Filmy •Koncerty •Spotkania

27 stycznia (sobota)

Godz. 16:30 - Wykład „Pozytywna dyscyplina 
w systemie edukacji”

Na wykładzie zapoznają się Państwo jak uczyć dzieci 
zamiast kontrolować ich zachowania, poznają techniki 
i narzędzia niezbędne w pracy współczesnego nauczycie-
la, dodatkowo zostanie zaprezentowana nowo wydana 
książka światowego bestselera dla specjalistów „Pozytyw-
na Dyscyplina w klasie”.

Miejsce: Sala Konferencyjna, Centrum Kultury 
Grodzisk Mazowiecki, ul. Spółdzielcza 9;

Godz. 17:00-22:00 – Bal Karnawałowy
Zabawę poprowadzi Filip Borowski. O oprawę muzyczną 

zadba zespół Aperkus. W cenie biletu znajduje się także: 
kawa, herbata i miła obsługa. Bilety wstępu w cenie: 30 zł, 
z kartą mieszkańca – 25 zł.

Miejsce: Nadarzyński Ośrodek Kultury, ul. plac Ponia-
towskiego 42 Nadarzyn.

28 stycznia (niedziela)
Godz. 11:30-13:00 – Rakieta bez dymu konstrukcje 

ojców i dzieci (warsztaty)
Warsztaty poprowadzi Michał Żyliński (botanik, leśnik, 

informatyk, pasjonat konstrukcji nie zawsze do życia 
niezbędnych). Na warsztatach dowiedzą się Państwo jak 
zrobić coś z niczego. Będzie można wykonać samochody, 
samoloty, wiatraki, broń palną itp.

Miejsce: Poczekalna PKP, ul. 1maja 4, Grodzisk 
Mazowiecki;

Godz. 16:00 – Narysujmy fi lm na tablicy
Styczniowe kino nokusiowe poświęcone jest fi lmom 

rysunkowym. Zaprezentowany zostanie m.in. jeden 
z odcinków popularnego współczesnego serialu Elżbiety 
Wąsik „Hip-hip & Hurra”. WSTĘP WOLNY!

Miejsce: Nadarzyńskie Centrum Kultury, ul. plac Po-
niatowskiego 42 Nadarzyn;

Godz. 17:00 – Koncert: Chłopcy Kontra Basia
Koncert zespołu Chłopcy Kontra Basia po raz pierw-

szy zagra w Grodzisku Mazowieckim. Zespół powstał 
w Krakowie w 2009 roku. Pierwsze utwory powstały 
w podziemiach Hotelu Forum. Wydali dotychczas EP i dwie 
płyty („Oj tak!” i „o”) obydwie nominowane do nagrody 
muzycznej Fryderyk.

Miejsce: Willa Radogoszcz, ul. Sienkiewicza 31, 
Grodzisk Mazowiecki WSTĘP WOLNY!

29 stycznia (poniedziałek)
Godz. 19:30 – Komedia teatralna „Obóz przetrwania”
Komedia w reżyserii Jakuba Ehrlicha. Występują : Olga 

Borys, Monika Dryl, Lesław Żurek. Opowieść o rywalizacji, 
współpracy, kłótniach czy przyjacielskiej zgodzie. Wszyst-
ko po to by pomóc i dać ulgę przyjacielowi. Pojawi się także 
kusząca i tajemnicza niewiasta, której obecność nie może 
wróżyć nic dobrego.

Miejsce: Kino Centrum Kultury, ul. Spółdzielcza 9, 
Grodzisk Mazowiecki. Wstęp : 60zł.

3 luty (sobota)
Godz. 16:00 – Prelekcja: „Ręka w rękę z królem 

Polski, czyli jak sztandar ze smokiem powiewał pod 
Grunwaldem”

Piąta prelekcja z cyklu: Księstwo Mazowieckie - dra-
matyczne wydarzenia, zamki, książęta, rycerze i smok. 
Prowadzący Daniel Sukniewicz (archeolog, dziennikarz 
i znawca dziejów Mazowsza) zaprezentuje temat: „Ręka 
w rękę z królem Polski, czyli jak sztandar ze smokiem 
powiewał pod Grunwaldem”. Wstęp wolny. Bez zapisów.

Miejsce: Muzeum Starożytnego Hutnictwa im. Stefana 
Wojdy, ul. Pl. Jana Pawła II 2, Pruszków.

Godz. 18:00 – Monodram w wykonaniu Wojciecha 
Pszoniaka „Belfer”

Sztuka „Belfer” nie opowiada wyłącznie o trudnym życiu 
nauczycieli. Ten monodram opisuje mikrokosmos szkoły, 
kwestionuje wartości naszego społeczeństwa. Piękny 
dramat pełen czułości i humoru.

Miejsce: Nadarzyński Ośrodek Kultury, ul. plac Ponia-
towskiego 42 Nadarzyn.

4 luty (niedziela)
Godz. 11:25 – Wycieczka do Muzeum Dulag 121 
Nadarzyński Ośrodek Kultury organizuje wycieczkę 

do muzeum Dulag. Wyjazd o  godz.11:25 spod NOK,
 a powrót ok. godz. 13:30.

Miejsce: Nadarzyński Ośrodek Kultury, ul. plac Ponia-
towskiego 42 Nadarzyn.

 Zebrała: Anna Jaskulska

ROZMOWA DWUTYGODNIKA. Obchody Światowego Dnia Kota – sobota 17 lutego

Na pomoc warszawskim kotom!
W sobotę, 17 lutego o godz. 13.00, z okazji Światowego Dnia Kota, w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Ursus 
odbędzie się spotkanie i dyskusja z zaproszonymi gośćmi. O tym jak pomagać kotom bezdomnym i wolno żyjącym 
rozmawiałam z Joanną Popko, prezeską warszawskiej fundacji JoKot.

Jaka jest różnica między 
b e z d o m n y m i  a  w o l n o 
żyjącymi kotami i dlaczego 
tak ważne jest by rozróżnić 
te dwa określenia?

Koty wolno żyjące wyma-
gają zupełnie innych form 
pomocy niż koty bezdomne, 
dlatego tak ważne jest by 
rozdzielać te dwie grupy. 
Koty wolno żyjące to są ta-
kie, które mieszkają gdzieś 
w otoczeniu człowieka, 
i które z jego drobną pomocą 
zasadniczo całkiem dobrze 
dają sobie radę. Potrzebują 
leczenia, dokarmiania, na 
pewno sterylizacji, ale mogą 
funkcjonować w miarę nieza-
leżnie od człowieka, na wol-
ności. Przykładem są koty na 
działkach, osiedlach, cmenta-
rzach, czyli gdzieś blisko nas, 
ale nie w naszych domach. 
Bardzo często są to zwierzaki 
dzikie, ale nie wszystkie, bo 
są koty wolno żyjące, które 
dają się swoim karmicielom 
głaskać, brać na ręce. 

Natomiast koty bezdomne 
to takie, które zostały porzu-
cone przez człowieka lub z 
innych powodów znalazły 
się na ulicy, będąc w pełni 
udomowionymi zwierzętami. 
Takie koty na wolności sobie 
nie poradzą.

Na czym polega wasza pomoc 
kotom wolno żyjącym?

Przede wszystkim na lecze-
niu i sterylizacji. Pożyczamy 
nasze klatki łapki lub nasi wo-
lontariusze przyjeżdżają na 
miejsce z klatką i pomagają 
złapać takiego kota, czasem 
dostarczamy tylko złapane 
już koty do lecznicy i udzie-
lamy pomocy medycznej, 
połączonej ze sterylizacją. 
W trakcie leczenia i kilka dni 
po sterylizacji udzielamy 

takim kotom schronienia, po 
czym, gdy już dojdą do sie-
bie, wypuszczamy w miejsce 
bytowania. Przed złapaniem 
takiego kota, trzeba założyć, 
że może nam się to udać 
tylko raz, dlatego trzeba bar-
dzo dobrze przemyśleć jakie 
mamy warunki i co z nim 
zrobimy.

Ile kotów miesięcznie trafi a 
do fundacji?

Bardzo często ktoś dzwoni, 
że znalazł poszkodowanego 
kota. Zimą są to powiedzmy 
2-4 zgłoszenia tygodniowo, 
natomiast latem bywa tak, że 
zgłaszanych jest kilkadziesiąt 
kociąt dziennie. Wtedy takich 
zgłoszeń jest po prosu mul-
tum i nie ma możliwości, żeby 
wszystkim tym zwierzakom 
pomóc i nie mówię tu o moż-
liwościach fundacji JoKot.

 Mówię też o możliwościach 
wszystkich innych funda-
cji, stowarzyszeń, schronisk 
i osób prywatnych, które 
pomagają zwierzakom. Zwie-
rząt potrzebujących pomocy 
jest więcej niż możliwości 
pomocowych.

Jak powstała fundacja JoKot?
Nasza fundacja działa for-

malnie od 24 stycznia 2011 
roku. Z tym, że jest to data 
rejestracji, tak naprawdę 
działamy dłużej, tylko wcze-
śniej funkcjonowaliśmy jako 
grupa nieformalna.

Moja działalność na rzecz ko-
tów zaczęła się tak naprawdę 
w 2004 roku. To były poje-
dyncze zwierzaki, które trafi ły 
do lecznicy, z którą byłam 
zaznajomiona i szukałam dla 
nich domów. W większej akcji 
wzięłam udział rok później. 
Pewna pani musiała sprzedać 
mieszkanie, w którym miesz-

kała z ponad trzydziestoma 
zwierzakami. Trzeba było 
znaleźć dla nich wszystkich 
domy i wtedy tak napraw-
dę poznałam cały ten świat 
szukania domów dla kotów 
bezdomnych i problemów, 
które są z tym związane. Moż-
na powiedzieć, że od tego 
momentu moja działalność 
się tak na dobre zaczęła.

W ciągu dwóch i pół miesią-
ca, razem z ludźmi, którzy mi 
w tym pomagali, znaleźliśmy 
domy dla ponad trzydziestu 
zwierząt. Potem ta sama pani 
poprosiła mnie o pomoc 
w wyłapywaniu kotów wol-
no żyjących do sterylizacji. 
Były to koty mieszkające 
w piwnicach. To ona pokazała 
mi do czego służą klatki łapki 
i jak się z tego korzysta. Od 
niej dowiedziałam się o idei 
sterylizacji i wypuszczania 
ponownego kotów wolno 
żyjących, w miejsce ich by-
towania.

Zaczęłam gromadzić wokół 
siebie ludzi, którzy pomagali, 
część z nich działała krót-
ko, część dłużej. Z czasem 
wytworzyła się silna grup-
ka, która działała regularnie 
i ostatecznie w 2011 roku, 
w czwórkę, postanowiliśmy 
założyć fundację, przede 
wszystkim po to, żeby móc 
pozyskiwać środki finanso-
we, startować w konkursach 
dotacyjnych, żeby po prostu 
łatwiej nam było działać od 
strony fi nansowej.

Ile kotów obecnie jest pod 
opieką fundacji?

Łączna ilość tych zwierząt 
jest zmienna, ale w tym mo-
mencie mamy pod opieką 
prawie trzysta kotów. Mam 
na myśli takie zwierzaki, które 
są albo u nas w przytulisku, 

albo w domach tymczaso-
wych, czy też w azylu u Hani. 
Mamy około czterdziestu 
domów t ymczasow ych, 
z którymi współpracujemy i 
część to są osoby, które mają 
jednego, dwa zwierzaki, a 
część to osoby, które mają po 
kilka, kilkanaście.

Największym domem jest 
azyl u Hani, właściwie to jest 
już przytulisko, które działa 
ofi cjalnie z nami na podsta-
wie umowy użyczenia. Tam 
jest zawsze tych zwierzaków 
kilkadziesiąt i jest to jedyny 
azyl, w którym jest miejsce 
dla kotów białaczkowych. 
Z nimi jest szczególny pro-
blem, bo muszą być izolo-
wane od innych, także tam 
u Hani mają dla siebie spe-
cjalne pomieszczenia. U niej 
są też przede wszystkim 
zwierzaki hospicyjne, czyli 
takie, które mają bardzo małą 
szansę na adopcję ze wzglę-
dów zdrowotnych. 

W pozostałych domach 
tymczasowych są zwierzaki 
adopcyjne, także tam jest 
zdecydowanie większy ruch. 
Cały czas szukamy nowych 
domów tymczasowych, bo 
chcielibyśmy, żeby docelo-
wo wszystkie zwierzaki były 
w domach, a nie poupychane 
w przytulisku.

***
Działania fundacji Jokot 

można wesprzeć pod nr konta:
60 1020 1026 0000 1402 0182 
0927.

Kontakt w sprawie adopcji 
kotów: adopcje@jokot.pl, tel.: 
519-689-130

Więcej informacji na stro-
nie: http://www.jokot.pl

Lucyna
Dąbrowska
Fot. Sqpien 

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ 
reklama@flesch.pl
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KOLEJ. Sprawdzamy postęp prac na trasie Grodzisk Mazowiecki – Warszawa-Włochy

Za nami cztery miesiące remontu torowiska
Ponad cztery miesiące temu, 
3 września 2017 r., rozpoczął 
się remont torowiska na trasie 
Warszawa Włochy – Grodzisk 
Mazowiecki. Sprawdzamy na 
jakim stopniu zaawansowania 
są prowadzone prace i czy 
torowisko zostanie oddane do 
użytkowania w planowanym 
terminie. 

Od 3 września 2017 r. prowadzo-
ne są intensywne prace remon-

towe na 22-kilometrowym odcinku 
podmiejskiej linii kolejowej od stacji 
Warszawa – Włochy do Grodziska 
Mazowieckiego.

Po zakończeniu modernizacji 
maksymalna prędkość pociągów 
na linii podmiejskiej wzrośnie z 90 
km/h do 120 km/h. Czas dojazdu 
z Grodziska Mazowieckiego do War-
szawy-Zachodniej ma więc skrócić 
się o 4-5 minut.

Niezbędna modernizacja linii
Co więcej, podczas modernizacji 

wszystkie stacje na trasie mają 
zostać przystosowane do potrzeb 
osób niepełnosprawnych, a mię-
dzy Brwinowem i Pruszkowem 
powstanie nowa stacja – Parzniew. 
Odnowione zostaną także wiaty na 
peronach. Dodatkowo powstanie 
tunel drogowy pod torami przy ul. 
Działkowej w Pruszkowie. 

Po upływie czterech miesięcy 
od rozpoczęcia remontu, pytamy 
przedstawicieli PKP Polskie Linie Ko-
lejowe S.A. o postęp prac remonto-
wych na trasie Grodzisk Mazowiecki 

– Warszawa-Włochy.

Prace idą zgodnie z planem
Jak twierdzą kolejarze, prace 

remontowe na podmiejskiej linii 
idą zgodnie z planem. Na szlaku 
z Warszawy – Włochy do Grodziska 
Mazowieckiego zdemontowano już 
większość torów i sieci trakcyjnych. 
Wykonawca dokonuje już ostatnich 
prac rozbiórkowych na starych 
peronach.

Powoli wyłaniają się konstrukcje 
nowych obiektów w miejscowo-
ściach Brwinów, Milanówek i Pia-
stów. Widać również zaawansowane 
prace przy nowych przystankach: 
Parzniew oraz Warszawa – Włochy. 
Z kolei prace przy budowie peronu 
jednokrawędziowego są na pół-
metku.

Mocno zaawansowany jest także 
montaż fundamentów sieci trak-
cyjnej. Na większości modernizo-
wanego odcinka wykonawca przy-
gotował już teren pod układanie 
nowych torów.

A jak postęp prac prezentuje się 
w liczbach? Na plac budowy wyko-
nawca zwiózł już ponad 65 km szyn, 
ponad 35 tys. sztuk podkładów 
i 50 tys. ton kruszywa. Do robót 
wykorzystywany jest ciężki sprzęt. 
Pracują 24 koparki, 4 dźwigi, 23 
betoniarki i ponad 30 samochodów 
ciężarowych.

Termin będzie dotrzymany
Przedstawiciele PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. twierdzą, że ruch 
pociągów zostanie przywrócony 
zgodnie z planem, czyli we wrześniu 
2018 r.

– Utrzymywane jest dobre tempo 
prac. We wrześniu przyszłego roku 
Polskie Linie Kolejowe planują przy-
wrócenie ruchu pociągów między 
Warszawą a Grodziskiem Mazowiec-
kim – podkreśla Karol Jakubowski 
z zespołu prasowego PKP Polskie 
Linie Kolejowe S.A.

Koszt całej inwestycji na linii 
Grodzisk Mazowiecki – Warszawa 
wynosi 285 milionów złotych.

Kinga Rochalska
Fot. Zespół prasowy

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 

Grodzisk Mazowiecki

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  |    |   
  |    |  

-

-

Moja kolej

www.grodzisk-warszawa.pl
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KĄCIK ADOPCYJNY

U NAS. Dzielmy się dobrem - Jadłodzielnia w Milanówku

Zamiast marnować, podziel się
Od połowy listopada w Milanówku przy ul. Królewskiej 61A, obok stacji kolejki WKD Grudów, działa Jadłodzielnia. 
Pracownicy fi rmy „Pikomp” udostępnili na zewnątrz lodówkę, dostępną 24 godziny na dobę, z której można 
nieodpłatnie poczęstować się jedzeniem, lub którą można własnym sumptem w jedzenie zaopatrzyć, dzieląc się 
w ten sposób z innymi.

Tzw. foodsharing (z ang.: 
food-jedzenie,  share -

-dzielić się) wykiełkował 
w Niemczech, w Polsce zago-
ścił w 2016 roku.
Ideą przewodnią jest tu 
dzielenie się żywnością, aby 
zapobiec jej marnowaniu 
– gdy przygotowaliśmy jej 
zbyt dużo, np. na święta lub 
domowe imprezy, lub gdy 
zgromadziliśmy w domu 
zbyt wiele produktów spo-
żywczych, których termin 
przydatności minie, zanim 
zdążymy je wykorzystać.

Dobro powraca
Milanowskiej Jadłodzielni 

przyświecają również inne 
idee. Zdaniem organizatorów 
przedsięwzięcia, czyli zespołu 
firmy „Pikomp” ważne jest, 
aby robić coś dobrego dla 
innych, aby bezinteresownie 
pomagać. Takie nastawienie 
wynika m.in. z wiary, że „do-
bro powraca” – jeżeli damy je 
ludziom od siebie, to powró-
ci do nas zwielokrotnione. 
Skoro więc fi rma prosperu-
je a pracownicy podzielają 
te wspólne, wyniesione już 
z domu wartości, to nic nie 
stoi na przeszkodzie, aby nad-
wyżkę czasu i zaangażowania 
poświęcić zespołowo dla 
tych, którzy są w potrzebie.

Za składkowe fundusze 
zakupiona więc została spe-
cjalna przeszklona lodówka, 
wyprzedawana z lokalu ga-
stronomicznego, pracownicy 
i praktykanci przygotowali 
ją do użytku i opatrzyli szyl-
dem, a na Facebooku ini-
cjatywa została błyskawicz-

nie rozpropagowana, dzięki 
ogromnej ilości udostępnień. 
W tak niedużej miejscowości 
jak Milanówek informacja 
o Jadłodzielni rozchodzi się 
również skutecznie pocztą 
pantofl ową.

Potrzebujący
Kto korzysta z lodówki? Po-

mysł jest taki, aby korzystali 
z niej wszyscy, którzy tego 
w danym momencie potrze-
bują, nie zakłada się tu z góry 
żadnych kryteriów, ani nie 
ocenia sytuacji materialnej 
częstujących się.

Mogą to być zarówno 
osoby niezamożne, którym 
brakuje pieniędzy na zakup 
żywności, jak i osoby, które 
są po prostu głodne w danym 
momencie, np. dzieci wraca-
jące ze szkoły czy oczekujący 
na kolejkę WKD.

Ważne jest aby sobie na-
wzajem pomóc, podzielić 
się, nie zmarnować żywności.

Darczyńcy
A kto uzupełnia zasoby 

lodówki? Są osoby zamożne, 
które przywożą produkty za-

kupione w sklepie specjalnie 
na tę okoliczność.

Przed Świętami Bożego 
Narodzenia w lodówce poja-
wiły się smaczne przetwory 
domowe, przyniesione przez 
panią, która zapakowała je 
pięknie w formie prezentów. 
W przerwie między Świętami 
a Sylwestrem można było 
poczęstować się potrawami, 
które pozostały w domach 
jako nadwyżka świątecznych 
przygotowań.

Podobnie o zasoby lodówki 
dbają organizatorzy przed-
sięwzięcia, kupując niektóre 
produkty lub przynosząc 
żywność, która nie została 
przez nich spożytkowana. 
W każdym razie w lodów-
ce cały czas jest jedzenie, 
z którego można i warto 
skorzystać.

Zespół wolontariuszy
Trzeba podkreślić, że zgod-

nie z duchem „foodsharingu” 
milanowska Jadłodzielnia 
bazuje całkowicie na działa-
niach wolontariuszy.

Zespół organizatorów to lu-
dzie, którzy od lat angażowali 

się w inicjatywy pomocowe. 
Zapraszają zatem do współ-
działania wszystkich, którym 
bliskie jest takie podejście.

Druga lodówka 
w Milanówku

Już wkrótce  dzięki hojności  
Pana Krzysztofa Kowalew-
skiego, który zakupił drugą 
lodówkę z przeznaczeniem 
na „Jadłodzielnię”  przy ul. Pił-
sudskiego na terenie bazaru, 
powstanie kolejne miejsce 
zagospodarowania dla pro-
duktów żywnościowych na-
bytych lub przygotowanych 
przez nas w nadmiarze.

Do akcji przystapili także 
pracownicy Urzędu Miasta 
Milanówka, Ośrodka Pomocy 
Społecznej i Zakładu Gospo-
darki Komunalnej i Mieszka-
niowej w Milanówku.

Przypominamy, aby do 
Jadłodzielni nie przynosić 
produktów z surowych jajek 
oraz takich, które przekro-
czyły datę przydatności do 
spożycia, a także surowego 
mięsa.

Przerażające statystyki
W Polsce rocznie marnuje 

się 9 mln ton żywności (Eu-
rostat 2006). Jednocześnie, 
niemal 3 mln osób doświad-
cza skrajnego ubóstwa (GUS 
2016). Eurostat przypisuje 
2 mln zmarnowanych ton 
żywności rocznie konsumen-
tom mieszkającym w Polsce. 
To jest średnio 52 kg jedzenia 
na każdą osobę.

Sylwia Pańków
Fot. www.facebook/

Krzysztof Ferrari Kowalewski

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.

Bugaj vel Ryś
Kocisko miało poważną operacje miednicy i ampu-

towany ogonek co sprawia że wygląda jak ryś.
Bugaj już doszedł do siebie i świetnie sobie radzi, 

kocisko jest pełne energii i męczy go już pobyt 
w lecznicowej klatce, niestety ze względu na dodatni 
Fiv nie może zamieszkać z innymi zdrowymi kotami 
choć bardzo je lubi, szukamy mu domku z innym cho-
rym kotem bądź z psem które również kocisko bardzo 
lubi. Kot spędza czas głównie na : zabawie, mizianiu, 
polowaniu i kombinowaniu co by tu nowego spsocić.

Kontakt w sparwie adopcji: 601-355-428.
Umaszczenie:szary pręgowany; wiek: ok. 1,5 roku; 

odrobaczenie: tak; szczepienie: tak;kuweta: tak;kastra-
cja: tak. Testy FIV/Felv - dodatni / ujemny.

Gustaff 

Pod koniec listopada do lecznicy trafi ł ten kot, był 
poważnie chory, został zabrany z ul. Helenowskiej w 
okolicach Żabki i kościoła. Kot był nie kastrowany, 
bez chipa, ma ok 4 lat jest bardzo towarzyski. Może 

ktoś go jednak poszukuje lub poznaje?
Gustaff powoli rozgląda się za swoim domkiem, jest 

już prawie zdrowy, wykastrowany dogaduje się z kotami 
choć woli towarzystwo człowieka.

Kontakt w sprawie adopcji 601 355 428.
Umaszczenie: bury pręgowany; wiek: ok. 4 lat; odro-

baczenie: tak; szczepienie: tak; kuweta: tak; kastracja: 
tak. Testy FIV/Felv - ujemny / ujemny.

***
Warunkiem adopcji jest podpisanie umowy adop-

cyjnej zobowiązującej do należytej opieki nad psem.
www.psnrz.org.pl,
www.facebook.com/PSnRZ

Zdolny syn
- Czy jak w przyszłości zostaniesz chirurgiem, to też 

będziesz w Wikipedii sprawdzał, jak wyciąć wyrostek?
- No co ty, tata, w jakiej Wikipedii?! Na YouTube będę 

oglądał!

Sposób na dziewczyny

- Spytałem mojego trenera na siłowni, z którego urządzenia 
mam najczęściej korzystać, żeby dziewczyny na mnie leciały. 
Odpowiedział, że z bankomatu...

Niełatwa przyszłość
Wyobraźcie sobie, jak ciężko będzie przyszłym pokole-

niom! Zechcesz się gdziekolwiek zarejestrować, a tu wszyst-
kie loginy zajęte!

Ach te dzieci
- Jasiu, zachowujesz się jak prosię! - strofuje mama Jasia 

za zachowanie przy stole - wiesz, co to prosię?
- Tak mamusiu - dziecko maciory.

http://smieszne.dowcipy.pl
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1722/1821/ODS Brwinów, segment szeregowy,
stan deweloperski, 5 pokoi, pow. 188 m2,
działka pow. 318 m2, cena 569.000 zł

1719/1821/ODS Grodzisk Maz., wolnostojący,
4 pokoje, pow. 100 m2, działka pow. 1100 m2,
cena 570.000 zł

1724/1821/ODS Brwinów, wolnostojący, 6 pokoi,
pow. 240 m2, działka pow. 1017 m2, cena
639.000 zł

1720/1821/ODS Milanówek, wolnostojący,
5 pokoi, pow. 160 m2, działka pow. 1500 m2,
cena 690.000 zł

1721/1821/ODS Otrębusy, wolnostojący,
4 pokoje, pow. 167 m2, działka pow. 1535 
m2, cena 999.000 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1688/1821/ODS Brwinów, wolnostojący,
4 pokoje, pow. 140 m2, działka pow. 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. 140 m2,
działka pow. 1050m2, cena 630.000 zł

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

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

cena 850.000 zł
1689/1821/ODS Nadarzyn, Stara Wieś,

wolnostojący, 4 pokoje, pow. 170 m2, działka
pow. 1000 m2, cena 950.000 zł

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

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

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

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

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

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

1650/1821/ODS Grodzisk Maz. ,  s tan
deweloperski, pół bliźniaka, 4 pokoje, pow.
160 m2,działka pow. 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 pow. 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 pow. 1050 m2, cena 630.000 zł

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

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

1653/1821/ODS Nadarzyn, wolnostojący,
5 pokoi, pow. 350 m2, działka pow. 4185 m2,
cena 730.000 zł

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

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

1682/1821/ODS Warszawa, Ursus, wolnostojący,
6 pokoi, pow. 180 m2, działka pow. 977 m2,
cena 1.350.000 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 pow. 1500 m2, cena 1.220.000 zł

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

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

1657/1821/ODS Raszyn, pół bliźniaka, 7 pokoi,
pow. 226 m2, działka pow. 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
pow. 1000 m2, cena 899.000 zł

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

1647/1821/ODS Żółwin,  wolnostojący,
4 pokoje, pow. 190 m2, działka pow. 1000 m2,
cena 1.100.000 zł

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

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

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

1644/1821/ODS Pruszków, wolnostojący,
magazyn wysokiego składowania wraz
z wyposażeniem, pow. 600 m2, działka pow.
1400 m2, cena 2.900.000 zł

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

1630/1821/ODS Nadarzyn, Stara Wieś, stan
deweloperski, wolnostojący, 5 pokoi, pow.
168 m2, działka pow. 1000 m2, cena 715.000 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. 125m2, działka
pow. 1000 m2, cena 768.000 zł

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

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

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

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

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

1627/1821/ODS Komorów, wolnostojący,
7 pokoi, pow. 359 m2, działka pow. 964 m2,
cena 1.499.000 zl

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

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

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

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

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

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

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

1594/1821/ODS Wolica, wolnostojący, stan
deweloperski, 7 pokoi, pow. 219 m2, działka
pow. 1070 m2, cena 972.000 zł

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

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

1523/1821/ODS Grodzisk Maz. ,  s tan
deweloperski, bliźniak, 4 pokoje, pow.
150 m2, działka pow. 500 m2, cena 530.000 zł

1524/1821/ODS Grodzisk Maz. ,  s tan
deweloperski, bliźniak, 6 pokoi, pow. 160 m2,
działka pow. 750 m2, cena 640.000 zł

1519/1821/ODS Nadarzyn, Stara Wieś, 7 pokoi,
pow. 300 m2, działka pow. 2000 m2, cena
1.999.000 zł 

1517/1821/ODS Łomianki, stan deweloperski,
wolnostojący, 4 pokoje, pow. 174 m2, działka
pow. 610 m2, cena 780.000 zł

1518/1821/ODS Łomianki, stan deweloperski,
wolnostojący, 6 pokoi, pow. 175 m2, działka 
pow. 640 m2, cena 865.000 zł

1521/1821/ODS Piastów, stan surowy zamknięty,
wolnostojący, 6 pokoi, pow. 255 m2, działka
pow. 975 m2, cena 650.000 zł

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

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

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

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

1491/1821/ODS Pruszków, segment, 6 pokoi,
pow. 238 m2, działka pow. 300 m2, cena
890.000 zł

1487/1821/ODS Magdalenka, wolnostojący,
3 pokoje, pow. 85 m2, działka pow. 1800 m2,
cena 750.000 zł

1484/1821/ODS Nowa Wieś, bliźniak, 5 pokoi,
pow. 180 m2, działka pow. 378 m2, cena 650.000 zł

1482/1821/ODS Brwinów, wolnostojący,
5 pokoi, pow. 145 m2, działka pow. 1267 m2,
cena 719.000 zł

1472/1821/ODS Pruszków, Ostoja, połowa
bliźniaka, 4 pokoje, pow. 200 m2, działka pow.
605 m2, cena 599.000 zł

1465/1821/ODS Grodzisk Maz., Książenice,
wolnostojący, stan deweloperski, 6 pokoi,
pow. 288 m2, działka pow. 1500 m2, cena
799.000 zł

1467/1821/ODS Nadarzyn, wolnostojący,
5 pokoi, pow. 180 m2, działka pow. 2400 m2,
cena 730.000 zł

1451/1821/ODS Milanówek, wolnostojący,
3 pokoje, pow. 340 m2, działka pow. 1402 m2, 
cena 790.000 zł

1445/1821/ODS Nadarzyn, wolnostojący,
pow. 540 m2, działka pow. 3000 m2, 6 pokoi,
cena 1.200.000 zł

1443/1821/ODS Brwinów, wolnostojący, pow.
230 m2, działka pow. 1300 m2, 5 pokoi, cena
1.570.000 zł

1438/1821/ODS Nadarzyn, wolnostojący,
3 pokoje, pow. 110 m2, działka pow. 1200 m2,
cena 780.000 zł

1448/1821/ODS Michałowice, wolnostojący,
4 pokoje, pow. 106 m2, działka pow. 916 m2,
cena 790.000 zł

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

76/1821/ODS Nadarzyn, Urzut, wolnostojący,
stan surowy zamknięty, pow. 200 m2, 5 pokoi,
działka pow. 1200 m2,  cena 320.000 zł

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

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

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

1533/1821/ODS Grodzisk Maz., stan surowy
zamknięty, bliźniak, 4 pokoje, pow. 122 m2,
działka pow. 333 m2, cena 455.000 zł

1538/1821/ODS Pęcice, stan surowy otwarty, 
bliźniak, 3 pokoje, pow. 170 m2, działka pow.
400 m2, cena 495.000 zł

1536/1821/ODS Otrębusy, bliźniak, 5 pokoi,
pow. 182 m2, działka pow. 1640 m2, cena
699.000 zł

1535/1821/ODS Żbików, bliźniak, 7 pokoi, pow.
230 m2, działka pow. 324 m2, cena 710.000 zł

1540/1821/ODS Raszyn, stan deweloperski,
6 pokoi, pow. 210 m2, działka pow. 780 m2,
cena 730.000 zł

1545/1821/ODS Raszyn, wolnostojący, stan do
wprowadzenia, 5 pokoi, pow. 210 m2, działka
pow. 780 m2, cena 1.120.000 zł

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

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

3482/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 
48 m2, cena 250.000 zł

3483/1821/OMS Warszawa, Ursus, 3 pokoje,
pow. 58 m2, cena 370.000 zł

3483/1821/OMS Milanówek, 3 pokoje, pow.
50 m2, cena 205.000 zł

3485/1821/OMS Grodzisk Maz., 3 pokoje, pow. 
60 m2, cena 260.000 zł

3475/1821/OMS Warszawa, Ursus, 3 pokoje,
pow. 50 m2, cena 300.000 zł

3474/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 48
m2, cena 230.000 zł

3476/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 59 
m2, cena 369.000 zł

3477/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 37
m2, cena 204.000 zł

3479/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 37
m2, cena 175.000 zł

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

N A     S P R Z E D A Ż

MIESZKANIA

DOMY
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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. 58m2, 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 207.000 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 Maz., 2 pokoje,
pow. 36 m2, cena 180.000 zł

3417/1821/OMS Grodzisk Maz., 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 Brwinów, 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 229.000 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

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 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

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

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

2642/1821/OGS Milanówek, budowlana, pow.
1650 m2, cena 301.000 zł

2643/1821/OGS Nadarzyn, budowlana, pow.
1880 m2, cena 244.000 zł

2644/1821/OGS Nadarzyn, Urzut, budowlana,
pow. 1500 m2, cena 159.000 zł

2645/1821/OGS Nadarzyn, Młochów,
budowlana, pow. 1000 m2, cena 110.000 zł

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 Mazowiecki, 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. 1000 m2, cena 180.000 zł

2606/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, budowlana,
pow. 1000 m2, cena 180.000 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. 1600m2, 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

2 5 9 1 / 1 8 2 1 / O G S  B r w i n ów,  O t rę b u s y,
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. 1620m2, 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. 640m2, 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. 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 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. 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

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 Mazowiecki,
budowlana, pow. 500 m2, cena 120.000 zł

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

2432/1821/OGS Grodzisk Maz., 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
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DAM PRACĘ:
-Duża hurtownia spożywcza 

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

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

-Hur townia  spoż y wcza 
w Nadarzynie zatrudni do działu 
handlowego z jęz.angielskim 
rekrutacja@fl esch.pl

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

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

SZUKAM PRACY:
-Pani podejmie się sprzątania 

domu, mieszkania, biura, mycia 
okien. Tel. 511 090 872

-Podejmę pracę chałupniczą. 
Tel. 574 215 996

-Zaopiekuję się starszą osobą. 
Mam doświadczenie. Warszawa. 
Tel. 513 519  939

AUTOMOTO:
-Kolekcjoner kupi auta z PRL. 

Tel. 516 774 069
-Kolekcjoner kupi części do 

polskich, starych motocykli: 
sokół, sm500, lech, cws, pod-
kowa, 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 oso-
bowy i dostawczy, również 
rozbity i bez dokumentów. Tel. 
519 353 990

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

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

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

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

-Kupię starszą Toyotę. Stan 
techniczny bez znaczenia. Może 
być bez ubezpieczenia i przeglą-
du. Tel. 668 171 639

NIERUCHOMOŚCi:

-Bramki k. Błonia dom z dział-
ką 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 
sprzedam 1579 m2 Odrano 
Wola - Grodzisk Mazowiecki. 
Cena:  110 z ł /m2,  media 
w ulicy. Tel. 510 407 176

-Gospodarstwo rolne 3,2 ha w 
gminie Mochowo, koło Płocka 
sprzedam. Cena: 249 tys. zł. Tel. 
(24) 276 57 84

-Klaudyn: sprzedam działkę 
980 m2 z budynkiem meszkal-
nym 420 m2. Wszystkie media: 
prąd, gaz, woda itd. Tel. 514 
640 779

-Kupię gospodarstwo rolne 
lub siedlisko w ok. Grodziska 
Maz. Tel. 510 800 370

-Reguły przy al. Jerozolim-
skich, działkę sprzedam: 1300 
m2. Tel. 720 147 373

-Sprzedam dom wolnostojący 
127 m2 powierzchni mieszkal-
nej, powierzchnia użytkowa  
150 m2, 5 pokoi, 2 kuchnie, 
2 łazienki, 2 oddzielne wejścia. 
Wszystkie media, kanalizacja 
w budowie. Działka 1506 m2, 
garaż wolnostojący. Milanówek. 
Cena: 690 tys. zł. Tel. 510 407 176

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

-Sprzedam działki budowlano 
- rekreacyjne w miejscowości 
Gąsiorowo Olsztyńskie: woda, 
prąd. Cena: 35 zł/m2. Tel. 602 
613 658

-Ursus  dom spr zedam: 
6 pokoi, 120 m2, wysoki parter 
z piętrem. Trzy garaże. Tel. 504 
345 767

- W y n a j m ę  p o k ó j  1 2 
m2 przy rodzinie - Bielany. 
Do uż ytkowania kuchnia 
i łazienka. Dla studentki lub 
studenta. Tel. 513 519 939

-Wynajmę pokój z garażem. 
Warszawa - Ursus. Tel. 505 
345 767

-Wynajmę dwa graże (70 i 30 
m2) na działaność gospodarczą 
w Ursusie. Wjazd prosto z ulicy. 
Tel. 505 345 767

MATRYMONIALNE:
-Witam Panie, jestem wdow-

cem, kulturalnym, pracującym, 
bez nałogów, który pozna Panią 
na stałe o podobnym myśleniu 
by założyć rodzinę. Mam 53 
lata, 170 cm wzrostu. Proszę 
o kontakt lub sms na nr. tel. 601 
263 231

-Wdowiec lat 54, 170 cm 
wzrostu, mieszkaniec Ursusa 
pozna pana do stałego związku. 
Tel. 576 207 245

-Szukam kobiety 50 plus. Tel. 

576 374 245
-Szukam osoby a może przy-

jaciela na dobre i na złe, a może 
romansu. A może coś więcej? 
Wdowa 60 plus. Tel. 513 512 412

KUPIĘ - SPRZEDAM:
-Antyczne meble, obrazy, 

srebra, platery, szable, bagnety, 
orzełki, książki, odznaki, od-
znaczenia, pocztówki, bibeloty 
zakupię – za gotówkę. Tel. 504 
017 418; 601 336 063

-Biurko sprzedam. Stan bar-
dzo dobry, cena: 80 zł. Tel. 574 
215 996

-Damkę górala z obniżoną ramą
i w dobrym stanie kupię. Okolica 
Góry Kalwarii. Tel. 506 582 174

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

-Kolekcjoner kupi pamiątki 
związane z Powstaniem War-
szawskim: listy, zdjęcia, doku-
menty i inne ciekawe przed-
mioty. Tylko oryginały. Tel. 505 
529 328

-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, odznaki itd. oraz stare 
motocykle-części: silniki, ramy, 
baki, koła, kosze i inne. Tel. 505 
529 328

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

Kupię zużyte akumulatory. 
Dojeżdżam. Tel. 510 800 370

-Nową, czarną marynarke 
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

-Okazja! Sprzedam trzy nowe 
garnitury dobrej jakości o wy-
miarach 170x108 cm. Cena do 
ustalenia. Tel. 506 372 030

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

-Pianino, czarne Calipso, pra-
wie nieużywane sprzedam. Tel. 
505 345 767

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

-Różne książki sprzedam, 
w tym słowniki. Tel. 505 345 767

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

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

-Sprzedam futro z norek brą-
zowe. Tel. 602 255 395

-Sprzedam bardzo ładną, 
nową kurtkę z norek nr. 46, 
kolor czekolada. Tel. 502 629 
315 Barbara

-Sprzedam kurtkę męską 3/4 
z kapturem: zimowa, brązowa. 
Cena: 250 zł. Tel. 574 215 996

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

-Sprzedam krewetki akwa-
riowe, gupiki, molinezje i platki. 
Tel. 574 215 996

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

-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 wol-
nostojący, gazowy, jednofunk-
cyjny vito pend 100.200-400 
metrów grzewczych, zasobnik 
wody Vailand 200 l. Kalory-
fery 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 tanio kanapę dwu-
osobową i dwa fotele, kolor 
beżowy, stan b. dobry. Tel. 698 
391 331

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

-Zamienię akumulatory zuży-
te na sprawne, niewielka dopła-
ta. Tel. 510 800 370

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

USŁUGI:
-Dezynsekcja - deratyzacja. 

Skutecznie zwalczamy: prusaki, 
karaluchy, mrówki, pluskwy, my-
szy 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 
zwalczamy komary na terenach 
zielonych. Pozbędziesz się bzy-
czącego problemu. Kontakt: 
www.insekt24.pl Tel. 533 780 
170

-Przewozy busem, wycinka 
drzew, żywopłotów, wywóz 
złomu. Tel. 515 146 480

RÓŻNE
-Pomogę, czuję i widzę więcej, 

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

Drobne od osób prywatnych za darmo!

Wyslij treść SMS na nr. 885 585 001

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  A

TU MOŻE BYĆ 
TWOJA 

REKLAMA
885 585 001,
601 967 788 

B E Z 
T A B U

Droga Redakcjo.
Szukam mieszkania na sprzedaż już od dłuższego czasu ale 

jak się okazało nie jest to łatwe bo jak nie cena to położenie, 
zawsze jest coś.

Udało mi się znaleźć mieszkanie idealne i wszystko 
byłoby w porządku gdyby nie fakt, że obecni właściciele dla 
bezpieczeństwa ponieważ mieszkanie stało puste odłączyli 
media (gaz i prąd). Zapewniają mnie, że ponowne ich 
podłączenie to tylko formalność natomiast ja obawiam się 
podpisać akt i przelać pieniądze nie mając pewności, że uda 
się je podłączyć.

Co mogę zrobić w takiej sytuacji?
Pozdrawiam

Agnieszka 39 l. 

Szanowna Pani Agnieszko.
Może Pani być spokojna, istnieje wyjście z takiej sytuacji.
Może Pani zawrzeć umowę przedwstępną w formie 

aktu notarialnego z zaznaczeniem warunku, że umowa 
przyrzeczona odbędzie się dopiero w chwili gdy: i tu ma 
Pani dwie opcje do wyboru, wtedy gdy właściciele okażą 
stosowne wnioski o ponowne przyłączenie mediów lub 
dopiero wtedy gdy media zostaną fi zycznie podłączone.

Proszę pamiętać, że jeżeli gaz odłączony był dłużej niż 
6 miesięcy przed ponownym podłączeniem wykonana 
będzie musiała zostać próba szczelności co może wydłużyć 
czas do momentu podłączenia.

Wszystko jednak można zawrzeć w umowie przedwstęp-
nej jako warunek. Notariusze wykonują takie umowy, 
będzie wtedy zabezpieczona Pani oraz zadatek, który 
wpłaci Pani na poczet ceny końcowej. 

***
Drodzy czytelnicy czekam na Wasze maile na każdy temat:  

redakcja@fl esch.pl.
Na łamach gazety odpowiem Państwu na każde trapiące 

Was pytanie: gdzie najlepiej zjeść, gdzie kupić tanio i fajnie, 
jak usunąć plamy z tłuszczu czy jak z pompą oświadczyć się 
ukoozdrawiamchanej.

Pozdrawiam
Kataryna Włodarczyk 
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RASZYN. Badania mammografi czne

Masz 50-69 lat? 
Z rob i łaś  już 
mammografi ę?
Niespełna  39,4 % uprawionych Polek zgłosiło się 
w ubiegłym roku na badania mammograficzne 
w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego 
Wykrywania Raka Piersi nadzorowanego 
przez Ministerstwo Zdrowia. Waga i znaczenie 
Programu dla zdrowia i życia Polek jest nie do 
przecenienia. Kobiety w wieku 50 – 69 lat są bowiem 
najbardziej narażone na ryzyko zachorowania.

- Mimo, iż mammografi a to najskuteczniejsza metoda 
profi laktyki raka piersi, nadal mniej niż połowa kobiet pod-
dała się bezpłatnemu badaniu w ramach Populacyjnego 
Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi – mówi 
dr Małgorzata Cymerman z LUX MED Diagnostyka – Za-
chęcamy panie do profi laktyki związanej z rakiem piersi, 
gdyż jest to najczęściej występujący nowotwór złośliwy 
wśród Polek.

Badanie jest bezpłatne i refundowane przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia. Nie jest wymagane skierowanie lekar-
skie. Na badanie można zgłosić się w dowolnej miejsco-
wości niezależnie od miejsca zamieszkania.

Mogą w nim uczestniczyć  ubezpieczone panie  w wie-
ku od 50 do 69 lat, które nie są leczone onkologicznie i 
jednocześnie:

• w ciągu ostatnich 2 lat nie miały wykonanej mammo-
grafi i

• lub otrzymały odpowiednie pisemne wskazanie (rak 
piersi wśród członków rodziny, mutacje w genach BRCA 
1 i BRCA 2) i nie miały wykonanej mammografi i w ciągu 
ostatnich 12 miesięcy

Mammografia trwa jedynie kilka minut i polega na 
zrobieniu czterech zdjęć rentgenowskich. Pozwala na roz-
poznanie i wykrycie tzw. zmian bezobjawowych (guzków 
i innych nieprawidłowości) w bardzo wczesnym etapie 
rozwoju, kiedy nie są one wyczuwalne podczas samo-
kontroli piersi lub badań palpacyjnych. Wcześnie wykryty 
nowotwór piersi pozwala rozpocząć natychmiastowe i 
skuteczne leczenie oraz daje niemal 100 % gwarancję 
powrotu do zdrowia.

Badania mammografi czne w mammobusie odbędą 
się w Raszynie – 7,8,9 lutego 2018 przy Urzędzie Gminy, 
ul. Szkolna 2 A.

Uprzejmie prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 
58 666 24 44 lub na http://www.mammo.pl/formularz. Call 
Center czynne jest od poniedziałku do soboty.

Ponieważ istotnym elementem badania jest ocena 
porównawcza wyników z poprzednich badań, prosimy 
o przyniesienie na badanie klisz i wyników poprzednich 
mammografi i.

U NAS. Nowoczesne Centrum Integracji Społecznej przy SP w Ojrzanowie

Ogólnodostępne miejsce rekreacji
Dnia 27 sierpnia 2017 roku nastąpiło uroczyste otwarcie „Centrum Integracji Społecznej”, czyli hali sportowej, która 

powstała w ramach rozbudowy Szkoły Podstawowej im. Stefanii Dziewulskiej w Ojrzanowie. Inwestycja obejmowała 
remont oraz modernizację budynku szkoły, budowę sali przedszkolnej, biblioteki, szatni, siłowni, ściany wspinaczkowej 
oraz pełnowymiarowej hali sportowej wraz z trybunami na 140 osób.

Nowa hala sportowa to doskonałe miejsce do rekreacji i uprawiania sportu. Do godz. 15.00 korzystają z niej uczniowie 
szkoły, a później jest ona ogólnodostępna dla mieszkańców gminy Żabia Wola oraz wszystkich, którzy chcą aktywnie 
spędzać czas.

Odbywają się tam zajęcia sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych, m.in. treningi piłki nożnej, karate, taekwondo, 
fi tness, koszykówki, unihokeja, ćwiczenia na zdrowy kręgosłup i ćwiczenia w siłowni. Wszystkie zajęcia są prowadzone 
przez profesjonalnych instruktorów i trenerów.

Więcej informacji na temat funkcjonowania hali oraz szczegółowy plan zajęć znajdziecie Państwo na facebooku: 
https://www.facebook.com/Hala-sportowa-w-Ojrzanowie-269201786925205/          Magdalena Radomińska

REGION. Strefa Rodzica - Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowiecki

Dobro chorych dzieci
12 stycznia nastąpiło ofi cjalne otwarcie „Strefy Rodzica” na Oddziale Pediatrycznym Szpitala Zachodniego w 
Grodzisku Mazowieckim. Do użytku przekazana została wyjątkowo atrakcyjnie zaaranżowana przestrzeń, w 
której leczone dzieci i ich rodzice mogą wspólnie spędzać czas.

W połowie ubiegłego roku dziecięce 
sale Oddziału Pediatrycznego 

pomalowane zostały w kolory i bajko-
we motywy przez wolontariuszy. Tego 
typu zmiany w otoczeniu szpitalnym, 
zainicjowane przez ordynatora oddziału, 
służyć mają poprawie komfortu psy-
chicznego aktualnie leczonych dzieci. 
Miłe, pogodne, przyjazne sale stwarzają 
klimat zmniejszający stres i redukujący 
lęk związany z procesem leczenia.

Program „Strefa Rodzica”
Dalsze zmiany aranżacyjne dotyczyły 

przestrzeni, w której dzieci i ich rodzice 
czy opiekunowie mogliby wspólnie 
i atrakcyjnie spędzać czas. Z pomocą 
przyszedł ogólnopolski program spo-
łeczny „Strefa Rodzica. Budimex Dzie-
ciom”. Program ten, rozpoczęty w 2013 
roku i z powodzeniem zrealizowany już 
w 23 szpitalach w całym kraju, koncen-
truje się na tworzeniu komfortowych 
warunków do przebywania rodziców 
wraz z dziećmi w szpitalach. Główną 
ideą jest tu dobro chorych dzieci, które 
podczas leczenia potrzebują stałego 
kontaktu z rodzicami. Program „Strefa 
Rodzica” uwzględnia potrzeby, możliwo-
ści i ograniczenia konkretnej placówki 
szpitalnej, i w tych zastanych ramach 
optymalizuje warunki pobytu rodziców 
z dziećmi.

Atrakcyjny wygląd i funkcjonalność
W przypadku Szpitala Zachodniego 

w Grodzisku pojawiła się koncepcja lep-
szego zagospodarowania dotychczaso-
wych pomieszczeń, z których korzystali 
rodzice opiekujący się dziećmi. Pokój 
dzienny do zabaw z dziećmi, kuchenka 
oddziałowa i hol istniały, ale zostały 
zaaranżowane od nowa, zarówno pod 

kątem wizualnym, jak i funkcjonalnym, 
tworząc nowoczesną „Strefę Rodzi-
ca”. Projekt zmian wykonała architekt 
wnętrz, której doświadczenie przy 
tego typu inicjatywach gwarantowało 
optymalne wykorzystanie posiadanej 
przestrzeni.

W efekcie na Oddziale pojawiły się trzy 
sąsiadujące pomieszczenia o wyjątkowo 
atrakcyjnym wyglądzie i z przemyśla-
ną funkcjonalnością, z których dzieci 
z rodzicami mogą korzystać z przy-
jemnością. Odpowiednio zestawione 
kolory, dekoracje, właściwe oświetlenie, 
wygodne i przytulne meble – decydują 
o tym, że standard „Strefy Rodzica” jest 
bardzo wysoki.

Po raz 23
Modernizacja pomieszczeń na Oddzia-

le Pediatrycznym Szpitala Zachodniego 

i przekształcenie ich w nowoczesną 
„Strefę Rodzica” sfi nansowana została 
w całości przez fi rmę Budimex SA, lidera 
rynku budowlanego w Polsce. To już 23-
cie przedsięwzięcie tej fi rmy w ramach 
programu „Strefa Rodzica. Budimex 
Dzieciom”. Tradycyjnie w inicjatywie 
brali też bezpośrednio udział pracow-
nicy Budimexu, w ramach wolontariatu 
uczestnicząc w pracach wykończenio-
wych.

Na zlecenie Budimexu program „Strefa 
Rodzica” w całym kraju koordynuje fi rma 
Task Force Consulting. TFC specjalizuje 
się w realizacji projektów społecznych 
na zamówienie wszelkiego rodzaju 
klientów: biznesowych, organizacji 
pozarządowych i instytucji publicznych.

Tekst i foto:
Sylwia Pańków
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WYDARZENIA. Podsumowanie zbiórki na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy

W i e l k i e  g r a n i e  i  z b i e r a n i e
26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dobiegł już końca. Czas na podsumowania. WOŚP zebrała w całym kraju ponad 81 
mln zł. Sprawdziliśmy, ile pieniędzy udało się zebrać wolontariuszom w naszym regionie.

Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy grała już po raz 26-sty! 

To był wielki fi nał, wielkie emocje 
i kolejny rekord. Jak co roku nasze 
gminy także dołożyły do niego swo-
ją cegiełkę. Sztaby ramię w ramię 
wraz z wolontariuszami dzielnie 
zbierały każdą nawet najmniejsza 
złotówkę, a to wszystko dla nowo-
rodków. Jak wynika z szacowanych 
danych uzbierana suma w tym roku 
wynosi 81 mln złotych, ale kwota ta 
na pewno będzie wyższa po zakoń-
czeniu wszystkich licytacji.

W naszym regionie sztaby równie 
aktywnie włączyły się w akcje. Na 
ulice wyszło ponad 120 tysięcy 
wolontariuszy. Znamy już wyniki 
zbiórek ze sztabów w naszym re-
gionie. W stołecznej dzielnicy Ursus 
zebrano łącznie 139 500 zł.

Powiat pruszkowski
W tegorocznej zbiórce WOŚP 

w powiecie pruszkowskim udało 
się zebrać ponad 320 000 zł. Naj-
większą sumę zebrano w Szkole 
Podstawowej nr 2 w Pruszkowie – 
58 000 zł. Niewiele mniej udało się 
zebrać wolontariuszom z Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących im. Marii 
Dąbrowskiej w Komorowie – około 
54 000 zł oraz wolontariuszom 
z Brwinowa – 49 000 zł. Co więcej, 
w Szkole Podstawowej nr 10 
w Pruszkowie zebrano datki w wy-
sokości 41 000 zł.

Duże sumy zebrano także w in-
nych pruszkowskich placówkach. 
W Zespole Szkół Nr 1 im. Stani-
sława Staszica w Pruszkowie ze-
brano 26 000 zł, w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących i Sportowych 
w Pruszkowie - 12 000 zł, zaś 
w Szkole Podstawowej nr 8 w Prusz-
kowie – 13 000 zł. 

Znaczący wkład w tegoroczną 
zbiórkę mieli także mieszkańcy 
Nadarzyna i Piastowa. W Nadarzyń-
skim Ośrodku Kultury zebrano 38 
000 zł, zaś wolontariusze z Piastowa 
zebrali ponad 29 000 zł.

Powiat grodziski i Żyradów
W Grodzisku sztab WOŚP zebrał  

92 328,20 zł. W Podkowie Leśnej 
sztab uzbierał 37 647 – czyli prawie 
o pięć tysięcy więcej niż w poprzed-
nim roku. W Jaktorowie mieszkańcy 
oddali 18  383, 97 zł, a w Żyrardowie 
157155,22 zł. 

W tym roku WOŚP w Milanówku 
zagrała w dwóch terminach. Przed 
feriami, w niedzielę 7 stycznia, 
odbyła się impreza zorganizowana 
w Społecznym Liceum Ogólno-
kształcącym nr 5 przy ul. Fiderkie-
wicza. W ramach imprezy ze szkoły 

wystartował I Kameralny Bieg na 
Orientację, zorganizowany przez 
milanowskie STO-nogi - grupę „za-
paleńców biegania”.

W tym samym czasie w budynku 
szkoły przygrywał dla wszystkich 
przybyłych zespół muzyczny, odby-
wał się pokaz eksperymentów fi zy-
ko-chemicznych dla dzieci, można 
było wyciągnąć szczęśliwy los na 
loterii i zdegustować świeżo upie-
czonego gofra w barku. Podczas 
licytacji rekord pobił, co zupełnie 
zrozumiałe, autograf Kamila Stocha 
– wylicytowano go aż za 907 zł.

Właściwy fi nał WOŚP 
Druga milanowska odsłona WOŚP, 

czyli odbywający się 14 stycznia 
Finał, zorganizowany został jak co 

roku przez Hufi ec ZHP Milanówek 
w Hali Sportowej przy ul. Królew-
skiej. W przygotowania włączyła 
się Szkoła Podstawowa nr 1, Przed-
szkole nr 1, SP i Gimnazjum z ul. 
Brzozowej i MCK. 

Również ta impreza licznie zgro-
madziła mieszkańców Milanówka, 
oferując im różnorakie atrakcje. 
W barku cały czas serwowano zimne 
i ciepłe potrawy i napoje, przybyli 
non stop kupowali losy w „Fanto-
nerii”, działał antykwariat, na którym 
można było nabyć ciekawe książki. 
Chętnych do działania zapraszały 
warsztaty o wszelkim charakterze: 
muzyczne, taneczne, artystyczne 
i plastyczne. Straż Miejska i Straż 
Pożarna zaznaczały swoje uczest-
nictwo w imprezie, oferując naukę 

zasad bezpieczeństwa i pierwszej 
pomocy. Można było obejrzeć 
przedstawienia i widowiska przy-
gotowane przez dzieci i młodzież, 
a potem posłuchać koncertów. 
Podczas licytacji niewątpliwie jed-
nym z ciekawszych przedmiotów 
był imponujący hełm strażacki, 
wylicytowany z zaangażowaniem 
przez kilkuletniego chłopczyka.

Finalnie kwota zebrana w Mila-
nówku dla Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy wyniosła 63 tys. zł.

To naprawdę niesamowite, że 
w ten jeden dzień w roku potrafi my 
wszyscy razem zjednoczyć się i grać 
razem. SIE MA!

Zebrali: KR, SP-T, AJ, (mg)
Fot.Urząd Dzielnicy Ursus,

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

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

295 000 PLN

Piastów

3 pok., 62 m2

Nr oferty: 
1719/1821/ODS

Rok budowy: 1979

Stan: drobny 
remont

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

326 000 PLN

Piastów

3 pok., 59 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

175 000 PLN

Pruszków

2 pok., 37 m2
Nr oferty: 
3479/1821/OMS

Rok budowy: 1976

Stan: drobny 
remont

Piętro: 4

Typ kuchni: prześwit

Kontakt 22 730 33 43

Nr oferty: 
3450/1821/OMS

Rok budowy: 1980

Stan: drobny 
remont

Piętro: parter

Typ kuchni: widna

Kontakt 22 730 33 43

Dom na sprzedaż

570 000 PLN

Grodzisk Mazowiecki

4 pok., 100 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

183 000 PLN

Piastów

1 pok., 30 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: 
3464/1821/OMS

Rok budowy: 1976

Stan: bardzo dobry

Piętro: 4

Typ kuchni: aneks

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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