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Baranki, kurczaczki i skaczą-
ce zajączki wielkanocne, 

wymyślne kwiatuszki wiosen-
ne, mydełka z zatopionymi 
płatkami róż – przy każdym z 
sześciu stołów rozstawionych 
w foyer animatorzy oferowali 
inne pomysły. Paski koloro-
wego papieru i karbowanej 
bibułki, pomponiki i plastiko-
we oczka, papierowa wiklina, 
kolorowa rafia, wstążeczki, 
sprężynki kreatywne, kulki 
z waty – z tych materiałów 
powstawały wielkanocne 
motywy, według na tyle pro-
stych schematów, że każde 
dziecko bez problemu osią-
gało pożądany efekt.

Pojawiła się również atrak-
cja wyjątkowo popularna 
wśród dzieci, czyli malowanie 
buziek – animatorki malowa-
ły na twarzach profesjonalnie 
i efektownie wykonane mo-
tywy motyli i zajączków.

Centrum Kultury zmobilizo-
wało wielu doświadczonych 
animatorów dziecięcych za-
baw, również ze świetlic w 
Kozerkach i Łąkach. Współ-
pracujące z CK rękodziel-
niczki z „Kącika sznurka i szy-

dełka” instruowały jak zrobić 
wielkanocne zwierzątka, a 
„Centrum Animacji” pomaga-
ło odlać w foremkach glicery-
nowe mydełka. Dekoracyjne 

nakrycia głowy animatorek 
podkreślały atmosferę dobrej 
zabawy. Warsztaty trwały 
kilka godzin, formuła była 
jednak luźna, dostosowana 

do cierpliwości i wytrwałości 
młodych uczestników, dzieci 
przychodziły i wychodziły 
rotacyjnie.

Tekst i foto:S. Pańków

U NAS. Dziecięce warsztaty świąteczno-wiosenne w grodziskim Centrum Kultury

A t m o s f e r a  d o b r e j  z a b a w y
W sobotę 24 marca foyer grodziskiego kina zapełniło się dziećmi, które wzięły udział w przedświątecznych 
warsztatach plastycznych. Od wczesnego popołudnia pod okiem animatorów i przy pomocy rodziców robiły 
wielkanocne i wiosenne ozdoby z wykorzystaniem pomysłowych technik.

PRUSZKÓW. Władze powiatu pruszkowskiego chcą wybudować pływalnię przy ul. Gomulińskiego

Drugi basen w Pruszkowie
Na pierwszej  w tym 
ro k u  s e s j i  p o w i a t u 
pruszkowskiego radni 
uchwalili projekt budowy 
krytej pływalni przy ulicy 
Gomulińskiego. Basen 
ma powstać przy Zespole 
Szkół Ogólnokształcących 
i Sportowych.

Od ponad 15 lat miesz-
k a ń c y  P r u s z k o w a 

mogą korzystać z pływalni 
Kapry przy ul.  Andrzeja. 
Być może wkrótce mia-
sto wzbogaci się o kolej-
ny basen. Władze powiatu 
pruszkowskiego planują 
budowę nowej pływalni 
przy Zespole Szkół Ogólno-
kształcących i Sportowych 
prz y ul .  Gomulińsk iego 
w Pruszkowie.

W tym celu poczyniono 
już pierwsze kroki. Radni 

powiatowi podjęli uchwałę, 
dzięki której budowa basenu 
znalazła się w tegorocznym 
budżecie. Powiat złożył wnio-
sek do Ministerstwa Sportu 
i Turystyki o dofi nansowanie 
budowy w ramach „Progra-
mu inwestycji o szczególnym 
znaczeniu dla sportu – edycja 

2018”. 
– Mam nadzieję,  że ta 

decyzja okaże się pierw-
szym krokiem na drodze do 
powstania nowego obiektu 
– informuje starosta prusz-
kowski, Maksym Gołoś. 

Szczegółowe informacje 
w sprawie nowej pływal-

ni nie są jeszcze znane. 
Jak wskazuje Łukasz Bor-
kowski, dyrektor Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących 
i Sportowych w Pruszko-
wie, basen ma być typowo 
basenem szkoleniowym – 
sześciotorowym z dwoma 
torami do nauki pływania 
oraz trybunami na 150 – 200 
osób. Być może pływalnia 
będzie posiadać także za-
plecze z saunami.

Jest także zbyt wcześnie, 
by mówić o kosztach tej 
inwestycji. Szacowaną wy-
cenę poznamy prawdo-
podobnie po Wielkanocy, 
kiedy gotowy będzie kosz-
torys przedsięwzięcia zwią-
zanego z budową basenu.

Kinga Rochalska
F o t .  m a t .  p r a s o w e

 starostwa powiatowego 
w Pruszkowie

Burmistrz
Miasta Milanówka
Informuje, że w dniach od 20.03.2018 r.  do 

10.04.2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta Milanówka 
przy ul. Kościuszki 45 i przy ul. Spacerowej 4 na tabli-
cach ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości 
położonych w Milanówku:

1. przy ul. Spacerowej 4, przeznaczonej do oddania 
w użyczenie;

2. część zabudowanej nieruchomości oznaczonej 
w ewidencji gruntów jako część działki nr 161/1 w obrębie 
geodezyjnym 06-04 położonej w Milanówku przy ulicy 
 Zbigniewa Herberta 41 na której znajduje się budynek.

Wykaz został także zamieszczony w Biuletynie Infor-
macji Publicznej (hzttps://milanowek.pl/bip/menu-
-przedmiotowe/gospodarka-nieruchomosciami).

ŚĆI ww
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Teresa Mirga i Kałe Bała – 
koncert  romskich  p ieśn i 
pasyjnych w Poczekalni PKP
24 marca w sobotę w przeddzień Niedzieli Palmowej 
w Poczekalni PKP gościła Teresa Mirga wraz z 
towarzyszącymi jej muzykami – romska pieśniarka 
i poetka, kompozytorka i gitarzystka zespołu Kałe 
Bała (Czarne włosy). Wykonała romskie i tradycyjne 
polskie pieśni pasyjne, związane z przeżywaniem 
Wielkiego Postu.

Koncert poprzedził krótki wstęp Łukasza Nowackiego, 
mówiący o uniwersalnym charakterze Wielkiego Postu. 
Przez wiernych przeżywany jest on jako czas pokuty, 
przygotowujący do przeżycia Świąt Wielkanocnych, 
a przez wszystkich jako czas zmierzający do istotnej 
zmiany. Pieśni pasyjne, jeśli się w nie uważnie wsłuchać, 
niosą ponadczasową mądrość i życiową prawdę, ema-
nują szczerością uczuć i pięknem.

Część pieśni wykonanych przez Teresę Mirgę miało 
charakter autorski, skomponowane zostały, zgodnie 
z jej słowami, aby podzielić się uczuciami i emocjami 
religijnymi oraz tymi czysto ludzkimi. Piękny, głęboki 
głos pieśniarki i bardzo rytmiczny akompaniament 
dwóch gitar i bębna tworzyły wyjątkowo ekspresyjną 
muzyczną oprawę.

Usłyszeliśmy pieśni o miłości człowieka do Boga 
i pieśni przebłagalne, pieśni o Męce Pańskiej, o wielkim 
żalu i smutku Maryi, przeżywającej tragedię matki, która 
traci dziecko, i która będąc obecna na Golgocie cierpi 
wraz z Jezusem. Tradycyjną polską pieśń pasyjną „Jezu 
Chryste Panie miły” zaśpiewały wspólnie z artystką 
słuchaczki koncertu.

Sylwia Pańków

BRWINÓW. „Slajdowisko” – fotografi e i wspomnienia z podróży do Argentyny 
i Chile

Podziwiając egzotyczne widoki
Od kilku miesięcy Biblioteka Publiczna im. Wacława Wernera w Brwinowie organizuje „Slajdowiska” – cykliczne 
wydarzenia, podczas których czytelnicy biblioteki mają okazję zaprezentować w szerszym gronie zdjęcia 
i obserwacje z ciekawych podróży, jakie odbyli.

Dotychczas odbyły się 
p r e z e n t a c j e  z d j ę ć 

i  wspomnień z podróż y 
na Maltę, do Etiopii, Ru-
munii, Kazachstanu i USA, 
a ostatnio – do Argentyny 
i Chile. Państwo Rożnia-
kowscy przedstawili foto-
grafie, opatrzone bogatym 
komentarzem dotyczącym 
zwiedzanych miejsc.

Warto sobie uzmysłowić, że 
Argentyna, mająca podobną 
liczbę ludności jak Polska, 
rozciąga się jednocześnie na 
terytorium 9 razy większym. 
Aż 1/3 ludności tego kraju 
zamieszkuje stolicę – Buenos 
Aires.

Takie nazwy jak „Patago-
nia” czy „Ziemia Ognista”, 
znane są hasłowo wielu z nas. 
Z kolei smakosze najpew-
niej słyszeli o argentyń-
skiej wołowinie. Dzięki mu-
sicalowi „Evita” zaistniała 
w pop-kulturze  postać 
Evy Peron, żony prezyden-
ta Argentyny Juana Pe -
rona, której popularność 
w kraju, z racji jej społecz-

nego zaangażowania i cha-
ryzmatycznego wpływu na 
tłumy, przybrała nieomal 
rozmiary kultu świętej.

Tango, jeden z popular-
niejszych rodzajów tańca 
towarzyskiego, narodziło się 
ongiś w portowej dzielnicy 
Buenos Aires, a prawdziwe, 

pełne emocji pokazy tan-
ga można zobaczyć tylko 
w Argentynie.

„Wędrujący” lodowiec Pe-
rito Moreno w Patagonii, 
pod którego czoło można 
podpłynąć wycieczkowym 
statkiem, jest fascynującą 
wielu turystów atrakcją.

Przychodząc zatem na 
p o k a z y  o r g a n i z o w a n e 
w ramach „Slajdowisk a” 
można podążać szlakiem 
p o d r ó ż n i k ó w ,  p o d z i -
wiać egzotyczne widoki 
i poszerzyć wiedzę o świecie 
i ludziach.

Tekst i foto: S. Pańków
R E K L A M A
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•Wystawy •Filmy •Koncerty •Spotkania
27 marca (wtorek)

Godz. 18:00 Slajdowisko
Fotografie i wspomnienia z podróży po Argentynie 

i Chile. Spotkania cykliczne, codziennie do piątku 30 
marca włącznie.

Miejsce: Biblioteka Publiczna w Brwinowie, Oddziała 
dla dzieci, ul. Kościuszki 1E

31 marca (sobota)
Godz. 10:00 Spotkanie Wielkanocne dla samotnych
Burmistrz Grodziska Mazowieckiego, Przewodnicząca 

Rady Miejskiej oraz Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej 
zapraszają na spotkanie dla samotnych z okazji zbliżają-
cych się świąt wielkanocnych. Oprawę muzyczną zapewni 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta im. Feliksa Dzierżanowskiego 
pod batutą tamburmajora Ryszarda Klechy.

Miejsce: Zespół Szkół nr 1 przy ul. Żwirki i Wigury, 
Grodzisk Mazowiecki

7 kwietnia (sobota)
Godz. 18:00 Koncert „W czasie deszczu dzieci się 

nudzą”
To zabawny i błyskotliwy program złożony z ulubionych 

dialogów i scenek, łączący popularne piosenki takie jak 
„Rodzina”, „Addio pomidory” czy „Przeklnę Cię”. Wystąpią: 
Dorota Lulka, Paweł Nowak i Maciej Sadowski!

Rezerwacja biletów od 14 marca w Milanowskim Cen-
trum Kultury, ul. Kościelna 3 lub pod numerem 22 758 32 34

Miejsce: Stare Kino, ul. Piłsudskiego 33, 05–822 
Milanówek

8 kwietnia (niedziela)
Godz. 12:30 Muzyczny Południk – „Ahoj! Flisacy”
Cel: poznajemy geografi ę - dowiadujemy się, jakie 

miasta leżą nad Wisłą; poznajemy pieśni i melodie 
związane z tymi miastami; poznajemy zawód fl isaka.

Forma: Muzyczna podróż przez całą Polskę brzegiem 
naszej największej rzeki - od szczytów Tatr, aż po Bałtyk. 
A także podróż w czasie - do wieków, gdy właśnie Wisła 
była jedną z najważniejszych rzek świata, a rozśpiewani 
fl isacy na jej falach od wiosny do jesieni spławiali rozma-
ite towary. Zatem wszyscy na pokład! Nie tylko Kraków 
i Warszawa leżą nad Wisłą! Odwiedzimy też inne miasta, 
o których pisano piosenki, układano melodie. A kto ich nie 
zna, niech prędko wraz z nami się uczy, by ze śpiewem na 
ustach przemierzać dawną fl isacką trasę.

Wystąpią: gitara, trąbka, trąbita, fujarka pasterska; 
wokal.

Bilety w cenie: 10 zł (rezerwacja jest ważna przez 48 
godz.w wypadku braku wpłaty i po upływie tego czasu 
jest anulowana)

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

Godz. 16:00 Koncert „Radośni z niepodległej” - pio-
senki z czasu odzyskania niepodległosci i dwudzie-
stolecia międzywojennego

Prezydent Miasta Pruszkowa i Dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Kultury zapraszają na koncert Warszawskiej 
Orkiestry Sentymentalnej. Wstep wolny!

Miejsce: Sala konferencyjna MOK, ul. Miry Zimińskiej 
- Sygietyńskiej 5, Pruszków.

9 kwietnia (poniedziałek)
Godz. 19:30 Nareszcie w Dudapeszcie - program 

satyryczny Krzysztofa Daukszewicza
„Nareszcie w Dudapeszcie” to najnowszy, na bieżąco ak-

tualizowany autorski program Krzysztofa Daukszewicza. 
Satyryk opisuje i wyśmiewa  absurdy, do których dochodzi 
na co dzień w kraju nad Wisłą. Każdy występ może różnić 
się od poprzedniego, w zależności od tego, co akurat 
dzieje się w świecie polityki. Podczas wydarzenia artyście 
towarzyszy pianista Mieczysław Grochowski.

Artysta występuje z własnymi programami satyrycz-
nymi, realizuje programy w telewizji, jest także autorem 
kilkunastu książek. Ma swoją rubrykę w tygodniku „Prze-
gląd”. Krzysztof Daukszewicz otrzymał również wiele 
nagród i odznaczeń, m.in. Srebrny Medal „Zasłużony 
Kulturze Gloria Artis” w 2009 r.

Bilety na wydarzenie w cenie 60 zł do nabycia w kasie 
Kina Centrum Kultury.

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

15 kwietnia (niedziela)
Godz. 16:00 Koncert „Kuplety warszawskie - szem-

rane szlagiery międzywojnia
Prezydent Miasta Pruszkowa i Dyrektor Miejskiego 

Ośrodka Kultury zapraszają na koncert Olgi Avigail Mie-
leszczuk i Grzegorza Bożewicza. Wstęp wolny!

Miejsce: Sala konferencyjna MOK, ul. Miry Zimińskiej 
- Sygietyńskiej 5, Pruszków.

Zebrał: (mg) 

URSUS. Kino Retro powraca

Seanse i dyskusje z gośćmi
W nowym roku możemy obejrzeć kolejne fi lmy z cyklu – Kino Retro. Repertuar został zaplanowany i upubliczniony 
przez organizatorki na najbliższe sześć miesięcy. Czeka nas mnóstwo niebanalnych nowości fi lmowych.

W ubiegłym roku w Ośrodku Kultury 
„Arsus” wyświetlonych zostało 

pięć filmów fabularnych o tematyce 
społecznej. Wszystkie projekcje za-
kończone były dyskusją publiczności 
z zaproszonymi gośćmi, psychologami 
i trenerami antydyskryminacyjnymi. 
Miłym akcentem był również drobny 
poczęstunek dla publiczności.

Demaskowanie stereotypów
Wymienionych atrakcji nie zabraknie 

również w tym roku. W lutym odbyła się 
pierwsza projekcja – „I tak cię kocham” – 
w reżyserii Michaela Showaltera, z Zoe 
Kazan w jednej z głównych ról.

Produkcja reklamowana jako kome-
dia romantyczna wymykała się defi nicji 
przypisanego jej gatunku. Nie było tu 
ckliwości, naiwnej fabuły i romansowej 
sztampy. Wręcz przeciwnie, fi lm dema-
skował wiele stereotypów, szczególnie 
o imigrantach, w sposób zabawny 
i niewymuszony.

O poruszającej historii Pakistań-
czyka zakochanego w amerykańskiej 
dziewczynie publiczność dyskutowała 
z zaproszonym gościem – dr Joanna 
Chylińską.

Wiosna z Kinem Retro
W piątek, 16-ego marca, obejrzeli-

śmy kolejną produkcję – „Po tamtej 
stronie”, w reżyserii Akiego Kauri-
smäkiego, a po filmie dyskutowano o 
sytuacji imigrantów z dr Sylwią Urbań-
ską z Instytutu Socjologii Uniwersytetu 
Warszawskiego.

Na 12 kwietnia zaplanowano nato-
miast fi lm, przywołujący ducha rewo-
lucji – „Dumni i wściekli”, w reżyserii 
Matthew Warchusa. Historia strajku-
jących górników z prowincjonalnego 
miasteczka, którym pomagają geje 
i lesbijki z wielkiej metropolii.

P o  s e a n s i e  t e g o  n i e z w y k ł e -
go f i lmu widzowie będą rozma-
w i a ć  z  z a p r o s z o n y m  g o ś c i e m 
o tym jak tradycja mierzy się z nowo-
czesnością, o tolerancji i wzajemnej 
pomocy ponad podziałami.

W środę, 16-ego maja, planowana 
jest projekcja wyjątkowo ujmującego 
filmu – „Prawie jak matka”, w reżyserii 
Anny Muylaert. Historia brazylijskiej 
gosposi do złudzenia przypomina losy 
polskich i ukraińskich migrantek eko-
nomicznych. Spuścizna niewolnictwa 
trwa do dzisiaj, a największe żniwa 
zbiera wśród kobiet o niskim statusie 
ekonomicznym.

Kiedy puszczają nerwy
Pierwsze półrocze Kina Retro za-

kończy, wbijająca w fotel, czarna 
komedia – „Dzikie historie”, w re-
żyserii Damiána Szifróna. Nomino-
wana do Oscara w kategorii  naj-
lepszy film nieanglojęzyczny pro-
dukcja Pedro Almodovara trzyma 
w napięciu od samego początku.

Opowieść o tym jak, na co dzień spo-
kojnym ludziom, puszczają nerwy i do 
czego są wtedy zdolni, przedstawiona 
jest za pomocą sześciu historii. Niedoce-
niany muzyk, znany milioner, kelnerka, 
biznesmen, panna młoda oraz spe-
cjalista od materiałów wybuchowych 
przekroczą próg swojej wytrzymałości.

Jak to się skończy, zobaczymy już 13 
czerwca.

Wszystkie projekcje zaczynają się 
o godzinie 17.00 i są bezpłatne.

Organizatorem cyklu Kino Retro jest 
Stowarzyszenie Pracownia Etnogra-
fi czna wraz z Ośrodkiem Kultury Arsus. 
Projekt współfi nansuje Miasto Stołeczne 
Warszawa.

Patronat nad wydarzeniem objęła 
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ursus 
m.st. Warszawy. Patronat medialny: 
Flesch Mazowsza, Mocne Strony oraz 
RDC.

Lucyna Dąbrowska
Fot. Hanna Jednoralska

S C R I B O ,  E R G O  S U M
K s i ą ż n i c a  P r u s z k o w s k a  w  s w o i m  c y k l u 
WSPOMNIENIA PRUSZKOWSKICH ULIC, 
prezentuje najnowsze wydawnictwo – kolejny tom 
gawęd Tadeusza Huberta Jakubowskiego „SCRIBO, 
ERGO SUM”.

To szczególna książka w dorobku Tadeusza Huberta Ja-
kubowskiego. 

Zawiera mniej humorystycznych „obrazków”, do których 
Autor zdążył nas przyzwyczaić; jest w niej za to więcej 
dłuższych wspomnień, tematycznie ułożonych rozdziałami: 
o starym Pruszkowie, o pruszkowskich cyklistach, pruszkow-
skich bohaterach Powstania Warszawskiego, harcerzach, 
„Zaniakach”... Są też rozdziały o Tworkach, o ulicy Topolowej, 
wspomnienia o sąsiadach, znajomych, żyjących i zmarłych... 
Ponadto wspomnienia z licznych okolicznościowych spo-
tkań, uroczystości i imprez miejskich... 

Może jest nieco mniej humoru, ale za to dużo życzliwego 
uśmiechu i ciepłych refl eksji... 

Tytułowe – SCRIBO, ERGO SUM – to zarazem credo ostat-
nich lat Tadeusza Jakubowskiego, które często powtarza 
w rozmaitych kombinacjach. Na przykład: „pisanie trzyma 
mnie przy życiu. W przeciwnym razie, dawno bym zdziadział”.

Nikt nie chce, żebyś zdziadział Tadziu – więc pisz, kurde-
lebele!!! Pisz!!!

Grzegorz Zegadło
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PIASTÓW. Nowe samochody dla policji

I w e s t y c j a  w 
b e z p i e c z e ń s t w o
Policjanci z Komisariatu Policji w Piastowie korzystają od niedawna z dwóch 
nowych samochodów. Jeden z nich to oznakowany Hyundai i20, drugie auto jest 
nieoznakowane. 

Ich zakup został dofi nansowany z miejskiej kasy w wysokości 45 tys. zł. Pozostałą kwotę 
pokryła Komenda Główna Policji. Samochody będą wykorzystywane do codziennej pracy 
funkcjonariuszy.

To nie jedyna forma fi nansowego wsparcia ze strony piastowskiego samorządu dla policji. 
Władze Piastowa regularnie decydują o przeznaczeniu dodatkowych środków z budżetu 
miasta na służby ponadnormatywne. Wszystko to ma na celu poprawę bezpieczeństwa 
w Piastowie.

Anna Lorens

REGION. X Edycja konkursu ekologicznego

Przedszkolaki o smogu
„O czyste powietrze dbamy – ze smogiem wygramy!” – z takim tematem zmierzą się najmłodsi mieszkańcy Mazowsza w X 
edycji konkursu ekologicznego organizowanego przez samorząd Mazowsza. Przelane na papier proekologiczne pomysły można 
przesłać do końca kwietnia. Na najbardziej kreatywnych przedszkolaków czekają ciekawe nagrody.

Kolorowo, kreatywnie, z pomysłem – tak o 
przyrodzie i jej ochronie potrafi ą mówić 

i rysować mazowieckie przedszkolaki. Po-
twierdzają to kolejne edycje konkursu ekolo-
gicznego organizowanego przez samorząd 
województwa. Formuła z roku na rok cieszy 
się coraz większą popularnością. Tylko do 
ubiegłorocznego konkursu, którego tematem 
była Wisła, prace przygotowało ponad 700 
dzieci z 87 mazowieckich przedszkoli.

Dbajmy o powietrze
Tegoroczna tematyka nawiązuje do coraz 

częściej poruszanego, nie tylko na forum 
publicznym problemu złej jakości powietrza, 
a także smogu i jego negatywnego wpływu 
na nasze zdrowie i życie.

Główną przyczyną powstawania smogu 
jest tzw. niska emisja, czyli ta wynikają-
ca z zastosowanego opału przy paleniu 
w piecach i kotłach. Na naszych ulicach rośnie 

także liczba samochodów odpowiedzialnych 
za niską emisję komunikacyjną.

W ciągu ostatnich lat samorząd Mazowsza 
rozpoczął realizację wielu działań zmierza-
jących do poprawy jakości powietrza. Od 
listopada zeszłego roku obowiązuje uchwała 
antysmogowa, która ma pomóc wyelimino-
wać przestarzałe piece i najgorszy opał. Do 
samorządów kierowane są środki fi nansowe 
np. na termomodernizacje budynków. Z kolei 
lokalne samorządy pomagają mieszkańcom 
w wymianie pieców, inwestują w OZE. Dodat-
kowo mogą starać się o środki unijne na bu-
dowę parkingów typu „Parkuj i jedź”, ścieżek 
rowerowych, montaż instalacji odnawialnych 
źródeł energii czy zakup niskoemisyjnych 
autobusów.

Edukacja najmłodszych
– Zła jakość powietrza to coraz poważ-

niejszy problem – podkreśla wicemarszałek 

Janina Ewa Orzełowska. – Statystyki są 
alarmujące. Co roku z powodu złej jakości 
powietrza tyko na Mazowszu umiera kilka 
tysięcy osób. Troska o środowisko to nasza 
wspólna sprawa. Musimy edukować już 
najmłodszych. Najlepiej przez zabawę czy 
wykorzystując ich zdolności manualne. Je-
stem bardzo ciekawa, na co zwrócą uwagę 
w tegorocznej edycji konkursu. Z pewnością 
najmłodsi zaskoczą nas swoją kreatywnością 
– dodaje. 

Prace powinny mieć format nie mniejszy 
niż A2 i nie większy niż A1. Najmłodsi mogą 
użyć dowolnej techniki plastycznej. Jedną 
pracę może wykonać maksymalnie troje 
dzieci. Ważne, aby dokładnie opisać rysunki 
najmłodszych.

Do udziału w konkursie zaproszone są 
wszystkie przedszkola z Mazowsza. W pierw-
szym etapie o wyborze najlepszej pracy 
decyduje dyrektor placówki. W drugim – wo-

jewódzkim – nagrody i wyróżnienia przyznaje 
komisja konkursowa. Liczy się pomysło-
wość, zgodność tematyczna, samodzielność 
i estetyka wykonania.

***
Prace wraz z kartą zgłoszeniową należy złożyć 

w terminie od 20 marca do 30 kwietnia 2018 r. 
na adres organizatora: Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego w Warszawie, 
ul. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa. Roz-
strzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu 2018 r.

Karta zgłoszeniowa wraz z regulaminem 
są dostępne na stronie www.mazovia.
pl w zakładce Konkursy/Szkolenia. Szcze-
gółowe informacje można uzyskać w De-
partamencie Polityki Ekologicznej, Geologii 
i Łowiectwa Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Mazowieckiego w Warszawie 
w Wydziale Polityki Ekologicznej i Ochrony 
Przyrody.              (a)

R E K L A M A
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ZWYCZAJE. 
Święta Wielkanocne

T r a d y c j a 
i  s y m b o l i k a
Wielkanoc to najważniejsze święto dla chrześcijan. 
Jest świętem ruchomy, które w Kościele katolickim 
wypada w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej 
pełni Księżyca. W Kościele zachodnim i wschodnim 
nieco inaczej wyliczana jest data tego święta i tylko raz 
na jakiś czas przypada w tym samym terminie. Tak 
było w 2014 roku. Przeważnie prawosławni świętują 
zmartwychwstanie Jezusa później, maksymalnie 
nawet pięć tygodni po katolikach. W tym roku 
Wielkanoc przypada na 1 kwietnia.

Nadchodzącym Świętom Wielkanocnym towarzyszy 
wiele obrzędów o wielowiekowej tradycji. Niektóre zwy-
czaje kultywowane są we wszystkich regionach Polski, 
inne obchodzone są tylko lokalnie. Jednak przesłanie 
wielkanocne wszędzie pozostaje takie samo.

Święconka
Wielka Sobota to dzień święconego, zwyczaj znany 

i obchodzony już w czasach pogańskich. Choć na prze-
strzeni wieków zmieniał się sposób świętowania, tradycja 
i symbolika przetrwała do czasów współczesnych.

Koszyczek wielkanocny, w którym święcimy pokarmy 
może mieć rozmaite kształty, rozmiary i ozdoby. Jednak 
jego zawartość powinna uwzględniać tradycję.

Głównym symbolem Świąt Wielkanocnych i nieodłącz-
nym elementem święconki jest baranek wielkanocny. 
Symbolizuje on zwycięstwo Jezusa Chrystusa nad grze-
chem i śmiercią.

Wśród pokarmów, które włożymy do koszyka nie powin-
no zabraknąć symbolu dostatku – mięsa i wędlin oraz soli, 
znaku oczyszczenia. Niezbędnym, choć już zapomnianym 
składnikiem wielkanocnego koszyka jest również chrzan 
– symbol zdrowia i siły, oraz ser, który ma zapewnić zgodę 
pomiędzy człowiekiem a siłami przyrody.

Zajączek jest stosunkowo nową „postacią” w wielka-
nocnym koszyku. Przywędrował do nas z Niemiec, gdzie 
istnieje zwyczaj obdarowywania dzieci łakociami w Święta 
Wielkanocne. W Polsce zaś od wieków na znak doskonało-
ści i umiejętności królowała baba wielkanocna.

Wielkanocne jajko
Niezbędnym składnikiem wielkanocnego koszyka po-

winno być również jajko, symbol nowego życia i płodności. 
Tradycja pisanek i dzielenia się święconym jajkiem sięga 
daleko w przeszłość. Już starożytni Persowie wiosną da-
rowali swoim bliskim czerwone pisanki, które odpędzały 
złe uroki. Zwyczaj ten przyjęli od nich Grecy i Rzymianie.

Dla chrześcijan jajko jest przede wszystkim symbolem 
odrodzenia, a dzielenie się nim z rodziną zapewnia szczę-
ście i miłość najbliższych.

Wielkanoc na Mazowszu
Ile jest regionów Polski, tyle jest zwyczajów i sposo-

bów obchodzenia Świąt Wielkanocnych. Od wieków na 
Mazowszu Wielkanoc świętowana jest bardzo uroczyście 
i dostojnie. Chociaż tradycja świąteczna w tym regionie 
jest różnorodna i często przeplata się z innymi zwycza-
jami, historykom udało się wyodrębnić cechy wspólne 
mazowieckiej Wielkanocy.

W Wielką Niedzielę, po zakończonej rezurekcji każdy 
gospodarz starał się jak najszybciej wrócić do domu. Jak 
powszechnie wierzono temu, kto przyjedzie pierwszy 
najlepiej obrodzą plony. Po powrocie do domu gospodarz 
nalewał na talerz trochę wody poświęconej w Wielką Sobo-
tę i dla ochrony przed suszą oraz wszelkim złem pokrapiał 
swoje domostwo.

Na niedzielnym uroczystym śniadaniu nie mogło za-
braknąć barszczu czerwonego. Stanowiło to prawdziwy 
ewenement w skali Polskich zwyczajów.

Tekst i foto:
Kinga Rochalska
Współpraca: (mg)

Niezbędnym składnikiem wielkanocnego koszyka jest jajko, symbol 
nowego życia i płodności

U NAS. Kiermasz Wielkanocny w Brwinowie

Dojenie krowy, palmy 
wielkanocne i zajączki
W sobotę 17 marca w Szkole Podstawowej nr 1 w Brwinowie odbył się, 
można rzec, widowiskowy Kiermasz Wielkanocny. Frekwencja była 
ogromna, a ilość przedświątecznych atrakcji imponująca. Środki pozyskane 
z kiermaszu przeznaczone będą na nagrody w szkolnych konkursach.

W wyjątkowo przestronnym hallu 
szkolnym zakupić można było por-

cje smacznych i pięknie dekorowanych 
domowych ciast, na wynos lub do spo-
życia w zaimprowizowanej kawiarence. 
Mamy i ojcowie robili na miejscu gofry 
i słodkie naleśniki, nie zabrakło kawy, 
herbaty, soków.

Wzrok przyciągały piękne palmy 
wielkanocne oraz ozdoby świąteczne, 
w ilości zdolnej zaopatrzyć niemal pół 
Brwinowa.

Moc atrakcji
Wśród nich królowały amatorsko 

i wdzięcznie wykonane przez dzieci mo-
tywy jajek wielkanocnych i zajączków, 
można było kupić również rozliczne 
ozdoby świąteczne o bardziej profesjo-
nalnym charakterze. Bez wątpienia jed-
ną z czołowych atrakcji kiermaszu była 
sztuczna krowa, do której ustawiała się 
kolejka chętnych do dojenia, oraz żywe 
króliki-miniaturki w klatce, podobnie jak 
krowa oblegane przez najmłodszych.

Licytowano przedmioty oraz usługi: co 
okazalsze palmy wielkanocne, książeczki 
Doroty Gellner z autografami pisarki, 
usługę upieczenia wspaniałego tortu na 
dowolną okazję przez jedną z mam oraz 
przejazd maluchem należącym do bur-
mistrza Arkadiusza Kosińskiego, z nim 
w roli obwożącego. Jak widać, fantazji i 
pomysłowości w zdobywaniu funduszy 
mieszkańcom Brwinowa nie brakuje.

Stołówkowe rewolucje
W szkolnej stołówce dzieci oddawały 

się z zapałem przedświątecznym warsz-

tatom kulinarnym: wyrabianiu i wałko-
waniu surowego ciasta oraz formowaniu 
i zdobieniu ciasteczek, wedle fantazji 
i kolorów posiadanych lukrów i posypek. 
Pieczenie uformowanych ciasteczek od-
bywało się na bieżąco w szkolnej kuchni, 
pod kontrolą dorosłych.

W salkach przyległych do hallu trwały 
przedświąteczne warsztaty plastyczne: 
malowanie buziek i rąk w wielkanoc-
ne motywy, robienie kolejnych palm, 
zdobienie jajek metodą decoupage, 
posypywanie wielkanocnych rysunków 
kolorowym piaskiem i wyklejanie baran-
ków popcornem.

Dziecięce targowisko
Na antresoli ponad hallem rozłożył się 

Targ Przydasiów, który wrósł już w trady-
cję Brwinowa. Tym razem wystawcami 

były dzieci, dlatego nabyć można było 
klocki Lego, samochodziki, pluszaki, 
stroje karnawałowe i różne gry, czyli to 
co dzieci lubią najbardziej.

Korzystając z dużej frekwencji na 
kiermaszu zaprezentowało się również 
brwinowskie koło Towarzystwa Opieki 
nad Zabytkami. Warto w tym miejscu 
więc poinformować, że z okazji plano-
wanych tegorocznych „Otwartych Ogro-
dów” Towarzystwo ogłosiło już konkurs 
na najciekawszy strój sprzed 2 tysięcy 
lat – z czasów, gdy na terenie Brwinowa 
i okolic zamieszkiwała społeczność, która 
pozostawiła po sobie znane brwinowia-
nom dymarki. Więcej informacji odno-
śnie konkursu i stroju zasięgnąć można 
w TOnZ, tel. 22 729 50 34 lub mailowo: 
TOnZBrwinow@gmail.com

Tekst i foto: Sylwia Pańków
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KĄCIK 
Pruszkowskie Stowarzyszenie na Rzecz Zwierząt powstało 
w 2013 roku z inicjatywy mieszkańców, którym nie jest 
obojętny los zwierząt, szczególnie tych bezdomnych. 

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

Diana
Diana to cudowna suczka w typie owczarka niemiec-

kiego, odebrana w stanie strasznego wygłodzenia i za-
niedbania. Teraz odżyła i uczy się relacji z człowiekiem. 
Jest wielkim pieszczochem i kocha zabawy piłką. Przez 
całe swoje dotychczasowe życie nie miała kontaktu z 
innymi psami, przez co ma wielkie braki w socjalizacji, 
nad czym stale pracujemy. Jednak na ten moment 
Diana nie nadaje się do adopcji do domu, gdzie jest 
inny pies. Najlepiej będzie czuć się jako jedynaczka. 
Ma około 5 lat, jest wysterylizowana, zaszczepiona i 
odrobaczona. Osoby zainteresowane adopcja prosimy 
o kontakt pod nr tel 698-940-045 lub 730-462-122

Jimi
Jimi to ok. 2 letni, pełen energii, uroczy kundelek. 

Jest bardzo towarzyski i kontaktowy, bez problemu 
dogaduje się z innymi psami. Bardzo źle znosi pobyt w 
budzie, dlatego bardzo zależy nam, aby szybko znalazł 

dom. Jimi uwielbia pieszczoty i gdyby mógł, nie 
schodziły z kolan. Na widok smyczy jest bardzo 
podekscytowany, przez co mocno ciągnie na spa-
cerach, jednak cały czas pracujemy z nim nad tym, 
aby spacer stał się dla niego przyjemnym relaksem, 
a nie pogonią za nowymi zapachami. Jimi jest zdro-
wy, odrobaczony, zaszczepiony i wykastrowany. 
Osoby zainteresowane adopcja prosimy o kontakt 
pod nr tel 698-940-045 lub 730-462-122

***
Warunkiem adopcji jest podpisanie umowy adop-

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

Grzybek w garści
Pijany gość widelcem gania po talerzu śliskiego grzyba.
Podchodzi do niego inny gościu, łapie garścią grzyba, 

wkłada do ust i połyka.
Pierwszy mówi:
- I co przeszedł, przeszedł? Bo mnie się skurczybyk trzy 

razy zwrócił. 

Coś tam straszy?
Dzieci podchodzą do hrabiego spacerującego po parku i 

wskazując na zamek pytają:
- Czy pan mieszka w tym zamku?
- Tak.
- A czy tam nie ma żadnego straszydła?
- Nie ma. Jestem jeszcze kawalerem.

Co leży bliżej?
Leżą dwie blondynki na plaży i jedna mówi do drugiej:
- Ej, co jest bliżej: Radom czy Słońce?
- A widzisz stąd Radom?

Wymiana oleju
Kolega podwozi kolegę nowym samochodem:
- Nie wiesz, jak często trzeba zmieniać olej?
- Nie wiem, ale mój kolega zmienia co 

5 lat.
- A co ma?
- Budę z frytkami w Mielnie. 

Jakie jest hasło?
Klient: Jakie jest hasło do wifi ?
Barman: Najpierw kup drinka
Klient: Ok, w takim razie piwo proszę
Barman: Heineken będzie ok?
Klient: Tak, ile płacę?
Barman: 8 złotych
Klient: Proszę. Więc jakie jest hasło do wifi ?
Barman: Najpierw kup drinka. Wszystko małymi literami
i bez spacji.

Źródło: www.perelki.net

GRODZISK MAZ. Niezwykłe spotkanie z podróżnikiem który przepłynął 
ocean

Zaplanowana precyzyjnie realizacja marzeń
„Na oceanie nie ma ciszy” – bliskie spotkanie z Aleksandrem Dobą, podróżnikiem, który przepłynął Atlantyk 
kajakiem.

15 marca dzięki połączo-
nym siłom Grodziskiego 

Klubu Podróżnika i Grodzi-
skiego Klubu Filmowego 
odbyła się projekcja filmu 
„Happy Olo”, a następnie 
spotkanie na żywo z jego 
bohaterem, człowiekiem 
o nietuzinkowej osobowo-
ści, 71-latkiem, który trzy-
krotnie przepłynął Ocean 
Atlantycki swoim oceanicz-
nym kajakiem.

Sala widowiskowa Cen-
trum Kultury wypełniła się 
po brzegi,  na spotkanie 
przyszły całe rodziny, aby 
face to face spotkać człowie-
ka, który przepłynął Ocean 
dzięki sile własnych mięśni, 
kajakiem napędzanym wio-
słem. Niewątpliwie przepły-
nął go również dzięki sile 
ducha i umiejętności prze-
kształcania li tylko marzeń 
w konkretne plany.

Kajak „Olo”
Kajak oceaniczny „Olo” 

o wymiarach 1x7m, został 
specjalnie zaprojektowany 
pod kątem wyprawy z założe-
nia „samodzielnej, samotnej 
i międzykontynentalnej”. 
Dlatego wyposażony został 
w zamykany kokpit dla pa-
sażera i komory bagażowe, 
zdolne pomieścić żywność 
liofi lizowaną (odwodnioną) 
i słodką wodę w ilości wystar-
czającej na kilkumiesięczną 
podróż. Kajak jest niezatapial-
ny i po wywrotce sam wraca 
do pozycji dnem do dołu.

Aleksander Doba zaleca 
„odróżnianie odwagi od 
brawury” i minimalizowanie 
ryzyka, toteż podróżnik za-

wsze po opuszczeniu kok-
pitu asekurowany był liną 
przymocowaną do kajaka, 
aby nie stracić z nim kon-
taktu w przypadku zmycia 
przez falę.

Ocean nigdy nie jest nudny
Zapytany podczas spo-

tkania przez jedno z dzieci 
czy miał sposób na zabicie 
nudy, Aleksander Doba od-
powiedział, że jedyną książką 
jaką zabrał ze sobą był opis 
gwiazdozbiorów widocznych 
na nocnym niebie.

-Ocean nigdy nie jest nud-
ny – sprawia wrażenie czegoś 
żywego, można wpatrywać 
się w niego bez końca. Trud-
no na nim o ciszę, momenty 
„flow”, gdy nie ma wiatru 
i panuje spokój zdarzają się 
rzadko, ocean stale znajduje 
się w ruchu – odpowiedział 
podróżnik.

Podczas sztormu podróż-
nik poddawał się żywiołowi 
i nastawiał się na przetrwanie, 

zgodnie z sentencją: „Woda 
to jest żywioł, którego nie 
zwycięży się nigdy, można 
być jedynie niepokonanym”. 
Uczuciem jakie mu towa-
rzyszyło podczas sztormu 
czy burzy nie był strach, ale 
ciekawość, podziwiał potęgę 
przyrody, spektakle błyska-
wic i grzmotów, wywołujące 
niezwykłe emocje.

Samotność = wyobcowanie
Pomimo, że podróż oce-

aniczną odbywał sam, nie 
towarzyszyło mu uczucie 
samotności – jego zdaniem 
samotność jest wtedy, gdy 
jest się wyobcowanym, po-
mimo że przebywa się wśród 
ludzi.

Miał kontakt ze światem 
poprzez telefon satelitarny, 
czasem widywał przepły-
wające statki, z których naj-
dziwniejszym był „Latający 
Holender” - statek bez żywe-
go ducha na pokładzie, który 
omal nie staranował kajaka. 

Widywał stada delfinów, 
dotknął płetwy grzbietowej 
samicy rekina, kiedyś zasko-
czył go niezwykle głośny 
wydech dwóch waleni, od 
czasu do czasu przelatywały 
latające ryby.

Realizacja marzeń
Aleksander Doba podkre-

śla, że zawsze był pasjonatem 
kajakarstwa, ale że swoje oce-
aniczne podróże traktuje jako 
 zaplanowaną precyzyjnie 
realizację marzeń, i że pod-
chodzi do nich jak turysta, 
który odkrywa nowe trasy, 
bez ducha rywalizacji.

Ma poczucie, że jego przy-
kład pokazuje innym, że i ich 
życiowe marzenia dadzą się 
spełnić. O jego kajakarskich 
i oceanicznych przygodach 
przeczytać można dokładniej 
w kilku książkach, w których 
opisał swoje podróże i zma-
gania z żywiołem wody.

Tekst i foto:
Sylwia Pańków

B E Z 
TA B U
Drodzy Państwo 

Do naszej redakcji dotarło wiele sygnałów od Czytel-
ników na temat kłopotów w działaniu Poczty Polskiej 
w Pruszkowie i Brwinowie. Piszecie Państwo o tym, że 
przesyłki docierają z bardzo dużym opóźnieniem lub nie 
docierają w ogóle.

Postanowiłam sprawdzić to i udać się do kilku placówek 
pocztowych w Pruszkowie. W każdej spędziłam około 20 
minut i za każdym razem sytuacja była podobna.

Ktoś zgłaszał, że zwrot podatku nie dotarł choć w Urzę-
dzie Skarbowym uzyskał informację o dwukrotnej awizacji, 
choć faktycznie awizacja nie miała miejsca, pracownica 
poczty przeprosiła informując, że pieniądze zostały zwró-
cone do skarbówki.

W kolejnej placówce klient szukał przesyłki ponieważ 
dostał informację, że paczka o danym numerze czeka do 
odbioru na poczcie i tu sytuacja podobna, przeprosiny 
a przesyłki brak.

Zarząd Poczty Polskiej obiecuje usprawnienie działań 
i wdrożenie nowych rozwiązań, póki co jednak sugeruję 
o ile jest to możliwe wybieranie jednak fi rm kurierskich 
w celu dostarczania przesyłek a wszelkie przekazy pie-
niężne jednak proszę przekierowywać na konta bankowe.

Korzystając z okazji chciałabym życzyć Państwu w imie-
niu swoim oraz całej redakcji pełnych radości i pokoju Świąt 
Wielkiej Nocy oraz wiele pomyślności i sukcesów.

Pozdrawiam
Katarzyna Włodarczyk 
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1748/1821/ODS Warszawa, Ursus, wolnostojący,
6 pokoi, pow. 180m2, działka 977 m2, cena
1.250.000 zł

1737/1821/ODS Grodzisk Maz., wolnostojący,
4 pokoje, pow. 100 m2, działka o pow. 1045
m2, cena 499.000 zł

1747/1821/ODS Podkampinos, wolnostojący,
4 pokoje, pow. 160 m2, działka o pow. 1100
m2, cena 519.000 zł

1733/1821/ODS Grodzisk Maz., segment
skrajny, 4 pokoje, pow. 130 m2, działka o pow. 
202 m2, cena 550.000 zł

1741/1821/ODS Grodzisk Maz., Chrzanów Mały,
wolnostojący, 5 pokoi, pow. 186 m2, działka 
o pow. 1200 m2, cena 740.000 zł

1744/1821/ODS Warszawa, Ursus - Gołąbki,
szeregowiec, 5 pokoi, pow. 169 m2, działka
o pow. 170 m2, cena 905.000 zł

1742/1821/ODS Stare Babice, Koczargi Stare,
wolnostojący, 5 pokoi, pow. 205 m2, działka
o pow. 1020 m2, cena 980.000 zł

1740/1821/ODS Grodzisk Maz., wolnostojący,
6 pokoi, pow. 194 m2, działka 1040 m2, cena
980.000 zł

1745/1821/ODS Warszawa, Ursus, szeregowiec,
5 pokoi, pow. 195 m2, działka o pow. 290 m2, 
cena 1.195.000 zł

1734/1821/ODS Grodzisk Maz., wolnostojący,
5 pokoi, pow. 150 m2, działka pow. 750 m2,
cena 650.000 zł

1736/1821/ODS Grodzisk Maz., szeregowiec,
4 pokoje, pow. 102 m2, działka pow. 200 m2,
cena 475.000 zł

1730/1821/ODS Pruszków, wolnostojący,
4 pokoje, pow. 120 m2, działka pow. 405 m2,
cena 690.000 zł

1 7 2 7 / 1 8 2 1 / O D S  Wó l k a  K o s s o w s k a ,
wolnostojący, 5 pokoi, pow. 180 m2, działka
pow. 1200 m2, cena 660.000 zł

1725/1821/ODS Warszawa, Ursus, pół bliźniaka,
5 pokoi, pow. 102 m2, działka pow. 278 m2,
cena 790.000 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 710.000 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

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

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

1707/1821/ODS Nowa Wieś, stan deweloperski,
segment środkowy, 6 pokoi, pow. 270 m2,
działka pow. 260 m2, cena 710.000 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

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

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

1697/1821/ODS Nadarzyn, wolnostojący,
5 pokoi, pow. 395 m2, działka pow. 2065 m2, 
cena 1.199.000 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

1676/1821/ODS Nadarzyn, Rusiec, wolnostojący,
4 pokoje, pow. 140 m2, działka pow. 1050 m2, 
cena 630.000 zł

1 6 7 3 / 1 8 2 1 / O D S  B r w i n ó w,  b l i ź n i a k ,
4 pokoje, pow. 141 m2, działka pow. 503 m2,
cena 775.000 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. 40m2, 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

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 Mazowiecki, stan
deweloperski, pół bliźniaka, 4 pokoje, pow. 
160 m2, działka pow. 490 m2, cena 480.000 zł

1676/1821/ODS Nadarzyn, Rusiec, 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 Nadar z yn,  Szamoty,
wolnostojący, 7 pokoi, pow. 280 m2, działka
pow. 1000 m2, cena 930.000 zł

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

1658/1821/ODS Nadarzyn, Rusiec, 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

1652/1821/ODS Nadarzyn, Rusiec, wolnostojący,
6 pokoi, pow. 300 m2, działka pow. 1000 m2,
cena 890.000 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

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

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

1628/1821/ODS Nadarzyn, Rusiec, wolnostojący,
3 pokoje, pow. 125 m2, 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. 181 m2, działka pow. 2000 m2,
cena 834.000 zł

1635/1821/ODS Nadarzyn, Urzut, wolnostojący,
4 pokoje, pow. 240 m2, 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

1620/1821/ODS Janki, wolnostojący, stan
idealny,  6 pokoi, pow. 300 m2, działka pow.
1000 m2, cena 1.990.000 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 Mazowiecki, stan
deweloperski, bliźniak, 4 pokoje, pow. 150 m2, 
działka pow. 500 m2, cena 530.000 zł

1524/1821/ODS Grodzisk Mazowiecki, stan
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

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

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

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

1484/1821/ODS Nowa Wieś, bliźniak, 5 pokoi,
pow. 180 m2, działka pow. 378 m2, cena 670.000 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

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

1540/1821/ODS Raszyn, stan deweloperski,
6 pokoi, pow. 210 m2, działka pow. 780 m2,
cena 680.000 zł

1545/1821/ODS Raszyn, wolnostojący, stan
 do wprowadzenia, 5 pokoi, pow. 210 m2, 
działka pow. 780 m2, cena 990.000 zł

1 5 2 8 / 1 8 2 1 / O D S  N a d a r z y n ,  R oz a l i n ,
wolnostojący, 3 pokoje, pow. 180 m2, działka 
pow. 1800 m2, cena 695.000 zł

3515/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 45
m2, cena 260.000 zł

3516/1821/OMS Pruszków, kawalerka, pow.
21,5 m2, cena 140.000 zł

3512/1821/OMS Brwinów, kawalerka, pow.
37 m2, cena 210.000 zł

3513/1821/OMS Grodzisk Maz., 2 pokoje,
pow. 47 m2, cena 249.000 zł

3514/1821/OMS Piastów, 2 pokoje, pow. 45
m2, cena 260.000 zł

3510/1821/OMS Brwinów, 3 pokoje, pow. 73
m2, cena 368.000 zł

3507/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 62
m2, cena 389.000 zł

3508/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 58
m2, cena 345.000 zł

3504/1821/OMS Grodzisk Mazowiecki, pokoje,
pow. 124 m2, cena 505.000 zł

3500/1821/OMS Ożarów Maz., kawalerka,
pow. 31 m2, cena 185.000 zł

3496/1821/OMS Grodzisk Mazowiecki,
4 pokoje, pow. 80 m2, cena 329.000 zł

3495/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow.
37 m2, cena 229.000 zł
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3487/1821/OMS Pruszków, okolice WKD,
2 pokoje, pow. 47 m2, cena 289.000 zł

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

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

3459/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow.
52 m2, cena 309.000 zł

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

3427/1821/OMS Grodzisk Mazowiecki,
kawalerka, pow. 35 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 250.000 zł

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

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

3418/1821/OMS Grodzisk Mazowiecki,
2 pokoje, pow. 36 m2, cena 175.000 zł

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

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

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

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

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

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

3359/1821/OMS Pruszków, Parzniew, 3 pokoje,
pow. 71 m2, cena 422.000 zł

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

3328/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow.
40 m2, cena 243.000 zł

3289/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 60 
m2, cena 346.000 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

3147/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow.
37 m2, cena 184.000 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 320.000 zł

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

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

3066/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 48 
m2, cena 240.000 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 312.000 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 190.000 zł

2695/1821/OGS Żabia Wola,  Musuły,
budowlana, pow. 2596 m2, cena 156.000 zł

2696/1821/OGS Żabia Wola, Musuły, rolna,
pow. 9560 m2, cena 191.000 zł

2697/1821/OGS Piastów, budowlana, pow.
863 m2, cena 720.000 zł

2672/1821/OGS Bolimów, Łasieczniki, rolno
budowlana, pow. 17 368 m2, cena 103.000 zł

2682/1821/OGS Żółwin, budowlana, pow. 939
m2, cena 115.000 zł

2694/1821/OGS Nadarzyn, Krakowiany,
budowlana, pow. 1700 m2, cena 145.000 zł

2666/1821/OGS Baranów, Gongolina,
budowlana, pow. 2400 m2, cena 150.000 zł

2692/1821/OGS Grodzisk Mazowiecki,
Szczęsne, budowlana, pow. 1500 m2, cena
179.000 zł

2693/1821/OGS Nadarzyn, Walendów,
budowlana, pow. 1200 m2, cena 186.000 zł

2670/1821/OGS Nadarzyn, Stara Wieś,
budowlana, pow. 950 m2, cena 217.000 zł

2674/1821/OGS Ożarów Maz., Konotopa,
budowlana, pow. 1000 m2, cena 260.000 zł

2677/1821/OGS Brwinów, Kanie, budowlana,
pow. 750 m2, cena 262.500 zł

2679/1821/OGS Milanówek, budowlana, pow.
1384 m2, cena 308.000 zł

2678/1821/OGS Nadarzyn, Strzeniówka,
budowlana, pow. 2000 m2, cena 355.000 zł

2684/1821/OGS Nadarzyn, Strzeniówka,
budowlana, pow. 2090 m2, cena 380.000 zł

2683/1821/OGS Nadarzyn, Strzeniówka,
budowlana, pow. 2000 m2, cena 384.000 zł

2665/1821/OGS Ożarów Mazowiecki,
budowlana, pow. 1160 m2, cena 453.000 zł

2691/1821/OGS Leszno, Wyględy, budowlana,
pow. 1745 m2, cena 499.000 zł

2671/1821/OGS Piastów, budowlana, pow.
700 m2, cena 505.000 zł

2680/1821/OGS Milanówek, budowlana, pow.
6307 m2, cena 970.000 zł

2673/1821/OGS Stare Babice, budowlana,
pow. 7000 m2, cena 2.870.000 zł

2690/1821/OGS Nowa Wieś, budowlana, pow.
12060 m2, cena 4.300.000 zł

2660/1821/OGS Błonie, budowlana, pow.
1200 m2, cena 400.000 zł

2661/1821/OGS Piastów, budowlana, pow.
600 m2, cena 275.000 zł

2662/1821/OGS Milanówek, budowlana, pow.
2150 m2, cena 220.000 zł

2663/1821/OGS Warszawa, Białołęka,
budowlana, pow. 2140 m2, cena 2.550.000 zł

2664/1821/OGS Piastów, budowlana, pow.
730 m2, cena 395.000 zł

2666/1821/OGS Baranów, Gongolina,
budowlana, pow. 2400 m2 ,cena 150.000 zł

2659/1821/OGS Nadarzyn, Wolica, budowlana,
pow. 1660 m2, cena 268.000 zł

2658/1821/OGS Otrębusy, budowlana, pow.
1442 m2, cena 580.000 zł

2657/1821/OGS Owczarnia, budowlana, pow.
1440 m2, cena 330.000 zł

2654/1821/OGS Grodzisk Maz., Kozerki,
budowlana, pow. 1200 m2, cena 150.000 zł

2649/1821/OGS Stare Babice, budowlana,
pow. 1290 m2, cena 900.000 zł

2647/1821/OGS Ożarów Mazowiecki,
budowlana, pow. 1900 m2, cena 760.000 zł

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

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

2645/1821/OGS Nadarzyn, Młochów,
budowlana, pow. 1000m2, 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 Nadarz yn,  Kajetany,
budowlana, pow. 950 m2, cena 152.000 zł

2630/1821/OGS Grodzisk Maz., Czarny Las,
leśna z prawem zabudowy, pow. 1760 m2,
cena 210.000 zł

2609/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, budowlana,
pow. 1300 m2, cena 195.000 zł

2607/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, budowlana,
pow. 1000 m2, cena 200.000 zł

2606/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, budowlana,
pow. 1000 m2, cena 200.000 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

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 570.000 zł

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

2546/1821/OGS Ożarów Mazowiecki,
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 100.000 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 379.000 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

2508/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, budowlana,
pow. 1527 m2, cena 381.000 zł

2507/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, budowlana,
pow. 1386 m2, cena 346.000 zł

2506/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, budowlana,
pow. 1145 m2, cena 229.000 zł

2505/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, budowlana,
pow. 1234 m2, cena 246.000 zł

2504/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, budowlana,
pow. 1575 m2, cena 315.000 zł

2503/1821/OGS Grodzisk Mazowiecki,
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

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

lub zadzwoń: (22) 730 33 41

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  A

DAM PRACĘ:
- D u ż a  h u r tow n i a  s p oż y wc z a 

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  Handlow ych 
z doświadczeniem tel. 604 492 736, 609 
611 029

-Hurtownia spożywcza w Nadarzynie 
zatrudni do działu handlowego z jęz.
angielskim rekrutacja@fl esch.pl

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

-Zatrudnię elektryka samodzielnego. 
Tel. 602 61 65 21

SZUKAM PRACY:
- K o b i e t a  o d p o w i e d z i a l n a 

z dużym doświadczeniem szuka pracy w 
opiece seniorki lub seniora, bez zamiesz-
kania w Warszawie. Tel. 515 384 741. Pilnie!

-Pani podejmie się sprzątania domu, 
mieszkania, umyje okna. Mogę wykonać 
dodatkowe prace domowe. Tel. 511 090 
872

-Podejmę pracę chałupniczą. tel. 574 
215 996

-Poszukuję Panią robiącą na drutach. Tel. 
720 912 287

-Poszukuję pracy. Uczciwy mężczyzna, 
lat 48. Tel. 720 654 101

AUTOMOTO:
-Kolektor ssący do Renault Scenic 1,6 

16 V stan bardzo dobry sprzedam. Cena: 
50 zł. Tel. 509 635 494

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

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

-Kupię stare motocykle z czasów PRL 
i starsze oraz części. Tel. 516 774 069

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

-Kupię starszą toyotę. Stan techniczny 
bez znaczenia. Może być bez ubezpiecze-
nia i przeglądu. Tel. 668 171 639

-Sprzedam Ford Mondeo 2007 r, diesel 
2.0. Stan idealny. Przebieg: 200 tys. Cena 
do uzgodnienia. Tel. 798 203 882

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

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

-Działkę budowlaną sprzedam 1579 
m2 Odrano Wola - Grodzisk Mazowiecki. 
Cena: 110 zł/m2, media w ulicy. Tel. 510 
407 176

-Działkę budowlaną sprzedam - Pia-
stów centrum - pow. 700 m2, cena: 490 
tys. zł. Tel. (22) 406 09 23, 729 206 197

-Pruszków. Sprzedam mieszkanie: 
3 pok, 59,5 m2, rozkładowe, po remon-

cie, blisko sklepy, szkoła, przedszkole, 
przystanek autobusowy. Bezpośrednio. 
Tel. 509 917 257

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

-Sprzedam dom w Grodzisku Maz. 180 
m2, działka 900 m2, budynek gospodar-
czy: 50 m2, dwa garaże. Wszystkie media 
miejskie. W rozliczeniu mogę przyjąć 
mieszkanie. Tel. 504 554 890

-Sprzedam dom wolnostojący 127 m2 
powierzchni mieszkalnej, powierzchnia 
użytkowa  160 m2, 5 pokoi, 2 kuchnie, 
2 łazienki, 2 oddzielne wejścia. Wszystkie 
media. Działka 1506 m2, garaż wolnosto-
jący. Milanówek. Cena: 720 tys, zł. Tel. 
510 407 176

Sprzedam działkę budowlaną o pow. 
1737 m2. Siedliska k. Piaseczna. Cena: 310 
zł/m2. Tel. 516 787 379

-Sprzedam działkę w Bożej Woli k. 
Błonia: 5700 m2. Na działce: prąd, siła, 
woda, miejska studnia oraz całoroczny 
dom i budynki gospodarcze. Działka jest 
zgospodarowana, zalesiona, w pobliżu 
sklepy, szkoła, dworzec kolejowy i przy-
stanek autobusowy. Posiadam pozwole-
nie na budowę domu. Sprzedam tanio 
z powodu wyjazdu. Tel. 571 398 457

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

-Sprzedam mieszkanie 30 m2, Pia-
stów, nowe bud. Tel. 509 956 785

-Sprzedam umeblowane mieszkanie 
3 pok. Na wysokim parterze (półpiętro), 
53 m2, śródmieście Pruszkowa. Tel. 511 
210 110

-Wynajmę budynek w surowym sta-
nie: 140 m2 na działalność w Grodzisku 
Maz. przy głównej drodze do W-wy. Tel. 
666 497 482

MATRYMONIALNE:
-Atrakcyjna 40 - latka, wolna, bez-

dzietna pozna Pana z poczuciem hu-
moru. Tel. 784 340 145

-Dojrzałą Panią,  chętnie star-
s z ą  z  t e m p e r a m e n t e m  p o -
zna wolny, elegancki 57 - latek 
z Ursusa. Tel. 794 533 671

-Młoda duchem i ciałem wbrew 
mertyce (60 plus) pozna romantyka 
z fantazją i poczuciem humoru. Tel. 513 
512 412

-Poznam Panią 50 plus. Tel. 576 374 245
-Szukam kochanki po 50-tce. Tel. 791 

766 758

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

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

-Drewno opałowe różne: kominkowe, 
twarde, transport. Tel. 514 640 779

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

-Kolekcjoner kupi pamiątki związane z 
Powstaniem Warszawskim: listy, zdjęcia, 
dokumenty i inne ciekawe przedmioty. 
Tylko oryginały. Tel. 505 529 328

-Kupię akwarium duże z fi ltrem w po-
krywie. Tel. 794 533 671

-Kupię antyki, obrazy, grafi ki, rzeźby, 
srebra, platery, pocztówki, bibeloty - za 
gotówkę. Tel. 506 770 474

-Kupię w dobrym stanie rower damkę 
górala z obniżoną ramą do 300 zł. Ok. 
Piaseczna, Góry Kalwarii. Tel. 573 476 191

-Kupię stare radio CEZAR QWADRO HI 
FI. Tel. 794 533 671

-Kupię topole na pniu, olchę, sosnę, 
dąb. Tel. 514 640 779

-Kupię wojenne przedmioty: szable, 
bagnety, hełmy, czapki, mundury, od-
znaki i inne oraz stare motocykle - części: 
silniki, ramy, baki, koła, kosze itd. Tel. 505 
529 328

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

-Kupię zrębkę, materiały drewnopo-
chodne. Tel. 514 640 779

-Kupię zużyte akumulatory. Dojeż-
dżam. 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

-Nowy rower górski z ramą męską, 
koła 26” tanio sprzedam. Stan b. dobry. 
Tel. 504 554 890

-Możesz być modna: nowy kożuch 
na fi gurę modelki, nowe futra z własnej 
szafy, okazja! Tel. 511 137 897

-Odkurzacz karcher sprzedam. Cena: 
140 zł. Tel. 574 215 996

-Okazja! Sprzedam lepik na gorąco 
ok. 200 kg. Cena do ustalenia. Tel. 660 
930 281 po 15-tej

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

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

-Płaszcz damski, wełna, beżowy, ob-
szyty futrem sprzedam. Cena: 95 zł. Tel. 
511 210 110

-Rewelacyjną, skuteczną, naturalną 
maść zielarza na łuszczycę sprzedam. 
Łuszczyca znika nawet po 20 - 30 latach. 
Cena: 100 zł. Tel. 692 025 615

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

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

-Sprzedam akwarium 120 litrów z szaf-
ką oraz gupiki, molinezje, platki, krewetki. 
Tel. 574 215 996

-Sprzedam alufelgi ENZO: 15/5/100 
cztery sztuki, Grodzisk Maz. Tel. 660 
443 438

-Sprzedam bardzo ładną, nową kurtkę 

z norek nr. 46 do kolan, kolor czekolada. 
Tel. 502 629 315 Barbara

-Sprzedam baterię ścienną umywal-
kową i łazienkową, kolor: chrom-złoto. 
Tel. 503 002 915

-Sprzedam biurko. Stan bardzo dobry. 
Cena: 80 zł. Tel. 574 215 996

-Sprzedam bukszpan cięty. Tel. 578 
277 677

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

-Sprzedam futro z norek brązowe. Tel. 
602 255 395

-Sprzedam komplet opon letnich, 
rocznik 2013, 7 mm, Continental Conti-
PremiumContact2 195/65/R15 91H. Tel. 
574 212 164

-Sprzedam komplet opon zimowych, 
rocznik 2013, 7,5 mm, Yokohama W.Drive 
195/65/R15 91T. Tel. 574 212 164

-Sprzedam kompletne akwarium 500 
l lub same rybki pyszczaki i bocje. Około 
90 rybek. Tel. 601 470 999

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

-Sprzedam kurtkę zimową, męską 3/4 
z kapturem, kolor ciemnobrązowa. Cena: 
250 zł. Tel. 574 215 996

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

-Sprzedam ławo - stół, kolor brąz 
z połyskiem cena: 120 zł. Pruszków. Tel. 
692 043 553

-Sprzedam meble antyczne oraz me-
ble z lat 50-tych. Tel. 511 210 110

-Sprzedam odzież używaną w dobrym 
stanie. Tel. 578 277 677

-Sprzedam odzież używaną w dobrym 
stanie. Tel. 668 549 745

-Sprzedam olej hydrauliczny TEDEX 
HLP 68 po 20 l. Cena: 80 zł. Tel. 728 162 
991

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

-Sprzedam opony letnie: 185/65/14 
używane. Cena: 180 zł. Tel. 794 075 280

-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 przenośny, bardzo lekki 
(800 g) koncentrator tlenu Focus Air Sep 
umozliwiający stosowanie tlenoterapii 
w każdych warumkach poza domem. 
Tel. 608 447 071

-Sprzedam stół, kolor ciemny. Wy-
miary: 80x140x220 + 6 krzeseł. Mało 
używane. Tel. 503 002 915

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

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

-Sprzedam tanio nowe materace: 
kokosowy 160 x 80 i piankowy 200 x 80 

cm. Tel. 694 240 052
-Sprzedam telewizorPhilips, sprawny, 

cena: 50 zł. Tel. 574 215 996
-Sprzedam wiertła i inne narzędzia. Tel. 

503 002 915
-Szafę metalową, zamykaną na klucz, 

okazja 70 zł. Tel. 794 379 429
-Szafki kuchenne używane w dobrym 

stanie, wiszące: 6 sztuk i 5 sztuk stojące, 
sprzedam. Tel. 698 391 331

-Tanio sprzedam gołębie pocztowe, 
cały lot: 100 sztuk. Lotowane, obrączko-
wane, karty. Tel. 665 750 300

-Zamienię akumulatory zużyte na 
sprawne, niewielka dopłata. Tel. 510 
800 370

USŁUGI:
-Budowlaniec: remonty, wykończenia. 

Tel. 516 722 169
-Ciesielstwo, dekarstwo, blacharstwo. 

Tel. 665 49 50 11
-Dezynsekcja - deratyzacja. Skutecznie 

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

-Leczenie pijawkami. Wizyty domowe. 
Zamawianie wizyt: tel. 533 830 980

-Masaże relaksacyjne z dojazdem. Tel. 
518 206 782

-Montaż mebli z paczek: IKEA i wiele 
innych. 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

-PIT. Księgowa rozliczy PIT za 2017 r. 
Tel. 512 903 402

-Szkolenia BHP. Tel. 665 282 963
-Wycinka dużych powierzchni drzew 

i trudnych drzew. Tel. 797 449 702
-Ziemia na wyrównanie terenu 5 zł 

tona. Czarnoziem, humus: 20 zł tona-
+transport. Tel. 504 019 716

RÓŻNE
-Horoskopy partnerskie dla młodych 

par. Tel. 511 137 897
-Pomogę, czuję i widzę więcej, wiem 

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

-Prace ogrodnicze: koszenie, aeracja 
terenu, wycinka drzew, przycinka roślin 
ozdobnych, nawożenie, prace porząd-
kowe. Tel. 793 637 969

-Profesjonalne ziołolecznictwo: mie-
siączki, choroby odbytu, wrzody żołądka; 
tanio, skutecznie. Tel. (22) 216 70 11

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

-Przygotowanie do egzaminów do 
szkół artystycznych: syntezator, kompo-
zycja dla dzieci. Tel (22) 216 70 11
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R E K L A M A

U NAS. Drugi Grodziski Dzień Młodzieży

„Kto zabił Franciszka Ferdynanda?” 
Centrum Kultury przy ul. Spółdzielczej zostało w całości opanowane przez grodziską młodzież. Młodzieżowa Grupa 
Konsultacyjna Grodziska Mazowieckiego, będąca organem doradczym Burmistrza, zorganizowała atrakcyjne, 
wielowątkowe i wielogodzinne wydarzenie adresowane do młodych.

W samo południe roz-
poczęły się rozliczne 

warsztaty, spotkania, pokazy 
– po kolejnych piętrach i sa-
lach Centrum Kultury można 
się było poruszać niczym 
w labiryncie, gdzie wszędzie 
oczekują niespodzianki.

Nie tylko kulinarnie
Podczas spotkania „Jak zo-

stać podróżnikiem” można 
było zorientować się m.in. 
jakie zagrożenia zdrowotne 
i higieniczne czyhają na po-
tencjalnych obieżyświatów 
i jak racjonalnie stawić im 
czoło. Warsztaty make up-u 
przyciągnęły liczną grupę 
dziewcząt, które uzbrojone 
w pędzel do makijażu, pro-
fesjonalne lustro i kosmetyki 
we wszystkich barwach tęczy 
zgłębiały tajniki poprawia-
nia urody i bycia piękną. Na 
parterze taniec, bębniarze 
i capoeira, na I piętrze ama-
torzy animacji poklatkowej 
lub adepci gry na perkusji, 
oraz konsumpcja pizzy, na 
drugim piętrze mobilne stu-
dio radiowe i przyrządzanie 
sushi – oraz wiele innych 
opcji czekało na grodziską 
młodzież.

Historyczni detektywi
Z piętra na piętro windą 

i po schodach przemieszczały 
się grupki uczestników gry hi-
storyczno-detektywistycznej, 
której celem było wskazanie 
winnego zabójstwa Arcyksię-
cia Franciszka Ferdynanda, 
a tym samym rozpętania 
I wojny światowej. Od pierw-
szego rzutu oka najbardziej 
podejrzanymi wydawali 
się: żołnierz w wojskowym 
szynelu i rogatywce, lekarz 
w fartuchu ze stetoskopem 
oraz szofer, aczkolwiek branie 
ich pod uwagę rozmijałoby 
się z prawdą historyczną.

Po godzinie 15-tej impreza 
przeniosła się do sali widowi-
skowej Centrum Kultury. Klub 
sportowy Capoeira Caman-
gula z Grodziska dał pokaz 

sztuki walki, tańca i akrobaty-
ki w brazylijskim stylu i w cha-
rakterystycznych dla capoeiry 
białych spodniach-abadach.

Iluzjonista z „Mam talent”
Rewelacyjny młody ilu-

zjonista Maciej Pęda, zna-
ny szerzej z uczestnictwa 
w telewizyjnym programie 
„Mam talent!”, oraz z faktu, że 
zdjął niepostrzeżenie zegarek 
z ręki samemu Augustinowi 
Egurroli, nie tylko zadziwił, 
ale także rozbawił zgroma-
dzoną publiczność. Tym ra-
zem zabrał zegarek Marioli 
Goździkowskiej, koordyna-
torce grodziskiego projektu 
Galeria Młodych, do którego 
niejako wstęp stanowił Gro-
dziski Dzień Młodzieży.

Iluzjonista dał świetny po-
kaz nie tylko umiejętności 
prestidigitatorskich, zręcz-
nościowych, ale także talentu 
komicznego, scenicznego 
i zdolności błyskawiczne-
go nawiązywania kontaktu 
z publicznością.

Garść praktycznych rad
Niewątpliwym gwoździem 

programu Grodzisk iego 
Dnia Młodzieży było spo-
tkanie i wywiad z popular-

nymi youtuberami, młodymi 
twórcami kanału „Matura to 
bzdura” i aplikacji mobilnej 
„Quiz House”. Adam Drzewic-
ki i Piotr „Dyziak” Dybski zaim-
ponowali profesjonalizmem, 
ale też otwartością i chęcią 
podzielenia się wiedzą jak 
osiągnąć sukces w Internecie 
lub sukces na współczesnym 
rynku pracy.

Odpowiadając na pytania 
z sali sformułowali szereg 
wniosków i rad: o wyższości 
pracy zespołowej, traktowa-
nej jako antidotum na poten-
cjalne błędy, o regularności, 
podążaniu za pasją, wyczuciu 
tego, co warto robić w da-
nym czasie. Zwrócili uwagę 
na fakt, że będzie wzrastać 
zapotrzebowanie na progra-
mistów wyspecjalizowanych 
w konkretnych dziedzinach, 
w miarę jak rośnie odwzoro-
wywanie świata rzeczywiste-
go w świecie wirtualnym. Że 
z punktu widzenia sukcesu 
zawodowego być może war-
to zająć się jakąś dziedziną 
rzemiosła i rozpropagować ją 
w social mediach, niż mnożyć 
kolejne dyplomy dla nich 
samych.

Warto również pokusić się 
o przytoczenie dwóch cel-
nych obserwacji, jakie padły 
podczas wywiadu z twórcami 
kanału „Matura to bzdura”: 
że „kreatywność niewiedzy 
jest nieograniczona” – uliczni 
respondenci odpytywani do 
programu potrafią wyge-
nerować iście „hardcorowe”, 
najdziwniejsze błędne od-
powiedzi; i że pojawiła się 
pierwsza w historii generacja, 
która dokładnie archiwizuje, 
np. na Instagramie każdy 
swój krok życiowy, trudno 
na razie rozsądzić znaczenie 
tego zjawiska.

Świetny pomysł 
i organizacja

Nie sposób oprzeć się wra-
żeniu, że współpraca Mło-
dzieżowej Grupy Konsulta-
cyjnej z Centrum  Kultury 
dała spektakularny efekt - 2. 
Grodziski Dzień Młodzieży 
został świetnie pomyślany 
i zorganizowany. Maksymal-
ne wykorzystanie przestrzen-
ne Centrum Kultury, szeroka 
oferta warsztatów, spotkań 
i  pokazów, mistrzowsko 
przeprowadzone wywiady 
z youtuberami i iluzjonistą 
(brawa dla Amelki i Karola), 
mnóstwo sensownych pytań 
zadawanych przez młodych 
internautów youtuberom, 
„pikiety” informacyjne roz-
stawione w CK, luz, dowcip 
i uśmiech młodych orga-
nizatorów i pomocników 
– wszystko to było na najwyż-
szym poziomie.

Korz ystając też z oka-
zji zachęcamy do udziału 
w nowym grodziskim projek-
cie „Galeria Młodych”, skie-
rowanych do osób w wieku 
13-21 lat. Informacji o bez-
płatnych warsztatach prowa-
dzonych przez animatorów 
i instruktorów w Radogosz-
czy zasięgnąć można na stro-
nie: www.willaradogoszcz.eu 
lub u koordynatorki Marioli 
Goździkowskiej: m.gozdzi-
kowska@centrumkultury.eu

Tekst i foto:S. Pańków

Muzyka celtycka – zespół 
Gwerenn w Poczekalni PKP
Z okazji Dnia św. Patryka – patrona Irlandii, 
przypadającego 17 marca, w Przestrzeni 
Kulturze Przyjaznej wystąpił polski zespół 
folkowy Gwerenn, wykonujący muzykę irlandzką 
i bretońską. Nawiązując do irlandzkiej tradycji, 
która wymaga noszenia tego dnia zielonych ubrań, 
Poczekalnia PKP rozświetliła się zielonym światłem.

Współczesna muzyka celtycka, będąca jedną z popular-
niejszych odmian muzyki folkowej, wyrosła z tradycyjnej 
muzyki narodów celtyckich, zamieszkujących m.in. obszary 
dzisiejszej Irlandii oraz francuskiej Bretanii. Jest to muzyka 
taneczna, służąca wspólnej, wielopokoleniowej zabawie 
i ku takiemu klimatowi zmierzają koncerty Gwerenn.

Podczas koncertu mieliśmy okazję usłyszeć (i zatańczyć) 
formy muzyczne w typie: jig i reel, charakterystyczne dla 
muzyki irlandzkiej oraz formy bretońskie: gawot i bourree 
– kojarzące się z klasyczną muzyką barokową, jednak ich 
pochodzenie jest ludowe.

Muzyka folkowa jest muzyką żywą, rozwijającą się, łą-
czącą elementy tradycyjne ze współczesnymi brzmieniami 
i instrumentami, toteż obecność saksofonu dawała kon-
certowi Gwerenn wyraźnie jazzowy charakter.

Tekst i foto: Sylwia Pańków

Nor wid po raz 
s i e d e m n a s t y
Rusza XVII edycja Nagrody. Zgłoszenia kandydatów 
– do 30 kwietnia 2018 r. 

Kobuszewski, Bryll, Englert, Sempoliński, Knittel, Szafl ar-
ska – to tylko niektóre nazwiska Laureatów Nagrody im. 
Cypriana Kamila Norwida, przyznawanej przez Samorząd 
Województwa Mazowieckiego od 2002 roku.

Nagroda przyznana zostanie twórcom mieszkającym lub 
tworzącym na Mazowszu za dzieła i kreacje zrealizowane w 
2017 roku na terenie województwa mazowieckiego. Zgła-
szać można kandydatów w czterech kategoriach: Literatura, 
Muzyka, Sztuki plastyczne i Teatr. Statuetka Norwidowska 
wręczona zostanie również w kategorii „Dzieło życia” za 
całokształt twórczości.

Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać: instytucje kul-
tury, uczelnie wyższe, wydawnictwa i redakcje działające 
na terenie województwa mazowieckiego, oddziały ogól-
nopolskich związków twórczych, twórcy indywidualni, a 
także członkowie kapituł. W przypadku Nagrody „Dzieło 
życia” uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są ponadto 
mieszkańcy województwa mazowieckiego.

Zgłoszenie powinno zawierać: dane kandydata, jego notkę 
biografi czną oraz szczegółowe uzasadnienie Wniosku wraz 
z udokumentowaną charakterystyką osiągnięcia. Wniosek 
można pobrać ze strony internetowej www.norwid.mazovia.
pl.

Kandydata zgłosić można na trzy sposoby:
elektronicznie na stronie internetowej Nagrody: www.

norwid.mazovia.pl;
pocztą elektroniczną na adres e-mail: nagrodanorwida@

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

Nr oferty: 
3121/1821/OMS

Rok budowy: 2010

Stan: dobry

Piętro: 2

Typ kuchni: otwarta

Kontakt 22 730 33 40

O F E R T Y   N A   W Y Ł Ą C Z N O Ś Ć

Nr oferty: 
3442/1821/OMS

Rok budowy: 1938

Stan: bardzo dobry

Piętro: 1

Typ kuchni: widna

Kontakt 22 730 33 43

Mieszkanie na sprzedaż

320 000 PLN

Grodzisk Mazowiecki

4 pok., 79 m2

Mieszkanie na sprzedaż

275 000 PLN

Pruszków

2 pok., 50 m2

Działka na sprzedaż

175 000 PLN

Nadarzyn, Stara Wieś

1200 m2

Nr oferty: 
2130/1821/OGS

Rodzaj działki budowlana

Kształt prostokąt
30mx40m

Media tak

Kontakt 22 730 33 43

Mieszkanie na sprzedaż

690 000 PLN

Pruszków

4 pok., 122 m2

Nr oferty: 
2386/1821/OMS

Rok budowy: 2013

Stan: idealny

Piętro: 1

Typ kuchni: otwarta

Kontakt 22 730 33 40

Mieszkanie na sprzedaż

175 000 PLN

Grodzisk Mazowiecki

2 pok., 36 m2

Nr oferty: 
3418/1821/OMS

Rok budowy: 1963

Stan: dobry

Piętro: 2

Typ kuchni: widna

Kontakt 22 730 33 43

Dom na sprzedaż

570 000 PLN

Grodzisk Mazowiecki

4 pok., 100 m2

Dom na sprzedaż

2 600 000 PLN

Ożarów Mazowiecki

6 pok., 200 m2

Nr oferty: 
1719/1821/ODS

Rok budowy: 1979

Stan: drobny 
remont

Typ domu wolnostojący

Pow. działki 1100 m .kw.

Kontakt 22 730 33 43

Dom na sprzedaż

630 000 PLN

Kady

6 pok., 200 m2

Nr oferty: 
1665/1821/ODS

Rok budowy: 2002

Stan: bardzo dobry

Typ domu wolnostojący

Pow. działki 1000 m .kw.

Kontakt 22 730 33 40

Działka na sprzedaż

820 000 PLN

Kajetany

4100 m2

Nr oferty: 
2032/1821/OGS

Rodzaj działki przemysłowa

Kształt prostokąt
28mx150m

Media tak

Kontakt 22 730 33 40

Działka na sprzedaż

220 000 PLN

Milanówek

2150 m2

Nr oferty: 
2662/1821/OGS

Rodzaj działki budowlana

Kształt prostokąt
21mx105m

Media tak

Kontakt 22 730 33 43

Dom na sprzedaż

899 000 PLN

Nadarzyn

5 pok., 210 m2

Dom na sprzedaż

1 199 000 PLN

Nadarzyn

5 pok., 395 m2

Nr oferty: 
1732/1821/ODS

Rok budowy: 2014

Stan: dobry

Typ domu wolnostojący

Pow. działki 2400 m .kw.

Kontakt 22 730 33 43

Nr oferty: 
1697/1821/ODS

Rok budowy: 2007

Stan: idealny

Typ domu wolnostojący

Pow. działki 1800 m .kw.

Kontakt 22 730 33 43

Dom na sprzedaż

930 000 PLN

Nadarzym, Szamoty

7 pok., 280 m2

Dom na sprzedaż

370 000 PLN

Brwinów

4 pok., 140 m2

Dom na sprzedaż

1 150 000 PLN

Stare Babice

6 pok., 210 m2

Nr oferty: 
1688/1821/ODS

Rok budowy: 1985

Stan: do remontu

Typ domu wolnostojący

Pow. działki 1092 m .kw.

Kontakt 22 730 33 40

Nr oferty: 
1202/1821/ODS

Rok budowy: 2000

Stan: bardzo dobry

Typ domu wolnostojący

Pow. działki 1500 m .kw.

Kontakt 22 730 33 40

Nr oferty: 
1716/1821/ODS

Rok budowy: 1999

Stan: bardzo dobry

Typ domu wolnostojący

Pow. działki 2000 m .kw.

Kontakt 22 730 33 43

Nr oferty: 
895/1821/ODS

Rok budowy: 2008

Stan: idealny

Typ domu wolnostojący

Pow. działki 1400 m .kw.

Kontakt 22 730 33 40
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