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R E K L A M A

Choć deszczowa pogoda przed połu-
dniem nie wróżyła sukcesu tegorocz-

nym Wiankom, impreza przyciągnęła 
prawdziwe tłumy mieszkańców. Festyn 
rozpoczął się już o godzinie 12.00.

Mieszkańcy mieli okazję obejrzeć 
pokazy akrobacji rowerowych, kajakar-
skich oraz ratownictwa medycznego, 
a także wziąć udział w licznych zaba-
wach i konkurencjach rekreacyjnych. 
Na najmłodszych czekały przejazdy na 

koniach i występy artystyczne.
Oryginalną atrakcją była wystawa 

zabytkowych motocykli przygotowana 
przez klub Nornica oraz parada jedno-
śladów ulicami Pruszkowa (fot.).

Przewidziano również liczne konkursy 
z nagrodami, w tym, jak co roku, kon-
kurs na poszukiwanie kwiatu paproci 
i najładniejszy wianek. Mieszkańcy 
Pruszkowa wykazali się dużą kreatyw-
nością i talentem.

Na staw zostały puszczone piękne 
wianki, które oceniali: Ewa Urbaniak, 
Dyrektor fabryki L’Oréal Warsaw Plant 
i Jan Starzyński, Prezydent Pruszkowa.

Nie zabrakło także gości muzycz-
nych. Z koncertem wystąpił zespół ZTL 
Pruszkowiacy, zaś wieczornej zabawie 
tanecznej na dechach towarzyszył ze-
spół One-Way TSK.

Kinga Rochalska
Fot. www.pruszkow.pl

U NAS. Wianki w Parku Potulickich

Pruszków powitał lato
W minioną niedzielę, 24 czerwca, w Pruszkowie zorganizowano coroczną zabawę z okazji powitania lata. Atrakcje 
tegorocznej edycji przyciągnęły tłumy mieszkańców, którzy cały dzień  licznie uczestniczyli w Wiankach.

POSZUKUJĘ: DZIAŁKI, DOMY, MIESZKANIA w ok. Ożarowa 
Mazowieckiego, Starych Babic, Kwirynowa, Blizne 

Łaszczyńskiego, Blizne Jasińskiego, Koczarg Starych
TELEFON:(22) 730 33 40/43

MIALNÓWEK. Na dobry początek Lata

Cieszyć się dobrą zabawą
W niedzielę 24 czerwca 

na Stadionie Miejskim 
w Milanówku odbyła się 
całodzienna impreza ple-
nerowa pod hasłem „Po-
witanie Lata”, aczkolwiek 
przy deszczowej pogodzie. 
Organizatorzy przygoto-
wali wyjątkowe atrakcje 
sportowe, kulinarne i mu-
zyczne: zawody Dirt Jum-
pingu, Zlot Food Trucków 
i koncert Natalii Nykiel.

Szczególnie rozbudowana 
była oferta dla dzieci. Gry 
miejsk ie i  podwórkowe,  
zajęcia sportowe dla dzieci 

i  rodziców, zabawy pod 
opieką animatorów, budo-
wanie z wielkich klocków 
– każde dziecko, niezależ-

nie od wieku i upodobań, 
miało szansę znaleźć dla 
siebie pole do działania 
i aktywności.

Pojawiły się również bar-
dziej nietypowe i nieco-
dzienne atrakcje. Dzieci mo-
gły pobawić się w zorbing 
– toczenie się po trawie 
w wielk ich,  przezrocz y-
stych, nadmuchiwanych 
kulach. Emocji dostarczało 
też eurobungee – skoki na 
trampolinie w specjalnej 
uprzęży, dającej możliwość 
wykonywania ak robacj i 
i salt w bezpieczny sposób. 
Szkoda tylko, że pogoda nie 
pozwalała w pełni  cieszyć 
się zabawą.

Tekst i foto: (PS)

Burmistrz
Miasta Milanówka

I n f o r m u j e ,  ż e  w  d n i a c h  o d  2 6 . 0 6 . 2 0 1 8  r. 
do 17 .07 .2018 r.  w s iedzibie  Ur zędu M iasta 
M i lanówk a pr z y  u l .  Kośc iuszk i  45  i  pr z y  u l . 
S p a ce rowe j  4  n a  t a b l i c a c h  o g ł o s ze ń  zo s t a ł 
w y wieszony w yk az  n ieruchomości  pr zezna-
czonych do oddania w użyczenie, położonych 
w Milanówku:

• przy ul.  Szkolnej 6,

• przy ul.  Spacerowej 4.

Wykaz został także zamieszczony w Biuletynie 
Informacj i  Publ icznej  (https://milanowek .pl/
bip/menu-pr zedmiotowe / g o s p o d a r ka - n i e r u -
chomosciami/obwieszczenia/10609-2018).

Jesteśmy na
www.face-

book.
com/

Flesch 
Mazowsza
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NADARZYN. Perły Nauki, Kultury i Sztuki

Laury od wójta
Wójt Gminy Nadarzyn postanowił o przyznawaniu 
corocznego wyróżnienia dla zasłużonych osób 
w dziedzinie Kultury, Nauki i Sztuki

„... chcąc uho-
n o r o w a ć  w y -
bitnych Miesz-
kańców naszej 
G m i n y,  k t ó r z y 
mogą poszczycić 
się znaczącymi 
o s i ą g n i ę c i a m i 
w  d z i e d z i n i e 
Kultur y,  Nauk i 
i Sztuki Wójt Gminy Nadarzyn postanowił o przyznawaniu 
corocznego wyróżnienia dla takich szczególnych osób. Perły 
Nauki, Kultury i Sztuki, bo tak nazywać się będą te nagrody, 
po raz pierwszy uroczyście wręczone zostaną podczas Gali 
zaplanowanej na 2 września 2018 r.” - czytamy na portalu 
Urzędu Gminy Nadarzyn.

Wyróżnienia mają być przyznawane każdego roku. 
Wręczane będą mieszkańcom gminy lub innej osobie 
działającej w instytucjach na terenie gminy Nadarzyn, która 
w ciągu ostatnich lat osiągnęła sukces w dziedzinie nauki, 
kultury i sztuki. Laureaci wybrani zostaną przez Kapitułę 
spośród osób, które przyczyniły się do promocji gminy 
w kraju i na świecie oraz działają na rzecz społeczności 
lokalnej.

Propozycje wraz z uzasadnieniem (wypełnionym 
formularzem dostępnym na www.nadarzyn.pl) należy 
zostawiać w kancelarii UG Nadarzyn oraz przesyłać na mail; 
promocja@nadarzyn.pl do dnia 15 lipca br.

(mg) na podst. www.nadarzyn.pl

REGION. Kąpieliska w powiecie pruszkowskim i grodziskim

Bezpieczne kąpieliska
W letnie, upalne dni mieszkańcy powiatu pruszkowskiego i powiatu grodziskiego będą mogli spędzić czas nad 
wodą. Sprawdziliśmy, gdzie w naszym regionie przygotowano wodne atrakcje.

Mi e s z k a ń c y  p o w i a t u 
pruszkowskiego już 

od 30 czerwca będą mogli 
korzystać ze strzeżonego 
kąpieliska znajdującego się 
u zbiegu ulic Mostowej i Za-
chodniej w Parku Mazowsze. 
Na terenie dawnych glinianek 
Hosera funkcjonować będzie 
strzeżony akwen do pływania 
dla dorosłych oraz brodzik dla 
dzieci o wymiarach 20×20 m.

Kąpielisko będzie czyn-
ne codziennie w godzinach 
10.00 – 18.00 aż do 2 wrze-
śnia. Dodatkowo na terenie 
parku działać będzie zaplecze 
kąpielowe z sanitariatami 
i pawilon medyczny, w któ-
rym w razie konieczności bę-
dzie można uzyskać pomoc. 

Za bezpieczeństwo miesz-
kańców na terenie kąpieliska 
będą odpowiadać ratownicy 
z miejskiej pływalni „Kapry”.

W tym roku nie wystartuje 
popularne niegdyś kąpieli-
sko w Milanówku. Nowością 
będzie jednak kąpielisko 
w Grodzisku Mazowieckim 
na teranie Stawów Walczew-
skiego. Kąpielisko zostało 

oficjalne otwarte podczas 
niedzielnych „Wianków” (czy-
taj na str. 4).

- O bezpieczeństwo będzie 
dbać trzech ratowników. 
Podobnie jak nad morzem 
będziemy wywieszać flagi. 
Przez około 10 godzin stawy 
będą pod okiem ratowni-
ków – mówi Mariusz Smysło, 
dyrektor Ośrodka Sportu 

i Rekreacji w Grodzisku Ma-
zowieckim.

Mieszkańcy naszego re-
gionu już od 29 czerwca 
będą mogli także korzystać 
z uroków wyremontowanego 
kompleksu wypoczynkowe-
go przy Zalewie Żyrardow-
skim.

Plażowicze będą mogli 
korzystać z kąpieliska o wy-

miarach 100x50 m, a także 
brodzika dla dzieci w formie 
koła o powierzchni 314 m kw.

Ponadto, w okolicy akwenu 
powstała przystań, wypo-
życzalnia sprzętu wodnego, 
plac zabaw oraz siłownia 
plenerowa.

Kinga Rochalska
Fot. www.zyrardow.pl

GRODZISK MAZOWIECKI. Pomagamy Afryce

Niewiele potrzeba
Władze miasta postanowiły przyłączyć się do 
kampanii Iciloto, która pomaga budować szkołę 
w Afryce.

Iciloto to afrykańskie słowo, oznaczające marzenie. Jest 
to też nazwa kampanii, w którą włączył się Grodzisk 

Mazowiecki.
„W slumsach zambijskiego Makululu wiele dzieci mieszka 

na ulicach. W tym miejscu gęstość zaludnienia jest ogromna.
Ludzie chorują, a w całej dzielnicy jest tylko jedna 
przychodnia, w której brakuje podstawowych lekarstw. 
Ogromnym zagrożeniem jest wirus HIV i rozwijające się 
AIDS. Dzieci zostają sierotami. Żyją na ulicy także z powodu 
przemocy, panującej w domach, głodu, braku akceptacji, 
bezpieczeństwa i miłości. Pracują i starają się zarobić na 
swoje utrzymanie. Wpadają w nałogi, walczą o życie. Jeśli 
im nie pomożemy nigdy nie odzyskają swojego dzieciń-
stwa” – czytamy na stronie internetowej urzędu.

Od dwóch lat Salezjanie z Ośrodka Misyjnego budują pierwszy
w Zambii dom dziecka, któremu nadali nazwę Iciloto. 
W planach jest budowa szkoły i dużego ośrodka dla dzieci 
i młodzieży. Najpierw zostanie wybudowana i wyposażona 
szkoła.

„Potrzeba naprawdę niewiele, by dzieci mogły poczuć się 
godnie: 10 komputerów, 4 drukarki, podręczniki, zeszyty, 
przybory, mundurki szkolne. W tym samym czasie planuje się 
wybudowanie i wyposażenie świetlicy oraz biblioteki.

Nasze miasto postanowiło włączyć się w tę szczytną akcję. 
Potrzebujemy zebrać 100 000 zł. Sierot jest 5000. Jeśli na każde 
z tych dzieci wpłacimy chociaż po 20 zł uzbieramy potrzebną 
kwotę” - informuje portal grodziskiego magistratu.

Zbiórka pieniężna była już prowadzona podczas Nocy Bi-
bliotek 9 czerwca br. Odbył się wówczas koncert afrykańskich 
bębnów, animacje dla dzieci przygotowane przez Salezjański 
Ośrodek Misyjny oraz konkurs na najciekawsze przebranie 
afrykańskie. Dzieci mogły obejrzeć fi lm „Feliks” oraz pokaz 
Pola i Michał w podróży. Wpłat na budowę szkoły można 
dokonywać także poprzez platformę: http://misjesalezjanie.
pl/projekt-539-grodzisk-dla-afryki/

i przelewem: Salezjański Ośrodek Misyjny
Nr konta 50 1020 1169 0000 8702 0009 6032

Oprac. (mg)
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•Wystawy •Filmy •Koncerty •Spotkania

25 – 29 czerwca
Godz. 9:00 – 13:00 i 13:30 – 15:00 rzemiosło dostatek 

przyniosło
Letnie Warsztaty Artystyczne Z RZEMIOSŁEM I EKOLOGIĄ 

ZA PAN BRAT dedykowane dzieciom w wieku od 7 do 12 lat. 
Uczestnicy w czasie zajęć będą samodzielnie wykonywać 
prace pod nadzorem instruktorów, zaznajamiając się 
z różnorodnymi formami rękodzieła i sztuk artystycznych.

Czas trwania warsztatów to 1,5 godziny. Każde zajęcia 
to zamknięty cykl, zakończony wykonaniem pracy, którą 
uczestnik zabierze ze sobą. Opłata za udział w pojedyn-
czych zajęciach wynosi 20 zł od osoby.

Miejsce:  Muzeum Staroż ytnego Hutnictwa
Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie, Pl. 
Jana Pawła II 2.

27 czerwca (środa)
Godz. 13:30 Kino dla Seniora
„Maria Skłodowska – Curie” biografi czny dramat, Belgia, 

Francja, Polska, reż. Marie Noelle. Czas: 100 min., wyst. 
Karolina Gruszka, Arieh Worthalter, Charles Berling.

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

29 czerwca (piątek)
Godz. 10:00 Chustowanie - co to takiego?
Ostatnie przed wakacjami spotkanie z cyklu: „O ma-

luchach w bibliotece”. W jego trakcie dowiemy się czy 
chusta jest bezpieczna? od czego zacząć? czy na pewno 
sobie poradzę? jakie są rodzaje chust, czym się różnią, 
poznamy ich wady i zalety, a nawet spróbujemy podsta-
wowych wiązań... 

Gościem będzie Dominika Karmel, od 7 miesięcy mama 
niemowlaka, ciut dłużej żona, najdłużej położna i dorad-
czyni noszenia dzieci w chustach i nosidłach. Absolutna 
entuzjastka swej pracy z kobietami (i ich rodzinami) oraz 
noworodkami. Hobbystycznie tancerka amerykańskiego 
swinga. Aktualnie, prócz korzystania z uroków urlopu 
macierzyńskiego, edukuje również ciężarne i ich bliskich 
w jednej z warszawskich szkół rodzenia oraz współtworzy 
artykuły dla „pomysłowego” portalu dla rodziców www.
rodzicpotrafi .pl 

Miejsce: Gminna Biblioteka Publiczna im. Marii 
Dąbrowskiej w Komorowie, ul. Kraszewskiego 3.

30 czerwca (sobota)
Godz. 10.00 Czerwcowe Graty z Chaty
Zrób przedwakacyjne porządki,sprawdź swoje graty 

z chaty i przynieś: ubrania (dla dzieci i dorosłych), zabawki, 
małe agd, elektronikę, biżuterię, płyty CD i DVD, akcesoria 
różne i różniaste, bibeloty, art. papiernicze (niepotrzebne 
długopisy, niewypisany zeszyt, połowa farb, bloku ect). 
Przynieś roślinki, których już nie chcesz, ciężko Ci je pielę-
gnować, szczepki z kwiatków - i wymień na nową roślinkę. 
Wstęp wolny!

Miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i  Rekreacji 
w Piastowie, Al. Tysiąclecia 1, Piastów.

1 lipca (niedziela)
Godz. 17:30 Letnia potańcówka na targowisku
Grać będzie zespół DEKRET.
Miejsce: Targowisko Miejskie, ul. Montwiłła, Grodzisk 

Mazowiecki.

2 lipca (poniedziałek)
Godz. 17:00 Summer henna tattos
Zapraszamy młodzież oraz dorosłych do udziału 

w warsztatach malowania ciała henną. Warsztaty 
prowadzi hinduska – Melinda Pais od niedawna
mieszkanka Grodziska Mazowieckiego. Pokaże unikalne 
indyjskie wzory i opowie o tradycji zdobienia dłoni henną. 
Warsztaty odbędą się 2 oraz 4 lipca, o godz. 17:00. Zajęcia 
są bezpłatne, ilość miejsc jest ograniczona. Obowiązują 
zapisy: 22 755 51 45.

Miejsce: Willa Radogoszcz Henryka Sienkiewicza 31, 
Grodzisk Mazowiecki;

Godz. 17:00 Warsztaty Animacji poklatkowej
Zapraszamy wszystkie osoby powyżej 13 r.ż. do udziału 

w warsztatach z Animacji Poklatkowej – Poklatkowo.pl 
(Warsztaty Animacji Filmowej) pokaże Wam na czym 
polega animacja! Informacje oraz zapisy pod nr: 22 755 
51 45 lub 515-131-698.

Miejsce: Willa Radogoszcz Henryka Sienkiewicza 31, 
Grodzisk Mazowiecki.            Oprac. (mg)

GRODZISK MAZOWIECKI. Retro Wianki z Radiem Bogoria – mix atrakcji

Jedyna taka noc w roku ! ! !
W sobotę 23 czerwca na grodziskich Stawach Walczewskiego odbywała się wielogodzinna impreza o wyjątkowo 
„eklektycznym”, wielowątkowym charakterze. Pomimo zawirowań pogodowych zabawa była udana.

Dzień rozpoczął się pierwszym 
w tym sezonie turniejem siatkówki 

plażowej, który stanowił wstęp do co-
rocznego grodziskiego cyklu Grand Prix 
w tej dyscyplinie.

Późnym popołudniem można było 
podziwiać pokaz trialu rowerowego - 
emocjonujących akrobacji kolarskich na 
sztucznych przeszkodach.

Wieczorem odbył się pokaz akroba-
tycznych ćwiczeń na urządzeniach do 
street workoutu, czyli ulicznego treningu, 
z których korzystać można na Stawach 
Walczewskiego.

Dzień Ojca
Na Stawach Walczewskiego odbyło się 

uroczyste zakończenie Marszu dla Życia 
i Rodziny, który przeszedł tego dnia uli-
cami Grodziska, tym razem pod hasłem 
„Polska rodziną silna”. Dla przybyłych 
dzieci i ojców grodziski Związek Dużych 
Rodzin 3+ tradycyjnie już przygotował 
warsztaty konstruktorskie, na których 
budowano łódki, samoloty i rakiety.

Jubileusz Radia Bogoria i Centrum 
Kultury

W godzinach popołudniowych na 
Stawy Walczewskiego dotarł malowniczy 
korowód taneczny, poprzedzany przez 
Młodzieżową Orkiestrę Dętą, który wyru-
szył spod Centrum Kultury, aby uświetnić 
10-tą rocznicę CK i 20-tą rocznicę Radia 
Bogoria. Na scenie plenerowej odbyły się 
widowiskowe pokazy taneczne, a przy 
namiocie Radia Bogoria ustawiła się dłu-

ga kolejka chętnych na niemal metrowej 
długości tort jubileuszowy.

Grodzisk pomaga Afryce
Na grodziskiej imprezie pojawili się 

goście z Salezjańskiego Ośrodka Misyj-
nego. Ksiądz salezjanin i wolontariusze 
prowadzili akcję informacyjną i zbiórkę 
pieniędzy na rzecz budowy szkoły dla 
najuboższych dzieci i sierot w Makululu 
– dzielnicy slumsów w mieście Kabwe 
w Zambii. Szkoła już rozpoczęła swoją 
działalność, dzieci na razie uczą się pod 
drzewami, aby zbudować dla nich odpo-
wiedni budynek, potrzebne jest 100 tys. 
zł. Grodzisk Mazowiecki włączył się do 
zbiórki, o czym piszemy na str. 3.

Retromuzyka, wianki i lasery
Oprawę muzyczną imprezy na Stawach 

Walczewskiego zapewnił DJ Michał Fogg 
oraz Jazz Band Młynarski-Masecki. Aby 
zachęcić przybyłych do tańca w rytm 
przebojów z lat 20-tych i 30-tych Szkoła 
Tańca Jaremi przygotowała efektowny 
pokaz tanga argentyńskiego, a następ-
nie zaprosiła chętnych do nauki kroków 
tanecznych. Tutaj doskonale sprawdzili 
się salezjańscy wolontariusze, którzy 
odważnie ruszyli na parkiet, aby w ślad za 
instruktorem odtańczyć „Tango Milonga”.

Oprawa plastyczna i widowisko 
laserowe

Oprawę plastyczną natomiast zapew-
niały animatorki z grodziskiego Centrum 
Kultury. Jak przystało w Noc Święto-
jańską, non-stop i przez wiele godzin 
pod okiem instruktorek odbywało się 
pracowite, zespołowe wicie i plecenie 
wianków na Stawach Walczewskiego. Ze 
sztucznych kwiatów, wstążek oraz roślin 
łąkowych dostarczonych w nieprzebranej 
ilości przez organizatorów powstawały 
cały czas kolejne wiankowe kompozycje. 

Po zmroku rozpoczęło się widowisko 
laserowe na wodzie, zaprojektowane 
z ogromnym rozmachem. Efektom 
świetlnym towarzyszyła muzyka, ba-
śniowa opowieść czytana przez lektorkę, 
sztuczna mgła i kolorowe animacje, 
a wszystkie te wrażenia w kompletnej 
ciemności nad wodą.          Tekst i foto: (PS)

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
o wydaniu decyzji 

 Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 
o szczególnych zasadach przygotowania i  realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1496) zawiadamia się, że 
w dniu 25.05.2018 r. Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję Nr 20/II/2018 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „rozbudowa drogi 
wojewódzkiej nr 720 i  nr 700 polegająca na budowie
drogi rowerowej oraz ciągu pieszo rowerowego wzdłuż
DW nr 720 - odcinek od  ul.  J.  Poniatowskiego do skrzyżowania 
z DW nr 700 i od skrzyżowania do granicy gminy Brwinów i Ożarów 
Mazowiecki”.
I n w e s t o r e m  p r z e d s i ę w z i ę c i a  j e s t  B u r m i s t r z  B ł o n i a
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie, reprezentowanego przez pełnomocnika
Pana Huberta Maj. Ww. decyzja posiada rygor natychmiastowej
wykonalności.
Działki usytuowania obiektu: inwestycja zlokalizowana jest na terenie 
gminy Błonie.

Numer y działek w projektowanym pasie drogow ym,
podlegające podziałowi do pr zejęcia pod inwestycję 
(w nawiasach numery działek po podziale – tłustym drukiem numery 
działek przeznaczone do przejęcia pod inwestycję):

• obręb 0019 – działki nr ew.: 27/1 (27/4, 27/5), 30 (30/1, 30/2), 33 
(33/1, 33/2), 39/1 (39/4, 39/5), 39/2 (39/6, 39/7), 39/3 (39/8, 39/9);

• obręb 0020 – działki nr ew.: 2 (2/1, 2/2), 3 (3/1, 3/2), 4/1 (4/20, 4/21), 
4/3 (4/22, 4/23), 4/4 (4/24, 4/25), 13/3 (13/16, 13/17), 13/12 (13/18, 
13/19), 15/1 (15/7, 15/8), 16 (16/1, 16/2), 19 (19/1, 19/2), 21 (21/1, 
21/2),  23/1 (23/3, 23/4), 26 (26/1, 26/2), 27 (27/1, 27/2), 29 (29/1, 
29/2), 30 (30/1, 30/2),  31 (31/1, 31/2),  32 (32/1, 32/2),  33/1 (33/3, 
33/4), 33/2 (33/5, 33/6), 34 (34/1, 34/2),  35 (35/1, 35/2), 36/1 (36/5, 
36/6),  37 (37/1, 37/2); 

• obręb 0021 – działki nr ew.: 37 (37/4, 37/1, 37/2, 37/3), 39/36 (39/49, 
39/47, 39/48), 40 (40/3, 40/1, 40/2);

• obręb 0036 Żukówka – działki nr ew.: 331/2 (331/5, 331/6), 
330/4 (330/5, 330/6), 329/1 (329/3, 329/4), 385 (385/1, 385/2), 328 
(328/1, 328/2); 

• obręb 0031 Rokitno – działki nr ew.: 23/1 (23/3, 23/4), 23/2 (23/5, 
23/6), 24 (24/1, 24/2, 24/3), 32/3 (32/7, 32/8), 32/4 (32/9, 32/10),  32/6 
(32/11, 32/12);

• obręb 0032 Rokitno Majątek – działki nr ew.: 1 (1/1, 1/2), 3/19 (3/36, 
3/37), 5 (5/1, 5/2), 6/1 (6/15, 6/25, 6/16), 6/2 (6/17, 6/18),  6/3 (6/19, 
6/20), 6/4 (6/21, 6/22),  6/14 (6/23, 6/24),  15 (15/1, 15/2),  12 (12/1, 
12/2), 10/5 (10/6, 10/7);

Numery działek w istniejącym pasie drogowym:
• obręb 0018 – działki nr ew.: 36/7, 31/1, 32/1, 33/1, 34/1, 35/5; 
• obręb 0019 – działka nr ew.: 57/6, 59;
• obręb 0021 – działka nr ew.: 2/2;
• obręb 0031 Rokitno – działka nr ew.: 22, 31;
• obręb 0032 Rokitno Majątek – działki nr ew.: 7, 13; 
• obręb 0036 Żukówka – działki nr ew.: 327/2, 327/1; 
• obręb 0020 – działki nr ew.: 1; 
Numery działek niezbędne dla budowy lub przebudowy sieci 

uzbrojenia terenu (tłustym drukiem - numery działek po podziale 
przeznaczone pod budowę/przebudowę):

• obręb 0031 Rokitno – działki nr ew.: 24, 31;
• obręb 0032 Rokitno Majątek – działka nr ew.: 15;
 Do ograniczeń,  o  któr ych mowa pow yżej  s tosuje  s ię 

odpowiednio przepisy art. 124 ust. 4-7 i art.  124a ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 
z 2018 r., poz. 121).

 Od ww. decyzji stronom przysługuje prawo do wniesienia 
odwołania w terminie 14 dni od  skutecznego jej doręczenia,
d o  M i n i s t r a  I n w e s t y c j i  i  R o z w o j u ,  z a  p o ś r e d n i c t w e m 
Wojewody Mazowieckiego. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz.  1257 
ze zm.)  doręczenie uważa s ię  za  dokonane po upły wie 
czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z  treścią  dec yzj i  oraz  z  dokumentacją  spraw y można
się  zapoznać w Wydziale  I nfrastruktur y  Mazowieck iego 
Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (plac Bankowy 3/5, 
00-950 Warszawa, w Punkcie Obsługi Klienta pokój nr  13
w następujących godzinach poniedziałek 13-16,  w środa 
i piątek 8-12).  WI-II.7820.2.10.2017.MS

Kalendarz 
Imprez
Kulturalnych
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DOJAZDY. Przedłużony remont trasy kolejowej z Grodziska do Warszawy?

Zwiększony zakres robót
Jak informuje portal „Rynek-Kolejowy.pl” wykonawca modernizacji 
podmiejskiej linii kolejowej nr 447 między Warszawą a Grodziskiem wystąpił 
o przedłużenie jej zamknięcia do 20 października.

Zamknięcie dwutorowo trasy (li-
nia nr 447) pomiędzy stacjami Gro-
dzisk Mazowiecki a Warszawa Włochy 
wprowadzono 3 września 2017 r. 
ze względu na rozpoczynające się 
prace modernizacyjne. Ruch po-
ciągów i funkcjonowanie stacji po-
średnich (tj. Milanówek, Brwinów, 
Pruszków, Piastów i Warszawa Ursus) 
po zmodernizowanej już linii kolejo-
wej zgodnie z planem miał wrócić we 
wrześniu 2018 r. Wykonawca (Intercor) 
modernizacji linii 447 zproponował na-
wet inwestorowi (PKP PLK) skrócenie czasu zamknięcia linii bez dodatkowych opłat. Eksperci 
również wskazywali, że zamknięcie torowe przy maksymalnym tempie prac powinno być 
krótsze. Od samego początku jednak roboty nie były prowadzone całodobowo.

Wraz z upływem czasu coraz więcej wątpliwości budziło zaawansowanie robót moderni-
zacyjnych, choć PKP PLK podkreślała że ich tempo jest dobre. Obawy wzbudzała zwłaszcza 
kwestia przeciągających się utrudnień na stacji Warszawa Włochy oraz wstrzymania prac 
w Pruszkowie.

Przedłużony remont?
Wkrótce może okazać się, że problemy podróżnych mogą potrwać dłużej niż pierwotnie 

planowano.
– Wykonawca wystąpił o przedłużenie zamknięć torowych. Sytuację tę i prace na linii 

omówiono na spotkaniu przedstawiciela Zarządu PLK oraz Zarządu fi rmy Intercor. Wyzna-
czono ważne punkty do planowej realizacji projektu – potwierdził w rozmowie z portalem 
„Rynek-Kolejowy.pl” Karol Jakubowski z PKP Polskich Linii Kolejowych.

Kluczowy odcinek
Rzecznik PKP PLK zwraca również uwagę na to, że obecnie kluczowe są intensywne prace 

związane z przebudową obiektów inżynieryjnych oraz odbudową układu torowego na 
odcinku od stacji Grodzisk do stacji Pruszków.

– Na podstawie postępu i zaawansowania tych prac, w połowie lipca, określony będzie 
czas uzyskania przejezdności linii Warszawa – Grodzisk – zgodnie z planem we wrześniu, 
lub będzie konieczne przesunięcie tego terminu – mówi Karol Jakubowski portalowi „Ry-
nek-Kolejowy.pl.

Dłużej i więcej pracować
Portal zauważa, że skoro pojawiły się opóźnienia, dlaczego wykonawca nie prowadzi 

pracy całodobowo oraz w weekendy.
– Wykonawca został zobowiązany do intensyfi kacji prac, również w czasie weekendów. Ze 

względu na kluczowy charakter inwestycji, PLK prowadzi stały monitoring prac – również 
w weekendy – mówi dla „Rynek-Kolejowy.pl Jakubowski.

Rzecznik PKP PLK przypomniał, że zgodnie z zawartą umową zakończenie prac na linii 
kolejowej 447 przewidziano w pierwszym kwartale 2019 roku, a podczas modernizacji 
wykonawca natrafi ł na niezidentyfi kowane wcześniej kolizje. A to zwiększyło zakres robót.

Wartość inwestycji na linii Grodzisk Mazowiecki – Warszawa wynosi 285 milionów złotych.
Oprac. (mg), Fot. Zespół prasowy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

SPOŁECZEŃSTWO. Referendum ws. budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego

Stanowcze NIE dla lotniska!
Mieszkańcy gminy Baranów (powiat  grodziski)  w referendum 
z dn. 17 czerwca zagłosowali przeciw budowie Centralnego Portu 
Komunikacyjnego .  Frekwencja  wynios ła  około  47  procent  co 
oznacza, że głosowanie jest ważne, ponieważ wymagana ustawowo 
frekwencja minimalna to 30 procent.

Przypomnijmy: Rada Gmi-
ny Baranów 18 kwietnia 

podjęła uchwałę o referen-
dum w sprawie CPK. Ter-
min jego przeprowadzenia 
został wyznaczony na 17 
czerwca.
 Pod koniec maja wojewoda 
mazowiecki Zdzisław Sipie-
ra przekazał, że uchwała 
gminy Baranów jest zgodna 
z prawem.

W trakc ie  g łosowania 
mieszkańcy odpowiadali 
„TAK” lub „NIE” na dwa nastę-
pujące pytania: „Czy jesteś 
za lokalizacją Centralnego 
Portu Komunikacyjnego 
w obszarze gminy Bara-
nów?” oraz „Czy zgadzasz 
się na warunki rozliczeń 
zaproponowane przez rząd 
w związku z budową Cen-
tralnego portu Komunika-
cyjnego?”

Bardzo jasny przekaz
Jak wynika z protokołu 

ustalenia wyniku referen-
dum gminnego na pierwsze 
pytanie 1555 osób, czyli 82,8 
proc. uczestników głosowa-
nia odpowiedziało „NIE”. Na  
„TAK”było 17,2 procent, czy-
li 322 osoby. Liczba głosów 
ważnych wyniosła 1877, 
a nieważnych - 55. 

W odpowiedzi na drugie 
z referendalnych pytań za 
korzystne warunki rozliczeń 
zaproponowane przez rząd 
uznało tylko 6,1 procent 
głosujących, a 93,9 procent 
uznało, że nie będą one do-
bre dla mieszkańców gminy 
Baranów.

Uprawnionych do gło-

sowania było 4120 osób. 
Udział w referendum wzięło 
1932 mieszkańców. Ozna-
cza to frekwencję na pozio-
mie 47 procent i pozwala 
uznać wyniki głosowania 
za ważne, ponieważ wyma-
gana ustawowo frekwencja 
minimalna to 30 procent.

- Przekaz jest bardzo ja-
sny. Mieszkańcy nie chcą 
Centralnego Portu Komu-
nikacyjnego, jak i nie akcep-
tują warunków zawartych 
w specustawie - powiedział 
PAP Wójt Gminy Baranów 
Andrzej Kolek.

M ieszk ańc y głosowal i 
w czterech obwodowych 
komisjach referendalnych. 
Mieściły się one  w szkole 
podstawowej w Baranowie, 
gminnym przedszkolu w Ce-
głowie, szkole podstawowej 
w Bożej Woli oraz w szkole 
podstawowej w Kaskach. 
Lokale zostały zamknięte 
o godzinie 21.

Konsultacje z rządem
Wiceminister infrastruktu-

ry, pełnomocnik rządu ds. 
Centralnego Portu Komuni-
kacyjnego Mikołaj Wild pod 
koniec maja przez prawie 
pięć godzin w siedzibie 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Baranowie rozmawiał 
z mieszkańcami i wójtem 
gminy nt. budowy CPK.

Przedstawiciel rządu po-
informował wówczas, że 
trzy gminy: Baranów (pow. 
grodziski), Teresin (pow. so-
chaczewski) i Wiskitki ( pow. 
żyrardowski) są wyznaczo-
ne na obszar inwestycji CPK, 

który obejmie łącznie 66,2 
km kw.

Licznie przybyli mieszkań-
cy, często w emocjonalnych 
słowach, pytali wówczas 
wiceministra Wilda o swo-
ją przyszłość. Dopytywali 
m.in. o wykup ziemi, ceny 
gruntu, odszkodowanie, 
gwarancję pieniędz y na 
koncie, prowadzenie dzia-
łalności rolniczej. Mówili, że 
będą zmuszeni do sprzeda-
ży swoich nieruchomości.

Prace do 2027 roku
Nowe lotnisko ma być jed-

nym z największych portów 
przesiadkowych w Europie. 
Na jego lokalizację wska-
zywany jest Stanisławów 
w gminie Baranów.

Po  p i e r w s z y m  e t a p i e 
budowy port ma obsługi-
wać do 45 mln pasażerów 
rocznie, a docelowo nawet 
około 100 mln. Do koń-
ca 2019 roku mają trwać 
prace prz ygotowawcze, 
a  sam por t  ma być bu-
dowany przez kolejnych 
8 lat, czyli do końca 2027 
roku.

W urzędzie gminy w Ba-
ranowie działa punkt in-
formacyjno-konsultacyjny 
dla mieszkańców gmin, na 
terenie których powstanie 
Centralny Port Komunika-
cyjny. Resort infrastruktury 
planuje, że punkt - w zależ-
ności od zainteresowania 
mieszkańców - będzie dzia-
łał co najmniej do końca 
listopada.

Oprac. (mg) na podstawie 
PAP/Tvnwarszawa.tvn24.pl
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LATO W MIEŚCIE. Wakacyjne atrakcje w regionie

Lato pełne atrakcji
W czasie tegorocznych wakacji ośrodki kultury z powiatu pruszkowskiego, 
powiatu grodziskiego oraz Ursusa zorganizują półkolonie dla najmłodszych 
mieszkańców naszego regionu. Ponadto instytucje kultury (muzea, biblioteki) 
także przygotowały dla dzieci ciekawe propozycje. Jedno jest pewne – atrakcji 
nie zabraknie.

Podwarszawskie ośrodki kultury podczas tegorocznych wakacji, jak co roku, zorganizują 
półkolonie dla dzieci i młodzieży. Zapraszamy też do odwiedzania bibliotek i instytucji 
kultury, które także oferują najmłodszym wiele atrakcji.

Powiat pruszkowski
Miejski Ośrodek Kultury „Kamyk” w Pruszkowie od 25 czerwca do 20 lipca zaprasza dzieci

na zajęcia organizowane pod hasłem „Historycznie i współcześnie z Panem Kleksem”. 
W planie przewidziano m.in. warsztaty naukowe, gry i zabawy na świeżym powietrzu, 
a także spacery i wyjazdy edukacyjne.

Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie w pierwszym i ostatnim 
tygodniu wakacji zaprasza na „Letnie Warsztaty Artystyczne z rzemiosłem i ekologią za 
pan brat” dedykowane dzieciom w wieku od 7 do 12 lat. Opłata za udział w pojedynczych 
warsztatach (1,5 h) wynosi 20 zł od osoby.

W Miejskim Ośrodku Kultury w Piastowie „Lato w mieście” trwać będzie od 25 czerwca do 
27 lipca. Na dzieci czekają m.in. warsztaty artystyczne, warsztaty cyrkowe, zajęcia sportowe, 
a także projekcie fi lmów.

W lipcu (02.07 – 20.07) na półkolonie zaprasza także Nadarzyński Ośrodek Kultury. 
W Nadarzynie zorganizowane zostaną letnie warsztaty artystyczne. Tygodniowy koszt 
warsztatów wynosi 180 zł. Oprócz zajęć edukacyjno – artystycznych, w „NOK” przewidziano 
także kilka wycieczek np. do sali zabaw „Hulakula” i „Farmy Pony”.

Dulag zaprasza
Muzeum Dulag 121 zaprasza wszystkie dzieci w wieku 7-11 lat na coroczne bezpłatne zaję-

cia organizowane w lipcu. W tym roku odbędą się one pod hasłem „Poznajemy i Budujemy”. 
Przez dwa tygodnie, między 2 a 13 lipca, od poniedziałku do piątku w godz. 10 – 14 uczestnicy

zajęć będą mogli poznać dzieje najważniejszych budowli stworzonych przez człowieka, 
a potem spróbują zbudować je sami. Dzień po dniu będą powstawać: świątynia egipska, 
labirynt, obóz wojskowy, twierdza, most, fabryka, teatr, zagroda, katedra i willa rzymska.

Zapisy trwają do 29 czerwca 2018 r. Zgłoszenia: (22) 758 86 63 lub na maila: edukacja@
dulag 121.pl

Powiat grodziski 
W dniach 02.07 – 06.07 oraz 06.08 – 10.08 zajęcia w ramach akcji „Lato w mieście” 

organizuje Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim. W programie przewidziano m.in. 
szermierkę, zumbę, zajęcia plastyczne i animacyjne, a także gry planszowe. Bezpłatne 
zajęcia przewidziane są dla dzieci z terenów gminy Grodzisk Mazowiecki.

W Milanówku od 25 czerwca do końca lipca trwać będzie akcja „Ale wakacje”. Na 
mieszkańców czekają m.in. ciekawe warsztaty, spotkania, koncerty, potańcówki, karaoke 
i wspólne oglądanie fi lmów.

Program „Lato w mieście” oparty o zajęcia wyjazdowe organizuje Gminny Ośrodek Kultury 
„Okej” w Brwinowie. W planie przewidziano m.in. wycieczkę do Parku Rozrywki w Julinku, 
Term w Mszczonowie oraz Kopalni soli w Kłodawie. 

Warszawa – Ursus
Dzieci z Ursusa wakacje będą mogły spędzić na zajęciach prowadzonych przez Ośrodek 

Kultury „Arsus”, a także Dom Kultury „Miś” i Dom Kultury „Kolorowa”.
Placówki przygotowują mnóstwo wydarzeń kulturalnych w tym m.in. warsztaty 

fotografi czne, kulinarne, origami, ceramiczne i plastyczne, a także zajęcia sportowe. 
W planach jest organizacja tygodnia z „Magią-Art Uważności”, tygodnia projektowania z młodą 
projektantką, czy też tygodnia z rysunkiem manga. Wspólną integrację dopełnić ma akcja 
„kulturalne podwórka” oraz projekcje fi lmowe w kinie „Ursus”.

Biblioteki też zapraszają
Już od 2 lipca zaczyna się Lato w Bibliotece. W związku z tym w placówkach obowiązy-

wać będą wakacyjne godziny otwarcia: poniedziałek, wtorek, środa w godz. 12.00 – 19.00; 
czwartki i piątki w godz. 9.00 – 16.00 (sobota nieczynne).

Biblioteka przy ul. Plutonu Torpedy zaprasza na cykl spotkań dla dzieci w wieku 5-10 
lat zatytułowanych „Podróże z Nelą”. Będzie to blok spotkań podróżniczych, inspirowany 
serią książeczek dla dzieci o tym samym tytule. Spotkania są podzielone tematycznie
i dotyczą krajów skandynawskich, śródziemnomorskich, azjatyckich, słowiańskich, arabskich, 
afrykańskich, europejskich oraz Ameryki Północnej i Południowej.

Mali czytelnicy będą także mogli wziąć udział w zajęciach plastycznych, grach 
planszowych, projekcjach fi lmowych z cyklu „Bliżej przyrody” oraz zajęciach tanecznych 
i muzycznych.

W fi lii Skorosze, codziennie w godzinach 12.00-13.00 odbywać się będzie wspólne 
czytanie dla najmłodszych, zajęcia plastyczne oraz muzyczno – ruchowe, a także kino 
obrazkowe i gry planszowe.

Na Gołąbkach, bibliotekarki, przez cały lipiec prowadzić będą zajęcia z cyklu „Poznajemy 
Parki Narodowe”, a w sierpniu prowadzić będą zajęcia pt. „W świecie wyobraźni czyli zabawy 
w biblioteczny teatr”.

W fi lii Niedźwiadek, w każdy poniedziałek dzieci będą mogły dowiedzieć się czegoś 
o systemach liczbowych, we wtorki – o liczbach kabalnych, środy będą pod znakiem 
origami, a w czwartki odbywać się będzie muzyczny poker. Tydzień kończyć będą piątkowe 
zabawy w wagonie podróżnym.

Zebrali: KR, (mg)

TU MOŻE BYĆ TWOJA 
REKLAMA

601 967 788, 885 585 001
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KĄCIK ADOPCYJNYR O Z M O W A  D W U T Y G O D N I K A

Na pomoc bezpańskim psom z Ursusa
Mazowiecka Fundacja Opieki nad Zwierzętami została założona przez czwórkę Inspektorów Towarzystwa Opieki 
nad Zwierzętami (TOZ-u) w 2009 roku. Podczas pikniku edukacyjnego z okazji tegorocznych Dni Ursusa udało 
mi się porozmawiać z prezes fundacji Dianą Malinowską.
Skąd pomysł na założenie 
f u n d a c j i  p o m a g a j ą c e j 
b e z p a ń s k i m  p s o m 
w Ursusie? W pobliżu jest 
klika takich organizacji. 
Czy są Państwo związani 
z tą dzielnicą?

W y b ó r  n i e  b y ł  p r z y -
padkowy, jesteśmy zwią-
zani z Ursusem. Jeszcze 
w czasach, kiedy założyciele 
fundacji byli pracownikami 
TOZ-u, współpracowaliśmy 
z miejscowym Wydziałem 
Ochrony Środowiska, z panią 
Agnieszką Radczyńską. Ra-
zem robiliśmy interwencje i 
stąd pomysł, żeby poszukać 
czegoś w tej dzielnicy. Zna-
leźliśmy budynek, który jest 
dość mocno zdewastowany, 
ale cały czas go remontuje-
my. Tam właśnie znajduje się 
schronisko dla niechcianych 
piesków, które zostały po-
rzucone lub które musieliśmy 
odebrać interwencyjnie.

C o  w y r ó ż n i a  P a ń s t w a 
fundację spośród innych 
warszawskich organizacji 
pro-zwierzęcych?

Wyróżnia nas to, że głów-
nym profi lem naszej fundacji 
jest zajmowanie się psami 
ras uznanych za agresywne 
oraz w typie tych ras, choć 
i innym pieskom nie odma-
wiamy pomocy. Można do 
nas przyjść na wolontariat. 
Wolontariusze ze szkół wy-
prowadzają nasze pieski na 
spacery. Można też u nas 
adoptować psa – wszystkie są 
zaszczepione, zaczipowane 
i wysterylizowane.

J a k  w y g l ą d a 
P a ń s t w a  w s p ó ł p r a c a 
z miejscowymi ośrodkami 
weterynaryjnymi?

To są niepisane umowy 

między nami. Współpra-
cujemy w Ursusie z lecz-
nicami weterynaryjnymi 
przy ul. Ochockiej 13, przy 
ul. Rynkowej 5 oraz z Pro-
vetem przy ul. Bohaterów 
Warszawy.

Jak w ygląda Pani dzień 
pracy?

Wstaję o szóstej rano, wy-
puszczam psy na podwórko 
grupami – te, które się lubią 
ze sobą są wypuszczane 
razem. W tym czasie sprzą-
tam w ich boksach, uzu-
p e ł n i a m  wo d ę  i  k a r m ę 
w miskach. Później wyko-
nuję pracę przy dokumen-
tach lub załatwiam coś „na 
mieście”, czasem są to in-
terwencje. O godzinie 15 
przychodzą wolontariusze, 
którzy wyprowadzają psy 
na spacer. Trwa to zwykle do 
16, po tej godzinie mam już 
czas dla siebie. Wieczorem 
ok. 19 znowu wypuszczam 
psy, uzupełniam im karmę, 
sprzątam w boksach. Tak 
wygląda mój dzień pracy.

Czy trafiają do państwa 
agresywne psy?

Tak. Jednak to, że pies jest 
przedstawicielem rasy uzna-
wanej za agresywną nie ozna-
cza, że musi być agresywny. 
Jeśli jednak tak się zdarzy 
pracujemy z nimi z naszą be-
hawiorystką, panią Grażyną 
Walków.

Skąd pochodzą środki na 
działalność MFOZ-u?

Głównie z tego co uzbiera-
my wśród darczyńców, dlate-
go tak ważne jest spotkanie 
się na takim festynie jak dziś 
(Dni Ursusa – przyp. Red.). 
Dofi nansowanie ze środków 
budżetowych obejmuje tylko 
karmę oraz niektóre usługi, 
takie jak kastracja czy lecze-
nie określonej liczby zwierząt.
Musimy jednak co miesiąc 
opłacać czynsz za lokal, który 
wynajmujemy od Dzielnicy, 
a także dodatkowe rachunki.

Jakie mają Państwo plany 
na przyszłość? 

C h c i e l i b y ś m y  p r z e d e 
wszystkim przetrwać i dalej 
móc pomagać zwierzakom. 
Z biegiem czasu działalność 
naszej fundacji poszerzy-
ła się o ratowanie psów 
wszystkich ras i chcieliby-
śmy to kontynuować.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała:

Lucyna Dąbrowska

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

Jesteśmy grupą zwierzęcych 
pasjonatów, która nie może 
p r z e j ś ć  o b o j ę t n i e  o b o k 
po t rzebującego  psa  czy 
kotka. Staramy się pomagać 
zwierzakom na wszystkie 
możliwe sposoby, a nagrodą 
za nasze starania są szczęśliwi 
p o d o p i e c z n i  w  n o w y c h 
domach.  Stowarzyszenie 
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.

 

Ares
Pies w typie owczarka niemieckiego, senior. Jest bar-

dzo wrażliwy i delikatny w kontaktach z człowiekiem. 
Na początku nieufny. Aktualnie do swoich opiekunów 
tuli się całym sobą. Ares w związku ze swoim sedziwym 
wiekiem poszukuje domu, w którym będzie miał dużo 
spokoju i miłości. Ares cierpi na boleści stawów, szcze-
gólnie tylnych łapek.

Wiek: ok 12 lat; kastrowany: jeszcze nie;
Szczepienia ogolne: tak;
Szczepienie na wscieklizne: tak
Odrobaczony: tak; Stosunek do kotów: nieznany.
Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt 

pod nr tel 698-940-045 lub 730-462-122

Aslan
Długowlosy mikropiesek. Aslan jest młodym, aktyw-

nym psem, który waży ok. 6 kg. Psiak bardzo dobrze 
czuje się w towarzystwie innych psów. W kontaktach 
z ludźmi przyjazny. Sprawdzony także w relacjach 
z dziećmi. Czeka na swojego człowieka.

Wiek: ok. 2 lata; kastrowany: tak;
Szczepienia ogólne: tak;
Szczepienie na wscieklizne: tak
Odrobaczony: tak; Stosunek do kotów: nieznany.
Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt 

pod nr tel 698-940-045 lub 730-462-122

Działalność Mazowieckiej Fundacji Opieki 
nad Zwierzętami można wesprzeć pracując 
w schronisku w Ursusie jako wolontariusz 
lub wpłacając na konto fundacji darowiznę 

pieniężną na poniższe dane: 
MAZOWIECKA FUNDACJA OPIEKI NAD 

ZWIERZĘTAMI  
Ul. Prawnicza 35, 02-495 Warszawa

tel. kontaktowy: 0-661029058
e-mail: mfoz@interia.pl

KRS 0000336129, NIP 5272610790,
REGON 141985771

nr konta: BOŚ 82 1540 1157 2115 6681 0203 0001,
IBAN: PL 82 1540 1157 2115 6681 0203 0001 

BEZ TABU
Drodzy czytelnicy

Przed nami okres wakacji i wyjazdów. Wielu z nas nie 
ma jeszcze sprecyzowanych planów gdyż czekamy
na oferty last minute. W dużej mierze są to oferty 
bardzo opłacalne a dwutygodniowe wczasy możemy 
mieć za połowę ceny.

Trzeba jednak bardzo uważać i zanim podejmiemy 
decyzję o skorzystaniu z takiej oferty musimy dobrze 
sprawdzić przewoźnika, biuro podróży czy też sam 
obiekt jeśli jedziemy na własną rękę. Niejednokrotnie 
zdarza się, że po wpłaceniu zaliczki na poczet wczasów,
po dojechaniu na miejsce okazuje się, że dany obiekt 
pod wskazanym adresem nie istnieje.

Różnie też sytuacja ma się w przypadku biur podróży, 
trzeba pamiętać by wybrać takie, które istnieje na ryn-
ku już kilka lat a jego sytuacja materialna jest stabilna.
Często kierujemy się tylko ceną a nie zdrowym 
rozsądkiem, oczywiście w różnych biurach podróży 
ceny za taki sam wyjazd mogą się nieznacznie różnić

ale z naciskiem na „nieznacznie”. Nie wierzmy w cuda, 
że różnice w cenie mogą opiewać nawet na kilka 
tysięcy, jest to zwyczajnie niemożliwe!

Klienci wykupują tanie wczasy, a później okazuje 
się, że pierwsze kłopoty pojawiają się już na lotnisku, 
wielogodzinne opóźnienia lotów lub całkowity ich 
brak. Jeśli uda im się nawet znaleźć w hotelu to albo 
pobyt jest diametralnie skracany albo na miejscu 
okazuje się, że biuro straciło płynność finansową
i nie ma możliwości zapewnienia turystom powrotu 
do kraju.

Pa m i ę t a j my  a by  p r ze d  k a żd y m  w y j a zd e m 
zweryfikować przewoźnika lub miejsce, do którego się 
wybieramy, wyjazd będzie udany a my zaoszczędzimy 
sobie niepotrzebnych nerwów.

Katarzyna Włodarczyk

***
Drodzy czytelnicy czekam na Wasze maile na każdy 

temat:  redakcja@flesch.pl.
Na łamach gazety odpowiem Państwu na każde trapiące 

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



Nr 12 (CXLIII) / 2018
28 CZERWCA - 11 LIPCA 2018

SPORT / REKLAMA
redakcja@fl esch.pl8 www.fl eschmazowsza.com.pl

  NOWOŚCI HANDLOWE
ZAMÓWIENIA: (22) 729 82 23 dzialhandlowy@fl esch.pl  www.fl esch.pl

DYSTRYBUTOR:

U NAS. Europejski projekt szkolenia piłkarskiego dzieci zawitał do Komorowa

Dołączają do najlepszych
Piłkarskie szkolenie od najmłodszych lat  to w futbolowym świecie norma. Im szybciej 
rozpocznie  s ię  indywidualne  kszta łcenie  przysz łego  zawodnika ,  tym większa  szansa , 
że  os iągnie  on  najwyższy  poz iom.  Pol i sh  Soccer Ski l l s  rea l izuje  to  za łożenie .  Jeden 
z  n a j w i ę k s z y c h  p ro g r a m ó w   s z k o l e n i a  p i ł k a r s k i e g o  d z i e c i  w  E u ro p i e  Ś ro d k o w e j , 
obejmie również młodych piłkarzy z klubu FC Komorów. Przedstawiciel Polish Soccer Skills, 
p .  Sebas t ian  P ie trzyk  oraz  t rener FC Komorów,  p .  Robert  Zawadzki ,  opowiedz ie l i 
o idei przyświecającej temu programowi oraz całym przedsięwzięciu.

Polish Soccer Skills szlifuje piłkarskie talenty, co sprawia, 
że projekt jest unikatowy? 

S.P.: Polish Soccer Skills (w skrócie PSS), to projekt indy-
widualnego i kompleksowego szkolenia piłkarskiego dzieci 
i młodzieży w wieku 7-19 lat, który obejmuje trening moto-
ryczny, techniczny, taktyczny oraz mentalny z psychologami 
sportu. W okresie wakacji i ferii PSS organizuje obozy, na 
których uczestniczy trenują w małych, 4-osobowych gru-
pach, szlifując wszystkie wymienione wcześniej elementy. 
Dodatkowo odbywają treningi z trenerami z Hiszpanii oraz 
Anglii, Francji, Holandii, Niemiec, Portugalii oraz Włoch.

Polish Soccer Skills prowadzi badania i analitykę trenin-
gu, mające na celu optymalizację szkolenia. Kluczowe jest 
skoncentrowanie się w danym etapie nauki na tych aspek-
tach, które w konkretnym momencie rozwoju zawodnika 
są najważniejsze. Dzięki temu, uczestnik jest systematycz-
nie wyposażony w umiejętności techniczno – taktyczne, 
motoryczne oraz mentalne, odpowiednie do jego tempa 
rozwoju.

W jaki sposób kwalifikuje się kluby, które mogą wziąć 
udział w tym projekcie?

S.P.: Naszym celem jest rozwój i popularyzacja piłki 
nożnej. Kluby same sygnalizują chęć szkolenia w ramach 
programu realizowanego przez PSS. Tak było również 
w przypadku FC Komorów, który chciał zagwarantować 
swoim podopiecznym szkolenie o najwyższym standar-
dzie. Ambicją klubu z Komorowa jest stworzenie akademii, 
której znakiem rozpoznawczym będzie jakość szkolenia 
oraz organizacja na europejskim poziomie, a my im w tym 
pomożemy.

Jak to się stało, że nawiązał Pan współpracę z Polish Soccer 
Skills?

R.Z.: Wychowankowie FC Komorów, to ambitni, młodzi 
piłkarze, którzy chcą się rozwijać, a nasz klub chce im to 
umożliwić. Dzięki bezinteresownemu zaangażowaniu rodzica 
13-letniego Fryderyka, który będzie grał od przyszłego sezonu 
w lidze, nawiązałem kontakt z p. Sebastianem Pietrzykiem 
z Polish Soccer Skills. Jestem przekonany, że współpraca z PSS 
pozwoli doskonalić umiejętności każdego gracza. Zarówno, 
tych, którzy chcą się uczyć nowych umiejętności, jak również 
zawodników, którzy chcą spędzić czas z piłką, ponieważ ko-
chają tę dyscyplinę sportu. To wszystko mają okazję realizować 
w profesjonalnym środowisku, wśród zawodowych trenerów 
i wychowawców. Bardzo cieszę się na tę współpracę.

Jak będzie wyglądała Państwa współpraca?
R.Z.: PSS stworzyło program treningowy skierowany dla 

klubów i akademii piłkarskich o nazwie Soccer Skills PRO 
Team, który oferuje kompleksowe i spójne szkolenie. W ramach 
współpracy FC Komorów zyska kompletną i szczegółowo 
zaplanowaną planifi kację szkolenia dostosowaną do polskich 
warunków, zgodną z Narodowym Modelem Gry. Dzięki Soccer 
Skills PRO Team wszyscy pracownicy, zawodnicy oraz rodzice 
podążać będą jedną ścieżką wyznaczoną przez klub, zgodnie 
z fi lozofi ą, którą FC Komorów wdroży w codziennej pracy 
z dziećmi. Jestem przekonany, że dzięki temu systemowi sta-
niemy się jedną z najlepszych drużyn piłkarskich na Mazowszu.

Szkolenie młodych piłkarzy przez PSS to niewątpliwie duże 
wyróżnienie, co to oznacza dla klubu z Komorowa? 

R.Z.: To dla nas duże wyróżnienie. Bardzo cieszymy się na 
współpracę, dzięki której, nie tylko młodzi zawodnicy będą 
się kształcić, również trenerzy podniosą swoje kwalifi kacje, 
ponieważ mają pasję, chcą się rozwijać, są otwarci na nową 
wiedzę. Naszą ambicją jest by nasz lokalny klub wyróżniała 
jakość i technika na poziomie, którym mogą się pochwalić 
większe kluby.

Spod skrzydeł PSS wywodzi się, m.in. Karol Linetty. Czy wśród 
wychowanków FC Komorów, może Pan wskazać, chociaż 
jednego zawodnika, któremu „wróży” Pan podobną karierę?

R.Z.: Dzieci mają duży potencjał i chęć nauki, ponieważ ko-
chają piłkę. Na tle innych zawodników szczególnie wyróżnia 
się 13-lenia Wiktoria, zawodniczka, która aktualnie gra w UKS 
Praga Warszawa, jednym z największych klubów w Polsce dla 
dziewcząt. Wierzę, że dzięki Polish Soccer Skills w FC Komorów 
odkryjemy kolejne piłkarskie talenty.

S.P.: Od początku realizacji projektu na wszystkich obo-
zach Polish Soccer Skills prowadzimy testy umiejętności i na 
podstawie wyników wybieramy najlepszych zawodników 
we wszystkich kategoriach wiekowych. Najbardziej utalen-
towanym fundujemy wyjazdy zagraniczne do najlepszych 
europejskich klubów. Na przestrzeni ponad dziesięciu lat, 
zgromadziliśmy bazę ponad 30.000 wyników, która pozwoliła 
nam stworzyć narzędzie ułatwiające identyfi kację talentu – 
potencjometr Soccer Skills PRO ID. Trenerzy akademii zostali 
wyposażeni w potencjometr i niewykluczone, że w najbliższej 
przyszłości do grona najlepszych dołączą wychowankowie 
klubu z Komorowa.

Dziękuję za rozmowę i życzę sukcesów! 
Rozmawiała: Marta Wojtaś
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2753/1821/OGS Żabia Wola, Wycinki Osowskie,
leśna z prawem zabudowy, pow. 1600 m2,
cena 120.000 zł

2755/1821/OGS Żabia Wola,  Musuły,
budowlana, pow. 1490 m2, cena 134.000 zł

2751/1821/OGS Nadarzyn, budowlana, pow.
800 m2, cena 185.000 zł

2759/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, budowlana,
pow. 1400 m2, cena 250.000 zł

2761/1821/OGS Nadarzyn, budowlana, pow.
100 m2, cena 259.000 zł

2758/1821/OGS Nadarzyn, budowlana, pow.
1000 m2, cena 320.000 zł

2763/1821/OGS Piaseczno, Siedliska,
budowlana, pow. 1737 m2, cena 520.000 zł

2762/1821/OGS Nadarzyn, budowlana, pow.
2950 m2, cena 737.000 zł

2754/1821/OGS Lesznowola, budowlana,
pow. 14500 m2, cena 2.900.000 zł

2732/1821/OGS Żabia Wola, Zaręby, budowlana,
pow. 4800 m2, cena 168.000 zł

2735/1821/OGS Radziejowice, Adamów Wieś,
budowlana, pow. 2100 m2, cena 207.000 zł

2734/1821/OGS Radziejowice, Adamów Wieś, 
budowlana, pow. 4000 m2, cena 356.000 zł

2739/1821/OGS Komorów, budowlana, pow.
642 m2, cena 415.000 zł

2737/1821/OGS Nadarzyn, Strzeniówka,
budowlana, pow. 2000 m2, cena 480.000 zł

2729/1821/OGS Stare Babice,  Blizne
Łaszczyńskiego, budowlana, pow. 600 m2,
cena 585.000 zł

2725/1821/OGS Stare Babice, Kwirynów,
budowlana, pow. 840 m2, cena 585.000 zł

2738/1821/OGS Nadarzyn, Strzeniówka,
budowlana, pow. 2753 m2, cena 620.000 zł

2740/1821/OGS Michałowice, Nowa Wieś,
budowlana, pow. 1000 m2, cena 800.000 zł

2728/1821/OGS Michałowice Wieś, budowlana,
pow. 2900 m2, cena 1.200.000 zł

2 7 2 6 / 1 8 2 1 / O G S  M i l a n ó w e k ,  r o l n o
–  b u d o w l a n a ,  p o w.  2 5 0 0 0  m 2,  c e n a
1.600.000 zł

2741/1821/OGS Michałowice, Sokołów,
budowlana, pow. 5406 m2, cena 2.703.000 zł

2724/1821/OGS Stare Babice, Kwirynów,
budowlana, pow. 800 m2, cena 588.000 zł

2718/1821/OGS Nadarzyn, budowlana, pow.
1000 m2, cena 300.000 zł

2716/1821/OGS Żabia Wola, Nowa Bukówka,
rolno – budowlana, pow. 16 100 m2, cena 
375.000 zł

2715/1821/OGS Nadarzyn, Urzut, budowlana,
pow. 1239 m2, cena 149.999 zł

2712/1821/OGS Otrębusy, usługowa, pow.
1500 m2, cena 499.000 zł

2711/1821/OGS Brwinów, budowlana, pow.
830 m2, cena 220.000 zł

2709/1821/OGS Brwinów, budowlana, pow.
900 m2, cena 290.000 zł

2708/1821/OGS Pruszków, Bąki, budowlana,
pow. 1000 m2, cena 450.000 zł

2700/1821/OGS Komorów, budowlana, pow.
900 m2, cena 695.000 zł

2701/1821/OGS Baranów, Boża Wola,
budowlana, pow. 1120 m2, cena 99.000 zł

2702/1821/OGS Baranów, Boża Wola,
budowlana, pow. 1120 m2, cena 99.000 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 200.000 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 Maz., 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 480.000 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 320.000 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

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

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

2647/1821/OGS Ożarów Maz., 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. 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 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

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
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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 260.000 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. 1000m2, cena 115.000 zł

2549/1821/OGS Nadarzyn, Rozalin, budowlana,
pow. 5700 m2, cena 570.000 zł

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

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

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

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

2541/1821/OGS Puszcza Mariańska, Michałów,
budowlana, pow. 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

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

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 Br winów 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

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

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

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 299.000 zł

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

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

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

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

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

197/1821/OGS Strzeniówka, pow. 1500 m2,
budowlana, cena 250.000 zł

1769/1821/OGS Ożarów Mazowiecki, pow.
560 m2 ,budowlana, cena 210.000 zł

1145/1821/OGS Raszyn, Sękocin Nowy, pow.
1200 m2, budowlana, cena 205.000 zł

1763/1821/OGS Strzeniówka, pow. 3150 m2,
budowlana, cena 630.000 zł

1653/1821/OGS Grodzisk Maz., Kozerki,
pow. 1427 m2, budowlana ,cena 195.000 zł

3564/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 49 
m2, cena 225.000 zł

3562/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 48
m2, cena 257.000 zł

3565/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 41
m2, cena 265.000 zł

3555/1821/OMS Brwinów, 2 pokoje, pow. 52
m2, cena 263.000 zł

3553/1821/OMS Grodzisk Mazowiecki,
3 pokoje, pow. 61 m2, cena 290.000 zł

3551/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow.
55 m2, cena 299.000 zł

3554/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 47
m2, cena 304.000 zł

3550/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 44
m2, cena 313.000 zł

3552/1821/OMS Grodzisk Mazowiecki,
3 pokoje, pow. 71 m2, cena 376.000 zł

3546/1821/OMS Grodzisk Mazowiecki,
2 pokoje, pow. 51 m2, cena 275.000 zł

3545/1821/OMS Grodzisk Mazowiecki,
2 pokoje, pow. 34 m2, cena 210.000 zł

3544/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 51
m2, cena 270.000 zł

3543/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 38
m2, cena 245.000 zł

3542/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, okolice
WKD, pow. 47 m2, cena 240.000 zł

3541/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 40
m2, cena 240.000 zł

3540/1821/OMS Milanówek, 3 pokoje, pow. 56
m2, cena 210.000 zł

3538/1821/OMS Grodzisk Mazowiecki,
kawalerka, pow. 32 m2, cena 163.000 zł

3527/1821/OMS Grodzisk Mazowiecki,
3 pokoje, pow. 49 m2, cena 255.000 zł
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3526/1821/OMS Grodzisk Mazowiecki,
2 pokoje, pow. 55 m2, cena 265.000 zł

3532/1821/OMS Pruszków, kawalerka, pow.
37 m2, cena 243.800 zł

3525/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 54
m2, cena 295.000 zł

3524/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 48
m2, cena 270.000 zł

3522/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 49
m2, cena 292.000 zł

3521/1821/OMS Pruszków, 4 pokoje, pow. 89
m2, cena 550.000 zł

3530/1821/OMS Michałowice, Reguły,
kawalerka, pow. 32 m2, cena 149.500 zł

3529/1821/OMS Michałowice, Reguły,
4 pokoje, pow. 150 m2, cena 596.000 zł

3528/1821/OMS Warszawa, Ursus, 3 pokoje,
pow. 80 m2, cena 589.000 zł

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

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

3504/1821/OMS Grodzisk Mazowiecki,
pokoje, 4 pokoje, pow. 124 m2, cena 505.000 zł

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

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

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. 35m2, cena 197.000 zł

3424/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow.
70 m2, cena 480.000 zł

3423/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow.
49 m2, cena 250.000 zł

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

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

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

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

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

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

1765/1821/ODS Grodzisk Maz., Czarny Las,
segment skrajny, 4 pokoje, pow. 118 m2,
działka o pow. 301 m2, cena 420.000 zł

1767/1821/ODS Ożarów Maz., Wolskie,
wolnostojący, 5 pokoi, pow. 140 m2, działka
o pow. 500 m2, cena 699.999 zł 

1764/1821/ODS Milanówek, wolnostojący,
8 pokoi, pow. 239 m2, działka o pow. 747 m2, 
cena 1.550.000 zł

1762/1821/ODS Otrębusy, wolnostojący,
3 pokoje, pow. 125 m2, działka o pow. 830 m2, 
cena 650.000 zł

1757/1821/ODS Pruszków, stan deweloperski,
pół bliźniaka, 4 pokoje, pow. 121 m2, działka 
o pow. 305 m2, cena 599.000 zł

1754/1821/ODS Grodzisk Mazowiecki,
szeregowiec, stan deweloperski, 4 pokoje,
pow. 96 m2, działka o pow. 130 m2, cena
385.000 zł

1755/1821/ODS Grodzisk Mazowiecki,
szeregowiec, stan deweloperski, 4 pokoje,
pow. 96 m2, działka o pow. 280 m2, cena
396.000 zł

1751/1821/ODS Grodzisk Maz., Radonie,
wolnostojący, 4 pokoje, pow. 145 m2, działka 
o pow.1910 m2, cena 599.000 zł

1752/1821/ODS Warszawa, Ursus, wolnostojący,
5 pokoi, pow. 300 m2, działka o pow. 420 m2, 
cena 880.000 zł

1749/1821/ODS Nadarzyn, Szamoty,
wolnostojący, 4 pokoje, pow. 284 m2, działka
1640 m2, cena 1.700.000 zł

1750/1821/ODS Piastów,  wolnostojący,
6 pokoi, pow. 108 m2, działka 530 m2, cena
519.000 zł

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

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

1733/1821/ODS Grodzisk Mazowiecki,
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 699.000 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 Mazowiecki,
wolnostojący, 6 pokoi, pow. 194 m2, działka 
1040 m2, cena 980.000 zł

1734/1821/ODS Grodzisk Mazowiecki,
wolnostojący, 5 pokoi, pow. 150 m2, działka 
pow. 750 m2, cena 599.000 zł

1719/1821/ODS Grodzisk Mazowiecki,
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

1707/1821/ODS Nowa Wieś, stan deweloperski,
segment środkowy, 6 pokoi, pow. 270 m2,
działka pow. 260 m2, cena 698.000 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 Mazowiecki,
wolnostojący, 8 pokoi, pow. 220 m2, działka
pow. 1114 m2, cena 845.000 zł

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

cena 1.150.000 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

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

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

1673/1821/ODS Brwinów, bliźniak, 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. 40 m2, działka 
pow. 3500 m2, cena 220.000 zł

1664/1821/ODS Grodzisk Mazowiecki, 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

1665/1821/ODS Nadar z yn,  Szamoty,
wolnostojący, 7 pokoi, pow. 280 m2, działka
pow. 1000 m2, cena 930.000 zł

1650/1821/ODS Grodzisk Mazowiecki, stan
deweloperski, 4 pokoje, pow. 160 m2, działka 
pow. 490 m2, cena 480.000 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 750.000 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

1644/1821/ODS Pruszków, wolnostojący,
magazyn wysokiego składowania wraz
z wyposażeniem, pow. 600 m2, działka pow. 
1400 m2, cena 2.900.000 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 850.000 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

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

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 Mazowiecki,
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

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

1 4 9 1 / 1 8 2 1 / O D S  Pr u s z ków,  se gm e nt ,
6 pokoi, pow. 238 m2, działka pow. 300 m2,
cena 890.000 zł
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Drobne od osób prywatnych za darmo! Wyslij treść 
SMS na nr. 601 438 500 lub zadzwoń: (22) 730 33 41

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  A

TU  MOŻE  B YĆ  T WOJA  R EK L AMA
601  967  788,  8 85  585  001

DAM PRACĘ:
- D u ż a  h u r t o w n i a  s p o ż y wc z a 

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

- D u ż a  h u r t o w n i a  w  N a d a -
rzynie: soki, napoje, piwo zatrud-
ni  Pr zedstawicie l i  Handlow ych 
z doświadczeniem tel. 604 492 736, 
609 611 029

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

-Przyjmę panią do sprzątania obiektu 
noclegowego w Piastowie. Tel. 735 997 
077

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

SZUKAM PRACY
-Opiekunka z dużym doświadczeniem, 

bez nałogów podejmie pracę przy 
seniorce lub seniorze, bez zamieszkania 
w Wawie lub obrzeżach. Tel. 515 348 741

-Pilnie podejmę pracę: sprzątanie 
mieszkań, domów. Jestem odpowie-
dzialna i bardzo uczciwa. Tel.514 561 769

-Szukam pracy remonty, wykończenia, 
malowanie. Tel. 515 348 741

AUTOMOTO:
-Kolektor ssący do Renault Scenic 

1,6 16 V stan bardzo dobry sprzedam. 
Cena: 50 zł. Tel. 509 635 494

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

-Kupię stare polskie motocykle:
 sokół, cws, moj130, sm500, lech,
podkowa, tornedo, junak, wsk ,wfm, shl, 
oraz wszelkie części, nawet najdrob-
niejsze. Tel. 505 529 328

-Kupię starsze mercedesy: osobowe, 
dostawcze i ciężarowe. Stan techniczny 
bez znaczenia. Mogą być bez przeglądu 
i OC. Tel. 668 171 639

-Kupię Twój samochód lub motocykl. 
Przyjeżdżamy do klienta i uczciwie 
płacimy. Dostępni 24h. Tel. 503 899 901

-Sprzedam opel corsa 1.0 benzyna 
2007 r, bardzo ładny. Ważny przegląd 
i OC. Cena: 11 700 zł. Tel. 794 075 280

-Sprzedam Skoda Fabia hatchback, 
2009 r, 1,3 benz., 50 tys. km. Kolor szary. 
Stan dobry. Tel. 507 656 677

-Sprzedam samochód marki Ford Fu-
sion 2006/07, 1,4 benzyna, granatowy 
metalik, 113 tys. km udokumentowane 
książką serwisową, 1 właściciel, salon 
PL. Tel. 504 554 890

-Sprzedam samochód marki Land 
Rover Discovery 2, rok prod.2001,ben-
zyna4.0 l, automat, 7 osobowy, cena do 
negocjacji, tel. 660 784 368

MARTYMONIALNE
-Jestem wdową, miłą, atrakcyjną 

z poczuciem humoru, po 40. Chcę 
poznać faceta od 40 do 50 lat z okolic 
W-wy, z którym miło spędzę samotne 
dni na dobre i złe. Tel. 668 990 140

-Poznam Panią 50 +. Tel.791 766 758

-Przystojny 58 lat zaprzyjaźni się 
z dojrzałą panią z temperamentem, 
chętnie starsza z Ursusa i okolic, tel. 
794 533 671

-Wdowiec 80 letni z Pruszkowa, sprawny 
fizycznie i umysłowo, bez nałogów - pozna 
samotnie mieszkającą wdowę w wieku 70+, 
bez nałogów z Pruszkowa, sympatyczną i 
uczuciową. Cel: wzajemne wizyty domowe, 
spędzanie razem czasu - bez zobowiązań. 
Tel. 723 433 938

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

przy trasie na Poznań sprzedam tanio, 
media. Tel. 512 032 899

-Dwie działki (1700 m2 i 3400 m2) 
na sprzedaż w m. Michałówek przy 
zjeździe z A2 (ok. 2km). Media, droga 
gruntowa. Tel. 607 835 708

-Działkę budowlaną sprzedam: 1300 
m2 w Komorowie. Zabudowa bliźniacza, 
cz. zabudowana, ul spokojna z kostki, 
wszystkie media. W pobliżu szkoła, 
stacja WKD. Tel. (22) 758 05 92

-Kupię małą zaniedbaną działkę 
w Warszawie i okolicach. Tel. 515 348 
741

-Pilnie sprzedam mieszkanie 3 po-
koje, pow. 46,4m2, cena: 260.000zł do 
negocjacji w Piastowie, tel. 501 056 369

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

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

-Sprzedam ogrodzony plac budowla-
no - inwestycyjny 2080 m2 z pomiesz-
czeniem warsztatowym 100 m2 przy 
trasie Warszawa-Grodzisk Mazowiecki, 
przy sygnalizacji na skrzyżowaniu 
z drogą Nadarzyn –Brwinów. Doskona-
ła lokalizacja na działalność motoryza-
cyjną lub wybudowanie np. obiektu 
medycznego. Cena: 890.000 zł. Tel. 
693 309 293

-Sprzedam dom wolnostojący 
127 m2 powierzchni mieszkalnej,
5  pokoi ,  2  kuchnie,  2  łazienk i , 
Działka 1506 m2, cena: 710 tys. zł. Mila-
nówek. Tel. 510 407 176

-Sprzedam działkę budowlaną 
w Błoniu, cena: 120.000 zł. Tel.500 
126 291

-Sprzedam działkę budowlaną, 
Henryków- Urocze,5500 m2,media: 
woda ,prąd, gaz, cena: 449.000zł. Tel. 
603 922 822

-Sprzedam działkę leśną z budyn-
kiem mieszkalnym, oborą i stodołą 
o pow. 2 ha w województwie łódzkim. 
Tel. 515 348 741

-Sprzedam działkę rekreacyjno-bu-
dowlaną o pow. 2460 m2, (74 km od 
centrum Warszawy) na trasie Gdańskiej, 
od Płońska w bok na Nowe Miasto, 
położoną między lasem a rzeką Wkrą, 
działka zagospodarowana. Tel. 697 
060 820

-Sprzedam gospodarstwo 3,2 ha 
w gminie Mochowo k. Płocka. Cena: 

249 tys. zł. Tel. (24) 276 57 84
-Sprzedam mieszkanie 4 - pokojowe, 

72 m2 w Pruszkowie. Tel. 698 058 210
-Sprzedam piękne siedlisko (3000 m2) 

w Zaborowie k. Wyszogrodu. Położone 
przy drodze asfaltowej z domem do re-
montu (40 m2) piwnica + media (woda, 
prąd). Cena: 67 tys. zł. Tel 606 830 890

-Sprzedam w Jaktorowie dom: stan 
zamknięty – 60 m2, garaż: 18 m2. Cena: 
255 tys. zł. Tel. 694 283 275

-Wynajmę budynek w stanie suro-
wym 120 m2 do adaptacji na działal-
ność. Świetna lokalizacja w Grodzisku 
Mazowieckim. Tel. 666 497 482

-Wynajmę dwa graże (70 i 30 m2) 
na działaność gospodarczą w Ursusie. 
Wjazd prosto z ulicy. Tel. 512 032 899

-Wynajmę działkę przemysłową 
3000m2 w Błoniu pod działalność go-
spodarczą, tel. 500 126 291

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

-Koła zimowe do mercedesa kl. 
A sprzedam, 3 szt., ładny protektor: 
185/55/R15. Cena: 150 zł. Tel. (22) 758 
05 92, 570 764 297

-Konsolę Playstation I sprzedam+gry 
i karta pamięci. Cena: 170 zł. Tel. 507 
656 677

-Kontener sprzedam (przyczepa od 
ciężarówki). Szer. 2m, dł. 4 m, wys. 2,1 
m. Cena: 700 zł. Tel. (22) 758 05 92, 570 
764 297

-Kupie radio Cezar Qwadro lub Eli-
zabeth hi-fi  Warszawa Ursus, tel. 794 
533 671

-Kupię stare kolumny Altus 8om War-
szawa Ursus. Tel. 794 533 671

-Kupię stary polski sprzęt audio- 
Radmor, Unitra, Fonika, Tonsil. Tel. 512 
415 760

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

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

-Miskę z hydromasażem sprzedam. 
Cena: 150 zł. Tel. 507 656 677

-Narzutę wełnianą z frędzlami 
sprzedam. Tel. (22) 723 11 18

-Okazja! Wyprzedaż nowych gar-
niturów w różnych kolorach, bardzo 
niska cena. Wzrost: 182 cm, ob. klatki 
piersiowej: 96 cm, ob. pasa: 92 cm. Tel: 
660 930 281 po 15-tej

-Pianino, czarne Calipso, nowe, nie-
używane sprzedam. Tel. 512 032 899

-Po likwidacji szroru sprzedam: do 
mercedesa 123 przednie oblachowanie 
(błotniki z pasem przednim, maska z 
atrapą i znakiem merc.), tylnaklapa do 
sedana kolor biały, lamy tylne, przednie 
i do wielu innych starych modeli. Ceny 

okazyjne i przystępne. Tel. (22) 758 05 
92, 570 764 297

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

-Rower składany sprzedam, stan 
bardzo dobry. Tel. 794 107 755

-Skrzynki po owocach tanio sprze-
dam: drewniane i plastikowe. Tel. 512 
032 899

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

-Sprzedam akwarium 112 litrów, 
cena: 110 zł. Tel. 574 215 996

-Sprzedam biurko, stan b. dobry, 
cena: 80 zł. Tel. 574 215 996

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

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

-Sprzedam KEYBOARD PSR-77 FE 
YAMAHA, tylko 100zł, tel. 502 832 676

-Sprzedam kuchnię gazową Master-
cook, koloru białego, 7 lat. Cena: 80 zł. 
Tel. 507 656 677

-Sprzedam kurtkę zimową 3/4, ciem-
ny brąz, męska, nowa. Cena: 250 zł. Tel. 
574 215 996

-Sprzedam nową betoniarkę 200 l, 
nowe rusztowania warszawskie, ni-
welator +łata i statyw, kręgi fi  120 cm. 
Tel.533 680 415

-Sprzedam nową czarną marynarkę 
z weluru. Wzrost :182cm, ob. klatki 
piersiowej: 96 cm,cena: 50 zł, tel. 660 
930 281, po 15-tej

-Sprzedam przyczepę kempingową, 
dł-5 m, 4-osobową, stan bardzo dobry, 
cena 5 tys. zł. do uzgodnienia. Tel. 604 
729 649

-Sprzedam okap kuchenny Master-
cook, kolor biały, cena: 60 zł. Tel.500 
126 291

-Sprzedam olej hydrauliczny tedex 
68 hlp, bańki po 20l., cena: 80 zł. Tel. 
728 162 991

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

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

-Sprzedam pralkę, automat Wirlpool, 
cena: 300 zł. Tel. 500 126 291

-Sprzedam rower trójkołowy, prawie 
nowy. Tel. 602 342 505

-Sprzedam szafkę stojącą, kolor 
grafi towy. Cena: 80 zł. Tel. 574 215 996

- S p r z e d a m  t a n i o  4 - o s o b o -
w y  n ow y,  n i e u ż y w a ny  n a m i o t 
w kolorze zółtym. Tel. 512 032 899

-Sprzedam wędkę z kołowrotkiem, 
prawie nowa, KONGER Carbomax 
TeleTravel 360/40, tylko 50 zł. Tel. 
502 832 676

-Sprzedam nową, wolnoobrotową 
wyciskarkę do owoców. Tel. 692 091 487

-Sprzedam wózek inwalidzki prawie 
nowy. Tel. 697 060 820

-Sprzedam żyrandol pięcioramienny, 
mosiężny. Tel. (22) 723 11 18

-Sprzedam używane akumulatory, 
gwarancja. Tel. 510 800 370

-Telewizor Panasonic 21’’ sprzedam, 
obudowa czarna. Cena: 70 zł. Tel. 507 
656 677

-Windę hydrauliczno - elektryczną 
dla osób niepełnosprawnych kom-
pletną sprzedam. Szer. 100 cm, dł. 158 
cm, wys. 14 cm. Tel. (22) 758 05 92, 570 
764 297

-Wózek inwalidzki ręczny sprzedam. 
Koła 24”. Tel. 510 407 176

USŁUGI:
-Anteny- serwis, montaż, wieloletnie 

doświadczenie, konkurencyjne ceny, 
tel. 796 154 214

-Arek 37 l., masaż i nie tylko dla pań 
w różnym wieku. Tel.668 987 841

-Budowlaniec: remonty, wykończe-
nia. Tel. 516 722 169

-Ciesielstwo, dekarstwo, blacharstwo. 
Tel. 665 49 50 11

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

-Kwatery do wynajęcia z oddzielnym 
wejściem. Tel. 512 032 899

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

-Odkleszczanie. Skuteczne zwal-
czanie KLESZCZY na terenie 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

-Pokoje noclegowe z wygodami, 
umeblowane. Warszawa Ursus. Cena: 
550 zł. Tel. 500 319 196

-Szkolenia BHP. Tel. 665 282 963
-Wycinka drzew, pielęgnacja żywo-

płotów, wywóz gałęzi, koszenie traw-
ników itp. Tel. 515 146 480

-Wykonam ocieplenia, adaptacje 
poddasz ,domów, malowanie gładzie, 
ogrodzenia, usługi ogólnobudowlane. 
Tel. 512 829 115

RÓŻNE
-Montaż mebli z paczek: IKEA i wiele 

innych. Tel. 533 780 170
-Oddam kotki półpersy 6 tyg., czarno-

-szare i rude. Tatuś: rudy pers, mamusia: 
czarno-ruda drobna kotka. Samodzielne 
w jedzeniu i piciu. Mamuśka za rozłąkę 
z maluszkami chętnie przyjmie paczkę 
suchej karmy Kitekat za którą szaleje. 
Tel. 512 989 710

-Psycholog. Masaż. Prowadzenie die-
tetyczne. Tel.504 127 046; 609 127 046

-Przeprowadzki, opróżnianie miesz-
kań i piwnic. Tel. 605 303 836

-Zwalczanie kowali bezskrzydłych na 
Twojej posesji. Solidnie, skutecznie. Tel. 
533 780 170

-Wyprzedaż różnych rzeczy z garażu 
i strychu - tanio. Grodzisk Mazowiecki. 
Tel. (22) 755 74 87

-Zwalczanie kowali bezskrzydłych na 
Twojej posesji. Solidnie, skutecznie. Tel. 
533 780 170
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Już dzisiaj szukaj w sklepach naturalnej wody źródlanej “Bieszczady Zdrój” 
i wyjątkowego napoju energetycznego “Imperial” w bardzo przystępnych cenach, 

których wyłącznym dystrybutorem jest: 
Flesch Polska Sp. z o.o.

tel.(22) 729 82 33 ,  fax: 739 86 50
e-mail: dzialhandlowy@flesch.pl , www.sklep.flesch.pl

Dostarczamy ilości hurtowe do wszystkich klientów.
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R E K L A M A

U NAS. Festiwal Otwarte Ogrody w Brwinowie

Legiony rzymskie, gladiatorzy i dymarki
Tegoroczne brwinowskie Otwarte Ogrody przyniosły nam lekcję starożytności, podaną w lekkiej i widowiskowej 
formie. W rejonie osiedla przy ul. 11 Listopada odbyła się impreza „Brwinów z żelaza”, nawiązująca do I wieku 
n.e., kiedy to na terenie Mazowsza Zachodniego działały liczne osady hutnicze, po których pozostały do dziś 
stanowiska archeologiczne.

Epoka żelaza na ziemiach 
polskich rozpoczęła się 

w VII wieku p.n.e., początko-
wo żelazo upowszechniało 
się powoli. Przełom nastąpił 
w II wieku p.n.e., gdy m.in. 
na terenie Zachodniego 
Mazowsza miejscowa lud-
ność rozpoczęła produkcję 
żelaza na masową skalę. 
Apogeum funkcjonowa-
nia tzw. Mazowieckiego 
Centrum Metalurgicznego 
przypada na I-II wiek n.e., 
a na przełomie IV/V w. na-
stąpił jego schyłek.

Warto zaznaczyć, że ma-
s ow a  p ro d u k c j a  że l a z a 
w tym czasie przyczyniła się 
fi nalnie do rozwoju i sukcesu 
militarnego plemion barba-
rzyńskich u schyłku Cesar-
stwa Zachodniorzymskiego. 
Najprawdopodobniej bene-
fi cjentem tej produkcji były 
m.in.  wschodniogermań-
skie plemiona Wandalów, 
zamieszkujące wtedy tereny 
ziem polskich.

Archeologiczne odkrycia
W okolicach Grodziska 

Mazowieckiego, Brwinowa, 
Pruszkowa i Błonia od prze-
łomu lat 60/70 XX w. od-
kryto ponad 200 stanowisk 
archeologicznych, w postaci 
reliktów osad mieszkalno-
-przemysłowych, z pozo-
stałościami jednorazowych 
pieców hutniczych – dyma-
rek. Liczbę dymarek na Za-
chodnim Mazowszu szacuje 
się na ok.150 tys.

W czasie brwinowskiej im-

prezy można było zasięgnąć 
informacji o procesie tech-
nologicznym starożytnej 
produkcji żelaza, zobaczyć 
zrekonstruowaną dymarkę 
oraz przyjrzeć się starożyt-
nym metodom kowalstwa, 
wieńczącym proces pro-
dukcyjny.

Pokaz rzymskich 
legionistów

Niekwestionowaną atrak-
cją wydarzenia był udział 
grupy rekonstrukcji histo-
rycznej Legio XXI Rapax, od-
twarzającej jak najwierniej 
jeden z legionów rzymskich 
z I wieku n.e. Oddział legio-
nistów, ciężkozbrojnych 
piechurów dowodzonych 
przez centuriona, dał ma-
lowniczy i sugestywny po-
kaz uzbrojenia, formowania 
szyków bojowych i wykony-
wania trudnych manewrów, 
jak zakręcanie całą kolumną 

bez rozrywania szczelności 
szyku.

Do łacińskich komend 
legioniści-rekonstruktorzy 
tworzyli falangę – zwartą 
formację bojową osłoniętą 
tarczami albo popisywali 
się formowaniem niezwykle 
efektownego testudo – szyku 
obronnego przypominają-
cego osłoniętego skorupą 
żółwia, gdzie nieprzenikal-
ną skorupę tworzą tarcze 
legionistów. W zakresie zre-
konstruowanego uzbrojenia 
bez wątpienia najsilniejsze 
i niezapomniane wrażenie 
wywierał cornicorn – trębacz, 
w hełmie zwieńczonym prze-
rażającą niedźwiedzią głową, 
która z założenia budzić miała 
postrach w szeregach prze-
ciwników.

Kwiaty wplecione 
w warkocze

Kolejnym efektownym 

punktem programu był fi nał 
konkursu na strój sprzed 
dwóch tysięcy lat, zainicjo-
wanego przez brwinowskie 
koło Towarzystwa Opieki 
nad Zabytkami. Brwinowskie 
dzieci i młodzież szkolna za-
prezentowały ubiory uszyte 
zgodnie z wiedzą historyczną 
na temat dawnych stylów, 
tkanin i ozdób. Spektrum 
było szerokie, od jedwabne-
go stroju małżonki cesarza 
Imperium Rzymskiego do 
zgrzebnego ubioru kołodzie-
ja z lokalnej osady, poprzez 
lniane sukienki słowiańskich 
białogłów i kwiaty wplecione 
w warkocze.

Walki gladiatorów
Zwieńczeniem imprezy 

były walki na arenie w wy-
konaniu legionistów prze-
istoczonych w gladiatorów. 
Zgodnie z założeniami sta-
rożytnego show-biznesu 
gladiatorzy wystąpili w „ko-
smicznych” hełmach, obli-
czonych na wywołanie wra-
żenia i względnie skąpych 
strojach, aby uwydatnić 
każdą kroplę krwi przelaną 
podczas walki.

Nikt nie zginął, bo wbrew 
rozpowszechnionym przeko-
naniom, tylko jedna walka na 
dziesięć kończyła się śmiercią 
na rzymskiej arenie. Gladia-
torzy byli gorąco dopingo-
wani przez zgromadzoną 
publiczność, zabawa wraz 
z wątkiem edukacyjnym była 
wyśmienita.

Tekst i foto: (PS)

PODKOWA. Energetyczne rytmy w Pałacyku Kasyno

Koncerty i potańcówka
Tegoroczny Festiwal Otwarte Ogrody w Podkowie Leśnej 
obfitował w wydarzenia o charakterze muzycznym. 
Spotkania muzyczno – poetyckie i muzyczno – teatralne, 
koncerty, potańcówki – wielbiciele najróżniejszych stylów 
i form muzycznych znaleźli coś dla siebie.

Tradycją stało się już, że Otwarte Ogrody w Podkowie 
wieńczy wydarzenie muzyczno – taneczne, czyli wspólna 
potańcówka mieszkańców. Tak było i tym razem, w popular-
nej podkowiańskiej wspólnej przestrzeni Parku Miejskiego 
na scenie Pałacyku Kasyno wystąpił zespół Caravana Banda 
z Magdą Navarrete. Do muzyki „na dechach” przy scenie 
tańczyli przedstawiciele wszelkich pokoleń podkowian, nie-
zależnie od wieku i posiadanych umiejętności tanecznych 
z podobnym entuzjazmem. 

Polsko – czeski zespół łączy w swoich aranżacjach rytmy 
bałkańskie, hiszpańskie fl amenco i gipsy jazz. Efektem jest 
bardzo energetyczna muzyka doskonale nadająca się do tańca 
w swobodnym klimacie. Koncert i potańcówka zgromadziły 
ogromną liczbę osób.

Muzycy efektownie rozpoczęli koncert przechodząc między 
stolikami wypełnionej po brzegi kawiarni, Magda Navarrete 
pojawiała się i znikała na dekoracyjnych schodach prowadzą-
cych z balkonu na scenę. Jednym słowem nie tylko muzyka, ale 
i oprawa dramaturgiczna zaspokoiła nawet najwybredniejsze 
gusta.             Tekst i foto: (PS)

Dni Ursusa już za nami
Weekendowa impreza plenerowa odbyła się 
w parku Czechowickim. Program obfi tował w liczne 
koncerty, występy kabaretowe oraz zajęcia sportowo 
– rekreacyjne dla dzieci.

W muszli koncertowej parku Czechowickiego wystąpiło 
wielu znanych artystów: Francesco Napoli, autor utworów 
takich jak „Balla, Balla” czy „Marina, Marina”, Natalia Nykiel, 
fi nalistka drugiej edycji programu The Voice of Poland oraz 
Shakin’ Stevens, znany z utworów „You Drive Me Crazy” czy 
„Cry Just A Little Bit”.

Uczestnicy imprezy mieli także okazję wziąć udział 
w zajęciach edukacyjnych oraz sportowo-rekreacyjnych. 
Swoje stoiska przygotowały m. in. służby mundurowe, 
Mazowiecka Fundacja Opieki nad Zwierzętami oraz 
Biblioteka Publiczna im. W. J. Grabskiego w Dzielnicy 
Ursus m.st. Warszawy. Nie zabrakło stanowisk gastro-
nomicznych.

Ogromnym powodzeniem cieszył się fotel z książkami 
pochodzącymi z darów. W głośnym czytaniu wzięły udział 
m.in Burmistrz Dzielnicy Ursus Urszula Kierzkowska, Dyrek-
tor Biblioteki Publicznej  Agnieszka Proszowska, radni: Jo-
lanta Dąbek, Irena Jarzębak, Dyrektor OK  „Arsus” Bogusław 
Łopuszyński, a także obecne na miejscu dzieci i ich rodzice. 
Pracownicy biblioteki przygotowali liczne gry i zabawy dla 
najmłodszych, m. in. puzzle, kolorowanki, dyktanda grafi cz-
ne, zajęcia plastyczne. Na miejscu były też dostępne zabawki 
z wypożyczalni i wiele innych atrakcji dla dzieci.

W niedzielę podczas ART.URSUS na scenie można było 
podziwiać występy artystyczne uczestników sekcji artystycz-
nych z  domów kultury oraz szkół. Pod namiotem bibliote-
ka, zachęcała do aktywności artystycznej oraz sportowej. 
Zabawy ruchowe tj.: przeciąganie liny, wyścigi w workach, 
wyścigi z piłkami pingpongowymi czy też zabawę z chustą 
animacyjną KLANZA cieszyły się dużą popularnością. Biblio-
tekarki zapraszały też do udziału w grach planszowych oraz 
demonstrowały zabawki edukacyjne dla dzieci, dostępne 
we wszystkich placówkach.      Lucyna Dąbrowska
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