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PRUSZKÓW. Zapraszamy na  27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Gramy i  pomagamy!! !
13 stycznia 2019 roku odbędzie się kolejny już  27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jego celem 
będzie zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. Są to placówki 
z oddziałami II oraz III stopnia referencyjności, czyli takie, które mogą dokonać specjalistycznej diagnozy oraz 
udzielić pomocy medycznej najciężej chorym dzieciom.

Dziś w Polsce funkcjonuje blisko 50 
takich szpitali. Swoim zasięgiem 

obejmują one teren całego kraju. 
W placówkach tego rodzaju szczególnie 
ważne jest nowoczesne, spełniające 
najwyższe standardy wyposażenie, 
które daje lekarzom i personelowi 
medycznemu jak najlepsze możliwości 
diagnozy i leczenia najtrudniejszych 
przypadków.

Gramy już 27 raz, mnóstwo sztabów 
w całej Polsce rozpoczęło już ostateczne 
odliczanie do wielkiego fi nału. Zgłosili 
się wolontariusze, darczyńcy przekazali 
przedmioty na licytację, nadal przybywa 
chętnych, chcących dołożyć swoją 
cegiełkę.

To magiczne wydarzenie co roku 
łączy ludzi z całego świata, zgłosiły 
się sztaby między innymi ze Stanów 
Zjednoczonych, Japonii, Indonezji, 
Australii, Belgii, Norwegii, Francji, 
Niemiec, Węgier i wielu innych krajów.

Można przek az ywać rzecz y na 
licytację, można wrzucić „grosik” do 
puszki, można też zgłosić się jako 
wolontariusz. Sposobów aby pomóc 
jest naprawdę mnóstwo a każdy jest tak 
samo dobry.

Nasza redakcja współpracuje ze 
Sztabem nr: 3284 w Szkole Podstawowej 
nr 2 w Pruszkowie, ul. Jasna 2 na którego 
czele stoi Pani Dorota Rybarczyk.

Tam już dzisiaj mają pełne ręce roboty 
i czuć tę radosną atmosferę. W imieniu 
Pani Dorotki dziękuję za każdą pomoc 
i każdą rękę na pokładzie.

Gdyby ktoś z Państwa chciał przekazać 
jakieś przedmioty na licytację można 
to zrobić osobiście pozostawiając 

przedmioty w szkole. Można też 
prz ynieść je do redakcji  „Flesch 
Mazowsza”. Jeśli jednak nie możecie 
Państwo z różnych przyczyn zrobić tego 
osobiście przyjedziemy i odbierzemy te 
rzeczy od Państwa.

Ocz y wiście  nie  jest  to  jedyny 
sztab w Pruszkowie.  Na chwi lę 
obecną mamy zarejestrowanych 
5 sztabów a ich lokalizacje możecie 
Państwo sprawdzić na stronie WOŚP
https://www.wosp.org.pl/fi nal/sztaby.

G r a m y  r ó w n i e ż  w  P i a s t o w i e , 
Brwinowie, Milanówku, Grodzisku 
Mazowieckim i Nadarzynie.

Gorąco zachęcam do udziału w tym 
pięknym i wielkim wydarzeniu.

Tego dnia nikomu nie jest zimno, 
nikt nie marznie, wszyscy rozgrzani 
Wielkimi Czerwonymi Sercami jesteśmy 
razem z tymi, którzy dzięki nam 
kiedyś będą kwestować dla kolejnych 

potrzebujących pomocy.
Pamiętajcie Drodzy Państwo, że każda 

mijająca Was karetka z serduszkiem 
WOŚP śpieszy na pomoc także dzięki 
Wam, że każdy inkubator z serduszkiem 
codziennie ratujący życia najmniejszych 
ratuje je dzięki Wam. Każda nawet 
najmniejsza pomoc mierzona jest 
kilometrami.

„Flesch Mazowsza” gra z Orkiestrą 
Jurka Owsiaka do końca świata i o jeden 
dzień dłużej.

Zagrajmy razem!
 Katarzyna

Włodarczyk

***
POMAGANIE JEST DZIECINNIE 

PROSTE
G r a m y  d l a  d z i e c i  m a ł y c h 

i bez focha - na zakup sprzętu dla 
specjalistycznych szpitali dziecięcych.

wa Leśna,  Sochaczew
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ŚWIĘTA. Wiemy jakie są wymarzone prezenty 
Polaków

Co znajdziemy 
pod choinką?
Wybór prezentów świątecznych wielu z nas 
przyprawia o zawrót głowy. Dlatego tuż przed 
świętami Bożego Narodzenia przedstawiamy listę 
najpopularniejszych podarunków wśród Polaków.

Z raportu fi rmy Deloitte wynika, że statystyczna polska 
rodzina na przygotowania do świąt Bożego Narodzenia 
wyda w tym roku 1 168 zł. W porównaniu do ubiegłego 
roku to wzrost o 6%. Jest to zarazem największy wzrost 
wśród wielu europejskich krajów.

Po raz pierwszy od lat, w tym roku najwięcej pieniędzy 
wydamy nie na zakup artykułów spożywczych potrzebnych 
do przygotowania świątecznych potraw, ale na prezenty. 
Na zakup prezentów przeciętna polska rodzina wyda 532 
zł, czyli 45% ich bożonarodzeniowego budżetu. Na zakup 
jedzenia statystyczna polska rodzina wyda natomiast 
511 zł, czyli 44% świątecznego budżetu. Na spotkania 
towarzyskie planujemy wydać statystycznie około 125 zł.

Ze świątecznego badania fi rmy Provident wynika, że na 
prezenty czeka 79% badanych (o 3% więcej niż w ubiegłym 
roku).

- Nieco rzadziej niż ogół społeczeństwa na podarki liczą 
seniorzy, głównie Ci, którzy mieszkają samotnie – wskazuje 
Karolina Łuczak z fi rmy Provident.

Jakie prezenty najczęściej wybieramy dla najbliższych? 
Piąte miejsce wśród najpopularniejszych upominków 
w 2018 roku zajmują gry – zarówno w wersji planszowej, 
jak i multimedialnej. Tuż pod podium znajduje się gotówka. 
Trzecie miejsce wśród najpopularniejszych prezentów 
zajmują słodycze, drugie zaś – kosmetyki i perfumy.

Liderem wśród prezentów dla dorosłych są książki. Wśród 
upominków kupowanych nastolatkom dominują słodycze, 
gry komputerowe, książki oraz gotówka. Największy 
awans w rankingu zanotowały kamery cyfrowe (18 miejsc 
względem 2017 r.), a największy spadek (o 20 miejsc) 
dotknął artykuły szkolne.

Wśród najchętniej kupowanych prezentów dla dzieci 
znalazły się lalki i zabawki pluszowe (38%), spychając 
z podium zeszłorocznego zwycięzcę, czyli zabawki 
kreatywne i artystyczne (30%). Na drugim miejscu znalazły 
się zabawki konstrukcyjne (37%), a na trzecim książki (32%).

Kinga Rochalska

R E K L A M A

GRODZIS MAZOWIECKI. Kiermasz Bożonarodzeniowy w Poczekalni PKP

Recyklingowe podejście
W niedzielę 16 grudnia w Poczekalni PKP zagościł autentyczny, rękodzielniczy Kiermasz Świąteczny. Stoiska 
wystawców zadziwiały paletą pomysłów, feerią kolorów, maestrią wykonania.

Można było zakupić uni-
kalne rzeźby Adama 

Szczepanik a,  uznanego 
i wielokrotnie nagradzanego 
twórcy ludowego, miesz-
kańca Wólki Grodziskiej. 
Kolorowe, wspaniałe ptaki 
z drewna lipowego, najprze-
różniejsze rzeźby o tema-
tyce religijnej i narodowej, 
przepiękne fi gurki do szopki 
bożonarodzeniowej, gwiazda 
kolędnicza – cieszyły oko, 
wybór był przeogromny. 
Nie zabrakło i dętego instru-
mentu ludowego – wielkiej 
ligawki, wykonanej ozdobnie 
z drewna, o potężnym dźwię-
ku, tradycyjnie wzywającej 
niegdyś parafi an do kościoła 
w okresie Adwentu.

Przyciągały wzrok stoiska 
z autorską ceramiką użyt-
kową i dekoracyjną, pięknie 
szkliwioną, efektowną jeśli 
chodzi o barwy i kształty. 
Ceramiczny zestaw do sushi, 
patery i inne najróżniejsze 
elementy zastawy stołowej 
– współcześnie, dzięki użyciu 
wysokiej jakości szkliwa są 
one bezpieczne dla zdrowia 
i trwałe. Zwracał uwagę sze-
roki zakres stylu wyrobów 
ceramicznych, od intensyw-
nych kolorów i wymyślnych 
kształtów do minimalizmu 
formy i stonowanych barw 
ziemi. 

Na kiermaszu od razu rzu-
cała się w oczy różnorodność 
rękodzielniczych wyrobów 
tekstylnych. Wyroby szydeł-
kowe z rożnych rodzajów ko-
lorowej włóczki przybrały for-
mę niezwykle wdzięcznych 
maskotek, dla najbardziej 
nawet wybrednych dzieci. 
Mikołajki, reniferki, małżeń-

stwo krasnoludków, myszki 
odziane w urocze zdejmo-
walne sukieneczki, jabłka 
z wyjmowanym robaczkiem, 
a nawet szydełkowe zakładki 
do książek – zarówno in-
wencja, jak i perfekcyjne 
umiejętności wykonawczyń 
dziergających na szydełku 
były imponujące. Wszystkie 
zabawki były bezpieczne, 
antyalergiczne i nadające się 
do uprania.

Jak się okazało, nie tyl-
ko z włóczki, ale również 
z nylonowych rajstop, będą-
cych odpadami fabrycznymi, 
można wydziergać bardzo 
ciekawe rzeczy. Torby, dywa-
niki, poszewki na poduszki, 
osłonki na doniczki, bar-

dzo efektowny egzemplarz 
ozdobnej choinki, nadającej 
się świetnie do dziecinnego 
pokoju – wydziergane zostały 
wielkim szydełkiem. Ufar-
bowane domowym sposo-
bem i postrzępione rajstopy 
nylonowe posłużyły też do 
stworzenia kwiatów, które 
ozdobiły stroiki bożonaro-
dzeniowe, uplecione z wi-
tek brzozowych z własnego 
ogródka. Takie recyklingowe 
podejście zaowocowało do-
datkowym praktycznym efek-
tem – wyroby wydziergane 
z nylonowych rajstop są lek-
kie, a uprane błyskawicznie 
wysychają. 

Autorskie kołderki dziecię-
ce uszyte z wysokiej jakości 

bawełny, drukowanej w ba-
jeczne wzory oraz pomy-
słowe poduszki dla dzieci 
w kształcie serc, gwiazdek czy 
księżyca ozdobiłyby niejedną 
dziecięcą sypialnię. Bardzo 
ładnie prezentowały się wy-
smukłe, artystyczne lalki wy-
konane z delikatnej tkaniny. 
Wielbiciele niebanalnej biżu-
terii mogli zakupić efektow-
ne bransolety z naturalnej 
skóry, o ciekawych fakturach 
i mieniących się spokojnych 
barwach. Smakosze mogli 
spróbować świątecznych i za-
razem wyrafi nowanych ciast, 
lub kupić syrop piernikowy 
na bazie melasy.

Tekst i foto: (PS)
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Tego dnia nikt nie będzie głodny, 
spragniony ani samotny

To pierwsze takie wydarzenie w naszym mieście, pierwsza tak duża wigilia, 
w którą zaangażowało się tak wielu ludzi. Pomysłodawcą oraz organizatorem 
całego przedsięwzięcia jest mistrz kulinarny Mariusz Szwed fi nalista polskiej edycji 
programu Master Chef.

„Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej  pozostających bez pracy 
w powiecie pruszkowskim”

Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie w ramach  Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,  Działanie 8.1, kończy 
realizuję projekt pn. "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w 
powiecie pruszkowskim (II)”  współfinansowanego  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  
Społecznego.

Okres realizacji projektu 01.01.2017 r.- 31.12.2018 r.

Uczestnikami projektu są osoby w wieku 30 lat i powyżej zarejestrowane w PUP jako 
bezrobotne,  mające ustalony I lub II profilu pomocy, należące do grup defaworyzowanych 
tzn. kobiety, osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich 
kwalifikacjach zawodowych oraz osoby długotrwale bezrobotne (tj. zarejestrowane w 
Urzędzie pracy mim.12 miesięcy).

W ramach projektu zaktywizowano 147 osób w tym - 70 osób (32 kobiety,38 mężczyzn) w 
2017 roku i 77 osób  (42 kobiety i 35 mężczyzn) w 2018 roku z czego:

- 68 osób otrzymało jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, co 
umożliwiło im uzyskanie niezbędnych środków finansowych oraz niezbędnej wiedzy do 
efektywnego podjęcia samozatrudnienia,

- 30 osób zostało skierowanych na szkolenia indywidualne, które miały na celu podniesienie 
lub nabycie kwalifikacji zawodowych W czasie odbywania szkolenia bezrobotni otrzymywali 
stypendium szkoleniowe od którego były odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne,

- 35 osób zostało skierowanych do odbycia stażu. Forma ta umożliwiła  uczestnikom 
zdobycie doświadczenia oraz umiejętności zawodowych niezbędnych do podjęcia przyszłego 
zatrudnienia,

-14 osób zostało zatrudnionych w ramach doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy. 
Wysokość dofinansowania udzielana poszczególnym pracodawcom wynosiła 23 000,00 zł.

Udzielone wsparcie było poprzedzone pogłębioną analizą umiejętności, predyspozycji i 
problemów zawodowych danego uczestnika poprzez opracowanie lub aktualizację 
Indywidualnego Planu Działania oraz kompleksowe i indywidualne poradnictwo zawodowe 
lub pośrednictwo pracy.

Koszt realizacji projektu to: 2 245 484,84 zł w tym:
w 2017 r.- 1 057 686,71 zł 
w 2018 – 1 187 798,13 zł.

O G Ł O S Z E N I E  U R Z Ę D O W E

R E K L A M A

Mariusz to wspaniały 
k u c h a r z  a  p r z e d e 

wszystkim człowiek o wielkim 
sercu czego świadk ami 
b ę d z i e m y  2 4  g r u d n i a 
bieżącego roku.

To dzięki jego pomysłowi 
o stworzeniu wigili i  dla 
wszystkich potrzebujących, 
tego dnia  możemy wspólnie 
podzielić się jedzeniem 
i opłatkiem z tymi, którzy nie 
mają nikogo.

Zapytałam Mariusza skąd 
wziął się pomysł stworzenia 
tak wspaniałego wydarzenia.

Mariusz powiedział, że od 
zawsze było to marzenie 
j e g o  r o d z i c ó w  i  j e g o. 
Teraz ma nadzieję, że jako 
o s o b a  r o z p o z n a w a l n a 
dotrze do większego grona 
odbiorców i tak też się stało. 
Już po pierwszych kilku 
godzinach od momentu 
gdy Mariusz ogłosi ł  na 
portalu społecznościowym, 
że zamierza zorganizować 
wigilię zgłosiła się masa 
sponsorów.

Mariusz obiecuje również, 
że jest to pierwsza taka 
wigilia ale zdecydowanie nie 
ostatnia.

 Akc ja  roz wi ja  s ię  tak 
błyskawicznie, a do chwili 
obecnej  post  źródłow y 
udostępniono ponad 5000 
razy.

Mariusz ugotuje przepyszną 
zupę, której starczy na 1500 
gorących porcji. Będą też 
napoje, pieczywo i wiele 
innych rzeczy.

Tego dnia nikt nie będzie 

głodny,  spragniony ani 
samotny.

Jednym z darczyńców jest 
Paweł Makuch – Prezydent 
Pruszkowa, który zaoferował 
z a k u p  7 5  k g  c i a s t .  To 
wspaniały gest.

Jednak nie tylko Prezydent 
zaoferował swoją pomoc, 
darczyńców jest znacznie 
w i ę c e j .  S ą  w ś ró d  n i c h 
zarówno firmy jak i osoby 
prywatne oraz harcerze.

Padła również propozycja 
by zebrać ciepłe kurtki dla 
najbardziej potrzebujących.

W  i m i e n i u  M a r i u s z a 
oraz całej naszej Redakcji 
zapraszam Państ wa do 
udziału w tym cudownym 
wydarzeniu, każda pomoc 

się liczy. 
Z e  s t r o n y  r e d a k c j i 

o f e r u j e m y  t r a n s p o r t 
wsz ystk ich zgłoszonych 
przez Państwa rzeczy.

Widzimy się 24 grudnia 
o godzinie 16:00 na boisku 
Szkoły Podstawowej nr 2 w 
Pruszkowie przy ul. Jasnej 2.

…Jest taki dzień, tylko 
jeden raz do roku
Dzień, zwykły dzień, który 
liczy się od zmroku
Jest taki dzień, gdy jesteśmy 
wszyscy razem
Dzień, piękny dzień, dziś nam 
rok go składa w darze…”

Katarzyna
Włodarczyk

PRUSZKÓW. Jadłodzielnia przy ul. Kraszewskiego

Dzielimy się jedzeniem!
Jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia przy ul. Kraszewskiego w Pruszkowie 
otwarta zostanie jadłodzielnia. To miejsce gdzie mieszkańcy będą mogli przynieść 
niepotrzebną żywność i podzielić się nią z potrzebującymi.

Przynieś to, czego nie potrzebujesz. Weź 
to, na co masz ochotę! - to hasło, które 

tłumaczy istotę działania jadłodzielni. 
W takim miejscu możemy zostawić 
jedzenie, którego nie potrzebujemy. 
Stąd  trafia ono do tych osób, które 
o d w i e d z ą  j a d ł o d z i e l n i ę  b ę d ą c 
w potrzebie.

- Ktoś, kto jest potrzebujący może 
przyjść, zobaczyć co tam jest, wziąć tyle 
ile potrzebuje. Anonimowo, nikogo o nic 
nie pytając. To główna zaleta, bo ludzie 
wstydzą się przyznawać, że są w trudnej 
sytuacji – mówi Artur Pawełczyński, jeden 
z inicjatorów idei jadłodzielni. 

Kto może podzielić się jedzeniem? 
Przede wszystkim handlowcy – właściciele i 
pracownicy sklepów czy straganów, którzy 
z bólem serca wyrzucają nienadające się 
już do sprzedaży jedzenie, właściciele fi rm 

cateringowych, którym zostało jedzenie po 
konferencji, a także wszyscy mieszkańcy, 
którzy chcą podzielić się nadwyżkami 
żywności.

Jadłodzielnie działają w wielu miejscach 
 w Polsce. Teraz przyszedł czas na Pruszków! 
Pruszkowska jadłodzielnia powstaje 
z inicjatywy Stowarzyszenia Jaspis. Takie 
miejsce ma zostać zorganizowane przy 
ul. Kraszewskiego. Stowarzyszeniu, dzięki 
pomocy władz powiatu pruszkowskiego, 
udało się pozyskać odpowiedni lokal. 
Ze wsparciem mieszkańców Pruszkowa 
Stowarzyszenie zebrało odpowiednią 
sumę pieniędzy na remont i wyposażenie 
lokalu. Jadłodzielnia zacznie funkcjonować 
jeszcze przed świętami - 22 grudnia.

Kinga Rochalska
Fot. https://www.facebook.com/jadlo-

dzielnia.pruszkow/ 
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20 grudnia (czwartek)
Godz. 19.00 Betlejemskie Światło Pokoju
Komenda Hufca ZHP Pruszków oraz Prezydent Miasta 

Pruszkowa serdecznie zapraszają na uroczystość 
przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju oraz 
opłatek z Prezydentem Miasta Pruszkowa. Uroczystość 
uświetni koncert Orkiestry Dętej Pruszkowianka, a kolędy 
zaśpiewamy wspólnie z Zespołem Tańca Ludowego 
Pruszkowiacy. Organizatorzy zachęcają do zabrania ze 
sobą świec lub lampionów. 

Miejsce: plac Jana Pawła II przed Urzędem Stanu 
Cywilnego w Pruszkowie;

Godz. 19.00 Klub Miłośników Planszówek
Organizatorzy zapraszają każdego, kto ma ochotę 

zrelaksować się przy grach planszowych w miłym 
towarzystwie w czwartkowy wieczór.

Miejsce: „Kurnik” – wylęgarnia kultury, Milanówek 
ul. Piasta 14.

29 grudnia (sobota)
Godz. 12.00 Koncert Świąteczny
Wystąpią uczestnicy zajęć muzycznych pod kierunkiem 

Lidii Rolek. Wstęp wolny!
Miejsce: Pałacyk Kasyno, ul. Lilpoppa 18, Podkowa 

Leśna;
Godz. 16.00 Kolędowanie Nadziei 2018
Jak co roku w ostatnią sobotę grudnia Muzeum Dulag 

121 zaprasza na wyjątkowe bożonarodzeniowe warsztaty 
dla całej rodziny. W tym roku Kolędowanie Nadziei 
odbędzie się 29 grudnia 2018 r. o godz. 16. w siedzibie 
Młodzieżowego Domu Kultury „Pałacyk” w Pruszkowie. 
Zgłoszenia do 23 grudnia. Wstęp wolny (liczba miejsc 
ograniczona!)

Obok opowieści świątecznej i wspólnego kolędowania 
będziemy miedzy innymi budować z klocków, tworzyć 
ilustracje przestrzenne i książeczki pop-up, a także 
konstruować mechaniczne zabawki oraz bawić się 
z Bajkostworami. Oprócz tego Aleksandra Tkaczyk, 
wspólnie z zespołem w składzie Przemysław Skałuba 
i Mariusz Dropek, nauczy nas kilku bożonarodzeniowych 
kolęd i pastorałek. Na uczestników czekają również 
gwiazdkowe prezenty i słodki poczęstunek! 

Zgłoszenia przyjmujemy do 23 grudnia w Muzeum 
Dulag 121 tel: (22) 758 86 63, dulag@dulag121.pl 

Miejsce: MDK „Pałacyk” w Pruszkowie, ul. Tadeusza 
Kościuszki 41;

Godz. 17.00 Hej kolęda, kolęda...
Klasyczne kolędy polskie w opracowaniu znanych 

polskich kompozytorów i wspólne kolędowanie: Maria 
Sarna – śpiew, Szymon Kowalczyk – fortepian. Wstęp 
wolny!

Miejsce: Pałacyk Kasyno, ul. Lilpoppa 18, Podkowa 
Leśna.

31 grudnia (poniedziałek)
Godz. 20.00 Bal Sylwestrowy
„Bal Sylwestrowy i powitanie Nowego Roku” – dla 

członków Klubu Seniora. Obowiązują zapisy.
Miejsce: Dom Kultury „Miś” Ośrodka Kultury „Arsus” 

w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, ul. Traktorzystów 20;
Godz. 22.00 Plenerowy Sylwester
Burmistrz Grodziska Mazowieckiego wraz radą 

miejską zapraszają na plenerową zabawę sylwestrową. 
Mieszkańcy powitają Nowy Rok z zespołem B.A.T.: polskie 
i zachodnie przeboje od lat 60-tych do współczesnych.

Miejsce: Park Skarbków, Grodzisk Mazowiecki;
Godz. 22.30 Powitanie Nowego Roku w Milanówku
Przed publicznością zaprezentują się zespół Anny 

Krysiak oraz DJ. Odbędzie się także pokaz tańca ze 
światłem Lightshow.

O północy, Burmistrz Milanówka złoży mieszkańcom 
życzenia noworoczne. Chwilę później, po raz pierwszy 
w historii miejskiego sylwestra, będzie można obejrzeć 
pokaz laserów zamiast fajerwerków.

Sylwestrowa impreza w Milanówku potrwa do ok. 
godz. 1.00. 

Miejsce: centrum miasta przy ulicy Warszawskiej.
Godz. 23.00 Powitanie Nowego Roku
Prezydent Pruszkowa Paweł Makuch zaprasza na 

sylwestrową zabawę przy muzyce na żywo.
Zagra zespół TSK. O północy pokaz fajerwerów.
Miejsce: Plac Jana Pawła II w Pruszkowie.

Zebrał: (mg)

•Wystawy •Filmy •Koncerty •Spotkania

O G Ł O S Z E N I E   U R Z Ę D O W E

Teresa Lipowsk a opowiedziała 
o bożonarodzeniowej tradycji 

u siebie w domu, swojej rodzinie, pracy 
aktorskiej oraz ciekawych wydarzeniach, 
mających wpływ na jej życie zawodowe 
i osobiste. Opowieści te znalazły się 
w książce „Nad rodzinnym albumem. 
Teresa Lipowska w rozmowach z Iloną 
Łepkowską” nakładem Wydawnictwa 
Dolnośląskiego. W książce znajdziemy 
też bardzo dużo zdjęć z rodzinnych 
albumów aktorki. 

Na pytanie koordynatorki DKK na 
Niedźwiadku, Ewy Furmanik,  jak 
udało się jej pogodzić tyle zajęć, pracę 
w teatrze, filmie i w radiu, aktorka 
odpowiedziała:

- Jestem bardzo pracowita i faktycznie 
w moim zawodzie udało mi się wydeptać 
wszystkie możliwe ścieżki aktorskie, 
takie jak film, dubbing, teatr, radio, 
koncert, kabarety, wszystkiego udało 
mi się spróbować. Jakoś się udawało, 
i dziecko miałam i przecież gosposi 
nie mieliśmy. Wspólnie z mężem, na 
zmianę, opiekowaliśmy się dzieckiem, 
chyba że akurat oboje graliśmy, wtedy 
przychodziła się nim zająć taka starsza 
pani. (…) Jakoś żeśmy się dzielili. Jakoś 
się udawało.

Monika Mularska-Kucharek czytała 
swoje wiersze, opowiadała anegdotki 
ze swojego życia, o szkoleniach, które 
prowadzi, o publikacjach i spotkaniach 
im poświęconych, a także o swoich 
doświadczeniach w pracy psychologa. 
W swojej pracy zawodowej wiele 
uwagi poświęca seniorom. Pisze m. 
in. o bliskości wieku dojrzałego i tym, 
że często „jesień życia” otwiera nam 
możliwości, jakich „wiosna” nie mogła 
zaoferować. Jej porady eksperckie 
dotyczące poprawy jakości życia 
seniorów cieszą się dużą popularnością. 
Ostatnia z jej pozycji „Co dobrego? 
Poezjoterapia”, stała się przyczynkiem 

do prowadzenia spotkań w duecie 
i rozmów o potrzebie bliskości, miłości 
i rodzinie.

Obie wymienione pozycje książkowe 
dostępne są w Bibliotece Publicznej 
w Dzielnicy Ursus. Na zakończenie 
spotkania Dyrektor Biblioteki Agnieszka 
Proszowska oraz Zastępca Dyrektora 
Lidia Romanowska, złożyły życzenia 
wszystkim obecnym, rozdały kartki 
świąteczne, własnoręcznie zrobione 
przez jedną z bibliotekarek Filii na 
Niedźwiadku i zaprosiły na słodki 
poczęstunek, gdzie toczył się ciąg dalszy 
spotkania w swobodniejszej atmosferze.

Tekst i foto: (LD)

U NAS. Spotkanie przedświąteczne Dyskusyjnych Klubów Książki w Ursusie

Pozytywna historia życia
W Bibliotece Niedźwiadek odbyło się spotkanie ze znaną aktorką, Teresą Lipowską oraz towarzyszącą jej Moniką 
Mularską-Kucharek, trenerką umiejętności psychospołecznych, terapeutką, autorką wierszy i podręczników 
akademickich. Obie panie występują w duecie, promując swoją twórczość w bibliotekach w całym kraju. Pozytywna 
historia życia gwiazdy polskiego kina przeplatana lekkimi fraszkami łódzkiej terapeutki wprawiła wszystkich 
obecnych w dobry, przedświąteczny nastrój.

GRODZISK MAZOWIECKI. Koncertowa Mediateka 

„Mój Bułat, Mój Wołodia”
W ramach niedzielnych 
spotkań muzycznych 
w grodziskiej Mediatece 
odbył się kolejny koncert, 
tym razem poświęcony 
t w ó r c z o ś c i  B u ł a t a 
Okudżawy i Włodzimierza 
Wysockiego. Wykonawcą 
ballad, pieśni i piosenek był 
Aleksander Trąbczyński, 
który zaprezentował 
słuchaczom m.in. swoje 
autorskie tłumaczenia 
utworów. 

Podczas koncertu usłyszeć 
można było głównie 

mniej znane utwory obu 
największych rosyjsk ich 
bardów, bo i taki był zamysł 
autora recitalu, aby wydobyć 
na światło dzienne te mniej 
popularne.

„Piosenka o moskiewskiej 
mrówce” powstała w czasach, 

gdy Okudżawa otrzymał 
pozwolenie na osiedlenie 
się w Moskwie. „Arbacki 
romans” nawiąz ywał do 
znanej moskiewskiej ulicy 
prowadzącej  do bramy 
Kremla, którą w czasach 
stalinizmu zamieszkiwali 
p a r t y j n i  d y g n i t a r z e  – 
Okudżawa sam był „dzieckiem 
Arbatu”, jego rodzice stali 

się ofiarami stalinowskich 
c z y s t e k  w  1 9 3 7  r o k u . 
Z kolei w znanej „Piosence 
o papierowym żołnierzyku” 
O k u d ż a w a  p o l e m i z u j e 
z wszechobecnym mitem 
bohatera wojennego.

Z repertuaru Włodzimierza 
Wysockiego usłyszeć można 
było również w większości 
mniej znane utwory. „Romans 

miejski” powstał na bazie 
f a s c y n a c j i  W y s o c k i e g o 
moskiewskim półświatkiem. 
Piosenk a zat ytułowana 
„ S m u g ą  b i a ł e j  p i a n y ” 
zaskakiwała sentymentalnym 
klimatem. „List do przyjaciela”, 
który Wysocki wykonywał 
wraz z  żoną,  f rancusk ą 
a k t o r k ą  M a r i n ą  V l a d y, 
opowiadał o jego paryskich 
pobytach. Ukoronowaniem 
muzycznych wrażeń był 
znany utwór „Nie lubię”, 
który przekazuje dobitnie 
credo życiowe Włodzimierza 
Wysockiego, chyba jak żaden 
inny.

Koncertowa Mediateka 
ma już wyraźnie wierną 
publiczność, na koncerty 
p r z y  m u z y c e  n a  ż y w o 
przybywa mnóstwo osób, 
sala jest pełna, a i satysfakcja 
z  wrażeń ar tystycznych 
gwarantowana.

Tekst i foto: (PS)
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HUCZNE IMPREZY SYLWESTROWE. Myślisz o zwierzętach?

Nie strzelam w sylwestra!!! A TY???
W tym roku Warszawa dołącza do miast, które odchodzą od noworocznej tradycji, rezygnują z hałasu na rzecz 
zdrowia i spokoju czworonogów. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował, że warszawiacy świętujący 
Nowy Rok obędą się bez pokazu sztucznych ogni, w zamian na Placu Bankowym zobaczymy pokaz laserów.  
Wcześniej z pokazów pirotechnicznych zrezygnowały już Kraków, Poznań, Słupsk, Białystok i Sosnowiec. W tym 
roku podobną decyzję podjęły władze Torunia. W naszym regionie również Grodzisk Mazowiecki i Milanówek 
postawiły na laserowe widowisko.

Czy zatem nasi czworonożni przy-
jaciele będą mieli spokój w tą wy-

jątkową noc? Niestety, nie. Prywatne 
pokazy pirotechniki są nadal legalne 
i rozpoczną się jak zwykle o północy 
i potrwają przez kilkadziesiąt minut. 
To moment nieprzyjemny, a nawet 
niebezpieczny dla zwierząt.

Noc sylwestrowa jest dla nas szcze-
gólnym okresem, pełnym radości 
i hucznych zabaw, w którym świętuje-
my zakończenie starego roku. Jednak 
ekscytujący wieczór nie jest niczym 
przyjemnym dla naszych czworonoż-
nych przyjaciół. Czas ten wiąże się dla 
nich z olbrzymim poczuciem strachu 
a nawet zagrożeniem życia.

Huk wystrzałów i świsty petard po-
trafi ą przerazić nawet najodważniej-
szego zwierzaka. Odgłosy fajerwer-
ków są kilkukrotnie bardziej słyszalne 
przez zwierzęta niż człowieka, często 
budzą ogromne przerażenie, a nawet 
sprawiają ból. Niekiedy mogą prowa-
dzić do poważnych stanów lękowych.

Wrażliwość na stres
Tak jak w przypadku ludzi, zwierzęta 

również wykazują inną wrażliwość na 
stres. Niektóre czworonogi cechujące 
się wysokim progiem wrażliwości 
w ogóle nie reagują na huki i wystrzały 
fajerwerków. Inne ze słabszymi zdol-
nościami adaptacyjnymi mogą reago-
wać strachem lub agresją i nigdy nie 
przystosować się do nie naturalnych 
dla nich sytuacji.

Reakcje na niespodziewane huki 
mogą być oczywiście rożne. Zwierzęta 
potrafi ą się wtedy spłoszyć, niekontro-
lowanie oddalić. Lęk może objawiać 
się chęcią ukrycia, czasami powodo-
wać szkody lub same ponieść obraże-
nia. Psy najczęściej skomlą, szczekają, 
wyją, drapią, gryzą i niespokojnie bie-
gają. Koty zaś głośno miauczą, drżą 
ze strachu, uciekają zaszywając się 
w kryjówkach. Intensywny stres może 
spowodować nieodwracalne zmia-
ny w psychice zwierzęcia, takie jak: 
osowienie, ogólne złe samopoczucie, 
nietrzymanie moczu i kału, biegunkę 
i wymioty.

Metody łagodzenia
Oczywiście są sposoby pomagające 

zabezpieczyć naszego pupila, jednak 
uniwersalnego i niezawodnego sposo-
bu , który w stu procentach pomógłby 
zwierzakowi przetrwać bezpiecznie 
ten czas niema.

Aby zadbać o naszego czworonoż-
nego przyjaciela należy odpowiednio 
dostosować pory spacerów, tak aby 
ten ostatni nie wypadał zbyt późno. 
Spacer ten powinien być znacznie 
dłuższy niż zwykle, z większą dawka 
ruchu. Warto też postarać się o zorga-
nizowanie intensywnej zabawy, tak 
aby psiak się zmęczył i po powrocie 
do domu był dotleniony i szczęśliwy 

poszedł spać. Podczas spaceru nie 
można spuszczać psa ze smyczy, gdyż 
po wybuchu petardy może spani-
kować, uciec i ulec nieszczęśliwemu 
wypadkowi.

Przed nocą sylwestrową nie należy 
zwierząt przekarmiać, a wręcz po-
winno zmniejszyć się dzienną dawkę 
pokarmów.

Ignorować nerwowe odruchy
Jeśli zwierzę w napadzie lęku coś 

zniczy lub załatwi swoje potrzeby 
fi zjologiczne, nie należy go karcić ani 
krzyczeć, ponieważ robi to ze strachu 
przed czymś czego nie rozumie. Nie 
można również nad nim się litować 
gdyż odbierze to jako pochwałę. Najle-
piej zignorować nerwowe zachowanie 
i odwrócić jego uwagę zachęcając do 
ulubionej zabawy.

Kolejnym sposobem zmniejszenia 
lęku naszego pupila jest odpowiednie 
zabezpieczenie w domowym zaci-
szu. Postarajmy się o przygotowanie 
spokojnego miejsca, pozamykajmy 
okna, zasuńmy rolety. Przygotujmy 
legowisko z kocem, w którym będzie 
mógł się schować oraz zostawmy mu 
ulubioną zabawkę. Można również 
zostawić włączone radio lub telewizor 
ze spokojną muzyką.

Z całą pewnością nie powinniśmy 
zostawiać futrzanego przyjaciela 
samego w domu. W takiej sytuacji naj-
lepszym wyjściem będzie powierzenie 
go osobie, którą zwierzę zna i z którą 
czuje się dobrze i bezpiecznie.

W ostateczności
W skrajnych przypadkach, kiedy 

zwierzak jest bardzo nerwowy i nad-

pobudliwy warto podać mu środek 
uspokajający. Dla niektórych zwierząt 
jest to najlepsze wyjście, gdyż leki 
pozwolą mu się wyciszyć i przespać 
najbardziej stresujący czas. Zwolen-
nicy tego sposobu powinni jednak 
pamiętać, ze zawsze robimy to tylko 
po konsultacji z lekarzem weterynarii, 
który dobierze odpowiedni lek dla 
zwierzęcia. Każdy czworonóg reagu-
je indywidualnie na podany środek, 
dlatego sugeruje się rozpoczęcie 
podawania leku kilka dni przed nocą 
sylwestrową, tak aby uzyskać najsku-
teczniejszy efekt.

Ciekawą alternatywą są urządzenia 
emitujące feromony. Urządzenia te 
zawierają ekstrakt z feromonów, jakie 
wytwarza suka w okresie macierzyń-
stwa w celu uspokojenia potom-
stwa. Uspokajające właściwości tych 
feromonów utrzymują się również 
w wieku dorosłym i działają kojąco na 
zestresowane zwierzę.

Pamiętajmy, że nasze ukochane 
czworonogi są bezbronne, nie za-
dbają same o siebie i tylko my, ich 
opiekunowie, możemy zapewnić im 
bezpieczeństwo i pomóc przetrwać 
szaleństwa nocy sylwestrowej.

AD, Foto: Internet

***
Planując zabawę sylwestrową za-

stanówmy się, czy nie lepiej pieniądze, 
które chcemy wydać na zakup petard 
i fajerwerków, przeznaczyć na pomoc 
dla zwierząt potrzebujących i przebywa-
jących w schroniskach np. na Pruszkow-
skie Stowarzyszenie na Rzecz Zwierząt

Numer konta:
11 2030 0045 1110 0000 0278 1770

R E K L A M A

U NAS. Stulatka z Brwinowa

Rówieśniczka 
niepodległej
100. urodziny Weroniki Białej z Otrębus były okazją 
do odwiedzin i życzeń od przedstawicieli gminy 
Brwinów. Jubilatka 10 grudnia ukończyła 100 lat!

Z przygotowanej przez synową, Annę Białą informacji 
dowiadujemy się, że Weronika z Małkiewiczów Biała 
urodziła się 10 grudnia 1918 r. w guberni warszawskiej, 
w powiecie błońskim, gminie Helenów, we wsi Otrębusy. 
Jej rodzicami byli Aleksander i Marianna z Kretowiczów. 
Całe swe dziecięce i dorosłe życie spędziła w Otrębusach. 
Ukończyła liceum im. Tomasza Zana w Pruszkowie. 
W kwietniu 1945 r. wyszła za mąż za Tadeusza Białego, 
z którym przeżyła 62 lata. Tadeusz zmarł 26 maja 2007 
r. Urodziła dwóch synów, Leszka i Janusza. W latach 70. 
pracowała w Spółdzielni Tworzyw Sztucznych „Piast”, gdzie 
otrzymała od zarządu dyplom za duży wkład pracy i pełną 
realizację zadań społeczno-gospodarczych. Do niedawna 
była czynną parafi anką. Udzielała się społecznie. Przez 
wiele lat była członkiem Związku Emerytów w Podkowie 
Leśnej, gdzie spotkała wiele oddanych koleżanek. 

Kocha swój dom i ogród. Od dwóch lat jest obłożnie 
chora. Mimo ciężkiej choroby dzielnie znosi troski i trudy 
codzienności. 

– Weronika to mądra i odpowiedzialna kobieta. Można 
było na nią zawsze liczyć. To podpora całej rodziny. 
Sumienna i życzliwa wobec bliskich i przyjaciół. Zawsze 
gotowa nieść pomoc potrzebującym – podkreśla synowa 
Anna Biała. 

Odwiedzanie stulatków stało się już tradycją w gminie 
Brwinów. Dołączamy się do serdecznych życzeń dla Pani 
Weroniki od syna Leszka i synowej Anny:

Wszystko co było i jest Twoim marzeniem,
co jest i będzie w przyszłości, 
niech nie uleci cichym westchnieniem
lecz niech się spełni w całości.

Tekst i foto: U.G. Brwinów
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N A     S P R Z E D A Ż

1815/1821/ODS Michałowice, wolnostojący,
5 pokoi, pow. 137 m2, działka 1000 m2, cena 
1.000.000 zł

1813/1821/ODS Nadarzyn, Stara Wieś,
wolnostojący, stan deweloperski, 5 pokoi, pow.
168 m2, działka 1000 m2, cena 759.000 zł

1811/1821/ODS Nadarzyn, wolnostojący, 
5 pokoi, pow. 350 m2, działka 4185 m2, cena 
750.000 zł

1808/1821/ODS Pruszków, bliźniak, 7 pokoi, 
pow. 169 m2, działka o pow. 455 m2, cena
695.000 zł

1 8 0 7 / 1 8 2 1 / O D S  P r u s z k ó w,  O s t o j a ,
szeregowiec, 5 pokoi, pow. 156 m2, działka
196 m2, cena 550.000 zł

1806/1821/ODS Pruszków, Gąsin,  stan 
deweloperski, 4 pokoje, pow. 110 m2, działka 
o pow. 371 m2, cena 545.000 zł

1805/1821/ODS Piastów,  wolnostojący,
2 pokoje, pow. 80 m2, działka o pow. 700 m2, 
cena 415.000 zł

1804/1821/ODS Brwinów, Otrębusy, bliźniak,
3 pokoje, pow. 100 m2, działka o pow. 600 m2,
cena 599.000 zł

1800/1821/ODS Nadarzyn, Rusiec, stan
surowy otwarty, 5 pokoi, pow. 215 m2, działka
o pow. 1130 m2, cena 435.000 zł

1801/1821/ODS Żabia Wola, Osowiec, duży
obiekt, 40 pokoi, pow. 1800 m2, działka o pow.
10 150 m2, cena 1.650.000 zł

1 7 8 4 / 1 8 2 1 / O D S  P r u s z k ó w,  s e g m e n t 
środkowy, stan deweloperski, 4 pokoje,
pow. 125 m2, działka o pow. 180 m2, cena 
510.000 zł

1767/1821/ODS Ożarów Mazowiecki, Wolskie,
wolnostojący, 5 pokoi, pow. 140 m2, działka 
o pow. 500 m2, cena 670.000 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 550.000 zł

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

1751/1821/ODS Grodzisk Mazowiecki, 
Radonie, wolnostojący, 4 pokoje, pow. 145 m2,
działka o pow.1910 m2, cena 569.000 zł

1 7 5 2 / 1 8 2 1 / O D S  Wa r s z a w a ,  U r s u s ,
wolnostojący, 5 pokoi, pow. 300 m2, działka 
o pow. 420 m2, cena 880.000 zł

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

1 7 4 8 / 1 8 2 1 / O D S  W a r s z a w a ,  U r s u s , 
wolnostojący, 6 pokoi, pow. 180 m2, 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

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 549.000 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 799.000 zł

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

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

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

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

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

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 550.000 zł

1668/1821/ODS Milanówek, wolnostojący,
8 pokoi, pow. 175 m2, działka pow. 881 m2,
cena 750.000 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 550.000 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

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
1.080.000 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

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

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 Mazowiecki,
Ołtarzew, wolnostojący, stan do wykończenia, 
6 pokoi, pow. 250 m2, działka pow. 1250 m2, 
cena 1.100.000 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 550.000 zł

1524/1821/ODS Grodzisk Mazowiecki, stan 
deweloperski, bliźniak, 6 pokoi, pow. 160 m2, 
działka pow. 750 m2, cena 640.000 zł

1517/1821/ODS Łomianki, stan deweloperski,
wolnostojący, 4 pokoje, pow. 174 m2, działka
pow. 610 m2, cena 945.000 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 860.000 zł

1487/1821/ODS Magdalenka, wolnostojący,
3 pokoje, pow. 85 m2, działka pow. 1800 m2,
cena 670.000 zł

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

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

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

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

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

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

1550/1821/ODS Brwinów, wolnostojący, 
2 pokoje, pow. 80 m2, działka 1320 m2, cena 
400.000 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 930.000 zł

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

3649/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 37 
m2, cena 290.000 zł

3648/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 60 
m2, cena 319.000 zł

3647/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 56 
m2, cena 389.000 zł

3645/1821/OMS Grodzisk Mazowiecki,
4 pokoje, pow. 99 m2, cena 395.000 zł

3641/1821/OMS Pruszków, 4 pokoje, pow. 63 
m2, cena 359.000 zł

3637/1821/OMS Pruszków, Parzniew,
3 pokoje, pow. 57 m2, ogródek o pow. 150 m2,
cena 396.000 zł

3635/1821/OMS Pruszków, Żbików, 2 pokoje,
pow. 41 m2, cena 260.000 zł

3626/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 53 
m2, cena 391.000 zł

3628/1821/OMS Grodzisk Mazowiecki,
2 pokoje, pow. 46 m2, cena 249.000 zł

3629/1821/OMS Piastów, 3 pokoje, pow. 73
m2, cena 405.000 zł

3631/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 54 
m2, cena 281.000 zł

3632/1821/OMS Milanówek, 3 pokoje, pow. 
50 m2, cena 265.000 zł

3633/1821/OMS Pruszków, 4 pokoje, pow. 64 
m2, cena 339.000 zł

3627/1821/OMS Grodzisk Mazowiecki,
3 pokoje, pow. 60 m2, cena 309.000 zł

3625/1821/OMS Pruszków, Malichy, 2 pokoje
o pow. 55 m2 + ogródek o pow. 50 m2, cena 
396.000 zł 

3623/18218OMS Grodzisk Mazowiecki,
2 pokoje, pow. 48 m2, cena 260.000 zł

3621/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, parter,
pow. 50 m2 + ogródek o pow. 138 m2, cena
450.000 zł

3620/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 42 
m2, cena 299.000 zł

3619/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 56 
m2, cena 395.000 zł

3616/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 60 
m2, cena 308.000 zł

3615/1821/OMS Grodzisk Mazowiecki,
2 pokoje, pow. 49 m2, cena 265.000 zł

3613/1821/OMS Grodzisk Mazowiecki, stan 
deweloperski, 3 pokoje, pow. 75 m2, cena 
425.000 zł

3612/1821/OMS Grodzisk Mazowiecki,
2 pokoje, pow. 43 m2, cena 228.000 zł

3610/1821/OMS Pruszków, 4 pokoje, pow. 72 
m2, cena 357.000 zł

3605/1821/OMS Pruszków, stan deweloperski, 
3 pokoje, pow. 45 m2, cena 262.000 zł

3602/1821/OMS Brwinów, 3 pokoje, pow. 48 
m2, cena 240.000 zł

3600/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 47 
m2, cena 274.000 zł

3598/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 48 
m2, cena 272.000 zł

3595/1821/OMS Grodzisk Mazowiecki,
2 pokoje, pow. 46 m2, cena 230.000 zł

3588/1821/OMS Grodzisk Mazowiecki,
2 pokoje, pow. 48 m2, cena 270.000 zł

3580/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 73 
m2, cena 439.000 zł

3581/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, okolice
WKD, pow. 48 m2, cena 272.000 zł

3576/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 76 
m2, cena 630.000 zł

3571/1821/OMS Grodzisk Mazowiecki,
2 pokoje, pow. 49 m2, cena 259.000 zł

3575/1821/OMS Piastów, 3 pokoje, pow. 62 
m2, cena 310.000 zł

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

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 267.000 zł

3540/1821/OMS Milanówek, 3 pokoje, pow. 
56 m2, cena 220.000 zł

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

3522/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 49 
m2, cena 288.000 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,
4 pokoje, pow. 124 m2, cena 505.000 zł

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

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

DOMY

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

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

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

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

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

3121/1821/OMS Grodzisk Mazowiecki,
4 pokoje, pow. 79 m2, cena 319.000 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 190.000zł

2865/1821/OGS Ożarów Mazowiecki,
Bronisze, budowlana, pow. 13.330 m2, cena 
5.470.000 zł

2864/1821/OGS Piastów, budowlana, pow. 
680 m2, cena 390.000 zł

2863/1821/OGS Ożarów Mazowiecki,
Duchnice, usługowa, pow. 3100 m2, cena 
775.000 zł

2862/1821/OGS Ożarów Mazowiecki, 
Duchnice, budowlana, pow. 3000 m2, cena 
750.000 zł

2861/1821/OGS Ożarów Mazowiecki,
Duchnice, budowlana, pow. 960 m2, cena
220.000 zł

2857/1821/OGS Ożarów Mazowiecki,
Płochocin, budowlana, pow. 5400 m2, cena 
1.026.000 zł

2856/1821/OGS Brwinów, Żółwin, budowlana,
pow. 1024 m2, cena 179.000 zł

2854/1821/OGS Brwinów, Żółwin, budowlana,
pow. 1000 m2, cena 135.000 zł

2853/1821/OGS Pruszków, budowlana, pow. 
580 m2, cena 275.000 zł

2852/1821/OGS Stare Babice, Klaudyn, 
budowlana, pow. 1200 m2, cena 490.000 zł

2851/1821/OGS Izabelin,  Hornówek,
budowlana, pow. 1369 m2, cena 615.000 zł

2847/1821/OGS Stare Babice, Zielonki Wieś,
budowlana, pow. 1350 m2, cena 496.000 zł

2848/1821/OGS Ożarów Mazowiecki, 
Pogroszew Kolonia, rolna, pow. 48 500 m2, 
cena 908.000 zł

2849/1821/OGS Ożarów Mazowiecki,
Pogroszew Kolonia, rolna, pow. 10.000 m2, 
cena 170.000 zł

2845/1821/OGS Ożarów Mazowiecki, 
budowlana, pow. 1900 m2, cena 702.000 zł

2843/1821/OGS Piastów, budowlana, pow.
710 m2, cena 420.000 zł

2842/1821/OGS Izabelin,  Hornówek, 
budowlana, pow. 1900 m2, cena 1.520.000 zł

2841/1821/OGS Żabia Wola,  Wycinki 
Osowskie, budowlana, pow. 1080 m2, cena
125.000 zł

2840/1821/OGS Żabia Wola,  Wycinki 
Osowskie, budowlana, pow. 1000 m2, cena
110.000 zł

2838/1821/OGS Żabia Wola, Osowiec,
budowlana, pow. 1000 m2, cena 100.000 zł

2837/1821/OGS Grodzisk Mazowiecki,
Szczęsne, budowlana, pow. 7200 m2, cena
655.000 zł

2836/1821/OGS Pruszków, budowlana, pow. 
800 m2, cena 480.000 zł

2835/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, budowlana,
pow. 1200 m2, cena 197.000 zł

2824/1821/OGS Nadarzyn, Młochów, 
budowlana, pow. 1100 m2, cena 158.000 zł

2825/1821/OGS Nadar z yn Młochów, 
budowlana, pow. 1100 m2, cena 180.000 zł

2828/1821/OGS Nadarzyn, Wolica, budowlana,
pow. 1254 m2, cena 360.000 zł

2829/1821/OGS Pruszków, budowlana, pow. 
1000 m2, cena 450.000 zł

2820/1821/OGS Żabia Wola,  Musuły,
budowlana, pow. 1400 m2, cena 130.000 zł

2819/1821/OGS Żabia Wola Musuły,
budowlana, pow. 1800 m2, cena 160.000 zł

2817/1821/OGS Nadarzyn, Wolica, budowlana,
pow. 1040 m2, cena 240.000 zł

2816/1821/OGS Nadarzyn, Wolica, budowlana,
pow. 2295 m2, cena 380.000 zł

2815/1821/OGS Nadarzyn, budowlana, pow. 
1980 m2, cena 470.000 zł

2814/1821/OGS Stare Babice, Klaudyn,
inwestycyjna, pow. 2660 m2, cena 480.000 zł

2818/1821/OGS Nadarzyn, Kajetany,
inwestycyjna, pow. 2850 m2, cena 712.000 zł

2804/1821/OGS Kanie, budowlana, pow. 1136 
m2, cena 220.000 zł

2 8 0 2 / 1 8 2 1 / O G S  W y c i n k i  O s o w s k i e , 
budowlana, pow. 1000 m2, cena 110.000 zł

2813/1821/OGS Nasielsk, Stare Pieścirogi,
rolna, pow. 23 600 m2, cena 225.000 zł

2790/1821/OGS Brwinów, budowlana, pow. 
1120 m2, cena 299.000 zł

2785/1821/OGS Nadarzyn, Wolica, budowlana,
pow. 1686 m2, cena 370.000 zł

2777/1821/OGS Nadarzyn, budowlana, pow.
900 m2, cena 280.000 zł

2776/1821/OGS Pruszków, Gąsin, budowlana,
pow. 745 m2, cena 298.000 zł

2775/1821/OGS Stare Babice, Kwirynów,
budowlana, pow. 820 m2, cena 900.000 zł

2773/1821/OGS Komorów, budowlana, pow. 
1450 m2, cena 1.087.000 zł

2772/1821/OGS Komorów, budowlana, pow. 
1650 m2, cena 1.237.000 zł

2771/1821/OGS Komorów, budowlana, pow. 
2000 m2, cena 1.500.000 zł

2770/1821/OGS Michałowice, Nowa Wieś,
budowlana, pow. 4600 m2, cena 3.519.000 zł

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,  Bl izne
Łaszczyńskiego, budowlana, pow. 600 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

2 7 2 8 / 1 8 2 1 / O G S  M i c h a ł o w i c e  Wi e ś ,
budowlana, pow. 2900 m2, cena 1.200.000 zł

2726/1821/OGS M ilanówek,  ro lno – 
budowlana, pow. 25000 m2, cena 1.600.000 zł

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

2 6 0 0 / 1 8 2 1 / O G S  N a d a r z y n  W o l a 
Krakowiańska, budowlana, pow. 2400 m2,
cena 235.000 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 455.000 zł

2711/1821/OGS Brwinów, budowlana, pow. 
830 m2, cena 220.000 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 Mazowiecki, 
Szczęsne, budowlana, pow. 1500 m2, cena 
179.000 zł

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

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

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

2593/1821/OGS Grodzisk Mazowiecki, 
Marynin, budowlana, pow. 1500 m2, cena 
154.000 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. 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 Nadarz yn,  Kajetany, 
budowlana, pow. 950 m2, cena 152.000 zł

2630/1821/OGS Grodzisk Mazowiecki, 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

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

2 5 9 9 / 1 8 2 1 / O G S  N a d a r z y n  W o l a 
Krakowiańska, budowlana, pow. 1600 m2, 
cena 165.000 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

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

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

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

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

2497/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, budowlana,
pow. 1100 m2, cena 210.000 zł

ZAINTERESOWAŁA CIĘ NASZA OFERTA, DZWOŃ: (22) 730-33-40

CHCESZ SPRZEDAĆ NIERUCHOMOŚĆ, ZGŁOŚ: (22) 730-33-43

DZIAŁKI
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Drobne od osób prywatnych za darmo! Wyslij treść 
SMS na nr. 601 438 500* lub zadzwoń: (22) 730 33 41

*Koszt SMS wg. taryfy operatora

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  A

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

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

-Duża hurtownia w Nadarzynie:
s o k i ,  n a p o j e ,  p i w o  z a t r u d n i
P r z e d s t a w i c i e l i  H a n d l o w y c h 
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
h a n d l o w e g o  z  j ę z . a n g i e l s k i m :
rekrutacja@flesch.pl

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

SZUKAM PRACY:
-Opiekunka seniorów - Polka - z 

doświadczeniem, bez nałogów szuka 
pracy. Tel. 515 348 741

-Polak szuk a prac y :  remont y, 
wykończenia. Tel. 515 348 741

-Prace ogrodowe lub transport. Tel. 
502 869 548

-Szukam pracy jako opiekunka do 
dzieci lub w chałupnictwie. Tel. 662 
756 519

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 
dokumentów. Tel. 519 353 990

-Kupię samochód, stary motocykl 
lub części. Proszę o kontakt SMS lub 
telefoniczny. Tel. 503 899 901

- K u p i ę  s t a r s z e  m e r c e d e s y : 
osobowe, dostawcze i ciężarowe. 
Stan techniczny bez znaczenia. 
Moga być bez przeglądu i OC. Tel. 
668 171 639

-Sprzedam Ford Mondeo 2007 r, 
diesel 2,0, stan idealny, przebieg 200 
tys. km. Cena do uzgodnienia. Tel. 
798 203 882

-Sprzedam Opel Corsa 1.0 benzyna, 
2007 r, bardzo ładny, ważny przegląd 
i OC. Cena: 10 800 zł. Tel. 794 075 280

-Sprzedam opony letnie 185/65/14 
używane. Cena: 160 zł. Tel. 794 075 
280

-Sprzedam Peugot 407 diesiel 2.0 
z 2007 r., bogate wyposażenie, stan 
bardzo dobry. Cena: 14 000 zł. Tel. 
666 601 438

-Sprzedam Volvo 2,5 l, benzyna 
z gazem ziemnym, rok 2005, kombi, 
cena: 9.500zł. Tel. 604 729 649

NIERUCHOMOŚCi:
-Bramki k. Błonia dom z działką

3 ha przy trasie na Poznań tanio, 
media. Tel. 505 345 767

-Poszukuję do wynajęcia dom 
lub segment o pow. ok.  100 m 2 
w Grodzisku Maz. lub okolicach. Tel. 
572 530 570

-REGUŁY,DZIAŁKA 1300 m2. TEL. 
720 147 373

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

-Sprzedam / wynajmę działkę 
usługowo -  handlową z planem 
zagospodarowania o pow. 12 000 
m2 w Milanówku przy ul. Królewskiej 
(przedłużenie al. Jerozolimskich). Tel. 
502 207 206

- W y n a j m ę  d o m  z a  n i e w i e l k i 
remont. Tel. 663 915 817

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

platery, szable, bagnety, orzełki, 

k s i ą ż k i ,  o d z n a k i ,  o d z n a c ze n i a , 
pocztówki, bibeloty zakupię – za 
gotówkę. Tel. 504 017 418; 601 336 063

- B a t e r i e  u m y w a l k o w e  t y p u 
lekarskiego, łokciowe, 2 szt. sprzedam. 
Tel. 503 002 915

-Na sprzedaż: kantówka 7x14 dł. 3 
mb, 4 szt. Całość: 50 zł, sucha. Nożyce 
elektryczne do blachy Celma - 50 zł. 
Nowa piła kątowa ukośna ręczna - 50 
zł. Blacha cynkowa 3,50 m. kw. 1.0x0.75 
1.0x0.67 1.75x1.0. Całość: 60 zł. Klepka 
dębowa, sucha, nowa 6 cmx0,36, 50 
szt. 1,08 m. kw.; 6 cmx0,30, 52 szt. 
1 m.kw.; 7cmx0,35 8 szt. Całość: 40 zł. 
Tel. 601 945 583

-Nieużywany słownik angielsko 
– polski Stanisławskiego z 1983 r 
sprzedam i zbiór ksiązek o tematyce 
morskiej. Tel. 503 002 915

-Sprzedam bardzo ładną, nową 
kurtkę z norek, kolor czekolada, rozmiar: 
46. Cena: 1500 zł. Tel. 502 629 315

-Sprzedam walizkową maszynę do 
szycia, łóżko meblowe rozkładane, 
nową wersalkę rozkładaną (125 x 115 
cm - złożona). Tel. 696 29 27 74

-Sprzedam stary, sprawny rower 
składany (na pół) typu: damka. Cena: 

200 zł. Tel. 668 305 523
-Sprzedam stół: 140 (rozsuwany do 

220 cm) x 80 cm + 6 krzeseł kolor tofi , 
drewniane. Tel. 503 002 915

-Sprzedam wózek dziecięcy głęboki + 
spacerówka. Tel. (22) 755 81 15

-Sprzedam zlewozmywak: żeliwny, 
dwukomorowy, emaliowany, biały. Tel. 
(22) 755 81 15

-Stare książki (50 - 60 lat), bajki dla 
dzieci, sprzedam niedrogo. Tel. 668 
305 523

USŁUGI:
- P r ze p row a d z k i ,  o p róż n i a n i e 

mieszkań. Tel. 605 303 836
- W yc i n k a  d r ze w,  p i e l ę gn a c j a 

żywopłotów, wywóz gałęzi, przewozy
gabarytów itp. Tel. 515 146 480

RÓŻNE:
-Bezpłatny wywóz złomu. Tel. 515 

146 480 lub 797 760 488
- Z a s ł o n y,  k o l o r :  s t a r e  z ł o t o 

sprzedam. Wysokość: 2,5 m. Tel. 694 
930 816

-Żyrandol trójramienny, mosiężny, 
tanio sprzedam. Tel. (22) 723 11 18 
po godz. 18-tej
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MAŁA HISTORIA PODKOWY LEŚNEJ. „TWARDY”

Zespół wydawniczy Książnicy Pruszkowskiej 
z satysfakcją informuje o swojej najnowszej 
publikacji.

Książka Barbary Walickiej o kapitanie Walickim, pseudonim 
„Twardy” – ojcu Autorki opisuje znaczący fragment dziejów 
podkowiańskiej, brwinowskiej i grodziskiej konspiracji, 
w szczególności jednak historię kompanii „Brzezinka”, której 
„Twardy” był organizatorem i pierwszym dowódcą.

Ze wstępu Autorki:
Dla mojej rodziny i dla mnie książka o naszym ojcu i o Podkowie, 

to sprawa osobista. Czuję wyraźny niedosyt: brak tu wielu postaci 
i wydarzeń, które z pewnością wspomnieć należało, ale gdybym 
uległa tej chęci, książka jeszcze długo by nie powstała. Musiałam 
dokonać wyboru – i jest on, jak każdy, niedoskonały. Aby ukazać 
choć skrawek drogiego mi podkowiańskiego świata, starałam 
się przypomnieć osoby, które dobrze znałam, które przez lata 
widywałam, z którymi często rozmawiałam. Których obecność, 
wpleciona w nasze życie codzienne, pomagała – nie tylko naszej 
rodzinie – zachować tożsamość. Chciałam zachować ślad tych, 
których postacie blakną, nieuchronnie wypierane jaskrawszymi 
wątkami, bardziej przyciągającymi uwagę.

Byłoby z mojej strony próżnością i wielkim nietaktem, gdybym 
uważała się za autorkę tej książki: składa się ona w przeważającej 
części z wydarzeń zachowanych w pamięci osób zaangażowanych  
w konspirację na terenie Podkowy Leśnej, z materiałów 
dotyczących kompanii „Brzezinka”, której mój ojciec kpt. Henryk 
Walicki „Twardy” był organizatorem i pierwszym dowódcą, 
z różnych odszukanych w archiwach dokumentów.

W naszym domu nie rozmawiało się o wojnie. Od matki 
i starszego rodzeństwa przejęłam ten rodzaj milczenia, jakim 
oddaje się cześć; ojca właściwie nie znałam – został rozstrzelany, 
kiedy miałam sześć tygodni.

Jednak wojna nie skończyła się ze śmiercią bohaterów.
Działania wojenne ustały w roku 1945, nie był to jednak 

kres ścierania się nurtów, które doprowadziły do wybuchu 
światowego konfl iktu. Echa i skutki sprzecznych ideologii dawały 
o sobie znać, kiedy chodziłam do szkoły podstawowej, a także 
później i jeszcze później. Psychologowie i genetycy są zdania, że 
dziedziczymy po przodkach nie tylko cechy fi zyczne, lecz także 
sposób myślenia; w części dotyczącej Podkowy Leśnej czasów 
powojennych starałam się ukazać i ten aspekt.      (a)

(Nie)głupia krowa
Siedzi sobie sroka na brzozie, a tu 

nagle do brzozy podchodzi krowa i 
zaczyna się wspinać. Sroka w szoku 
obserwuje jak krowa spokojnie sa-
dowi się koło niej na gałęzi. Wreszcie 
pyta krowę: 
- Krowa, co ty robisz? 
- No przyszłam sobie wisienek pojeść 
- mówi krowa. 
- Ty Krowa... ale to jest brzoza, a nie 
wiśnia... 
- Spoko... Wisienki mam w słoiczku!

Kochany zięć
Wpada facet do sklepu:

-Dzień dobry! Jest cukier w kostkach?
-Niestety nie ma.
-A jakaś inna skromna bombonierka 
dla teściowej?

Egzamin z elektrotechniki
Student zdaje egzamin z elektrotech-

niki, lecz odpowiedzi studenta są poniżej 
krytyki. W końcu profesor zły, mówi:

- Dam panu trójkę, jeżeli powie pan 
ile jest żarówek w tej sali.
Student zaskoczony szybko policzył i 
odpowiada:
- Trzydzieści.
- Nieprawda - mówi profesor, po czym 
wyciąga z kieszeni żarówkę.
Za rok ten sam student podszedł do 
egzaminu i sytuacja się powtórzyła. 
Na pytanie profesora o ilość żarówek 
odpowiedział:
- Trzydzieści jeden.
Na co profesor z uśmiechem:
- Nieprawda. Nie mam w kieszeni 
żarówki.
- Ale ja mam.

Zawód dla Jasia
Nauczyciel na lekcji mówi do Jasia:

- Z Ciebie byłby doskonały prze-
stępca.
- Dlaczego?! - dziwi się Jaś.
- Bo w zeszycie nie zostawiasz żad-
nych śladów działalności. 

Uparty Jasio
Pani pyta dzieci:

- Powiedzcie mi dzieci jakieś zwie-
rzątko na A.
Jasio wstaje i mówi:
- A może to karp?
- Nie Jasiu, siadaj. No dobrze po-
wiedzcie mi teraz zwierzątko na B.
Jasio na to:
- Być może to karp?
- Jasiu za drzwi!
Jasio wychodzi.
- Powiedzcie mi teraz zwierzątko na 
C.
Nagle drzwi się otwierają i Jasio 
mówi:
- Czyżby to był karp? 

Człowiek ze zdjęcia
Żona do męża informatyka: 

- Poznajesz człowieka na fotografi i? 
- Tak 
- Ok, dzisiaj o 15 odbierzesz go z 
przedszkola. 

Znakomity sposób na...
- Panie doktorze, piec lat temu 
poradził mi pan znakomity sposób na 
reumatyzm - unikać wilgoci. Jestem 
wyleczony! 
- Znakomicie! A co panu teraz 
dolega? 
- Nic. Chciałbym zapytać, czy mogę 
się już wykąpać? 

Źródło: www.gomeo.pl

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

Nr oferty: 
1719/1821/OGS

Rodzaj działki budowlana

Kształt prostokąt
29mx44m

Media tak

Kontakt 22 730 33 43

Nr oferty: 
3328/1821/OMS

Rok budowy: 1994

Stan: do 
odświeżenia

Piętro: 4

Typ kuchni: widna

Kontakt 22 730 33 40

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

Nr oferty: 
2776/1821/OGS

Rodzaj działki budowlana

Kształt trapez
35mx21m

Media w drodze

Kontakt 22 730 33 40

Działka na sprzedaż

45 000 PLN

Franciszków

1300 m2

Mieszkanie na sprzedaż

396 000 PLN

Pruszków

3 pok., 57 m2

Nr oferty: 
3637/1821/OMS

Rok budowy: 2008

Stan: bardzo dobry

Piętro: parter + 
ogródek

Typ kuchni: widna

Kontakt 22 730 33 43

Mieszkanie na sprzedaż

250 000 PLN

Pruszków

2 pok., 48 m2

Nr oferty: 
3647/1821/OMS

Rok budowy: 2012

Stan: bardzo dobry

Piętro: parter + 
ogródek

Typ kuchni: widna

Kontakt 22 730 33 43

Mieszkanie na sprzedaż

389 000 PLN

Pruszków

2 pok., 56 m2

Mieszkanie na sprzedaż

243 000 PLN

Pruszków

2 pok., 40 m2

Mieszkanie na sprzedaż

244 000 PLN

Brwinów

2 pok., 46 m2

Mieszkanie na sprzedaż

319 000 PLN

Pruszków

3 pok., 60 m2

Nr oferty: 
3648/1821/OMS

Rok budowy: 1988

Stan: dobry

Piętro: 1

Typ kuchni: widna

Kontakt 22 730 33 40

Mieszkanie na sprzedaż

395 000 PLN

Pruszków

3 pok., 56 m2

Nr oferty: 
3619/1821/OMS

Rok budowy: 2013

Stan: bardzo dobry

Piętro: 3

Typ kuchni: aneks

Kontakt 22 730 33 43

Dom na sprzedaż

400 000 PLN

Brwinów

2 pok., 80 m2

Działka na sprzedaż

305 000 PLN

Pruszków, Żbików

745 m2

Nr oferty: 
3174/1821/OMS

Rok budowy: 1930

Stan: bardzo dobry

Piętro: parter

Typ kuchni: widna

Kontakt 22 730 33 43

Nr oferty: 
3163/1821/OMS

Rok budowy: 1980

Stan: dobry

Piętro: 2

Typ kuchni: widna

Kontakt 22 730 33 40

Nr oferty: 
1550/1821/ODS

Rok budowy: 1935

Stan: drobny 
remont

Typ domu wolnostojący

Pow. działki 1320 m .kw.

Kontakt 22 730 33 43

Dom na sprzedaż

1 000 000 PLN

Pęcice

4 pok., 180 m2

Nr oferty: 
956/1821/ODS

Rok budowy: 2010

Stan: bardzo dobry

Typ domu wolnostojący

Pow. działki 1100 m .kw.

Kontakt 22 730 33 40

Mieszkanie na sprzedaż

219 000 PLN

Brwinów, Koszajec

2 pok., 55 m2

Nr oferty: 
3411/1821/OMS

Rok budowy: 1990

Stan: dobry

Piętro: parter

Typ kuchni: widna

Kontakt 22 730 33 40

Nr oferty: 
1669/1821/ODS

Rok budowy: 1993

Stan: dobry

Typ domu wolnostojący

Pow. działki 700 m .kw.

Kontakt 22 730 33 43

Nr oferty: 
1805/1821/ODS

Rok budowy: 1960

Stan: do remontu

Typ domu wolnostojący

Pow. działki 700 m .kw.

Kontakt 22 730 33 43

Dom na sprzedaż

415 000 PLN

Piastów

2 pok., 80 m2

Dom na sprzedaż

750 000 PLN

Nadarzyn, Stara Wieś

5 pok., 350 m2

Nr oferty: 
1811/1821/ODS

Rok budowy: 1970

Stan: dobry

Typ domu wolnostojący

Pow. działki 4185 m .kw.

Kontakt 22 730 33 40

Kałęczyn

4 pok., 145 m2

Dom na sprzedaż

460 000 PLN
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