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ENDOKRYNOLOGI (krótkie terminy)

Uratujmy serduszko małego Filipka
Od wielu tygodni ludzie o „wielkich’’ sercach zbierają pieniądze na operację małego Filipka, operację ratującą 
jego życie. Tworzą licytacje internetowe, wyprzedaże garażowe, festyny, imprezy plenerowe. W akcję włączyli się 
nie tylko ludzie znani z mediów, fi rmy ale przede wszystkim osoby prywatne.

Kiedy już niewiele bra-
kowało do osiągnięcia 

wymarzonego celu okazało 
się, że stan zdrowia Filipka 
nie pozwala na transporto-
wanie go zwykłym samolo-
tem rejsowym. Dla własne-
go bezpieczeństwa Filipek 
wymaga lotu medycznego, 
ponieważ w samolotach rej-
sowych panuje zbyt duże 
ciśnienie, istnieje więc duże 
ryzyko że podczas lotu na 

wysokim pułapie nadciśnie-
nie płucne, które panuje w 
jego nierozwiniętych żyłach 
płucnych może spowodować 
nieodwracalne zmiany. Pod-
czas startu i lądowania Filip 
może stracić przytomność 
z powodu zmiany ciśnień. 
Dodatkowym niebezpie-
czeństwem jest możliwość 
złapania infekcji, co jest dla 
niego bardzo ryzykowne, 
uniemożliwiłoby przepro-

wadzenie operacji ratującej 
życie.

Tylko jedna z linii lotniczych, 
która spełnia kryteria by wy-
konać taki lot odpowiedziała 
na apel rodziców. Niestety 
cena takiego specjalistycz-
nego rejsu to kwota ponad 
500.000 zł więc zbiórka trwa 
nadal, a czasu jest coraz mniej. 
Filipek już 3 października musi 
wylecieć do Bostonu, aby po 
przebyciu wszystkich badań, 
10 października poddać się 
wymarzonej operacji ratującej 
jego życie.

Drodzy Państwo w nas siła, 
liczy się każdy grosz, każda 
złotówka.

Fundacja Siepomaga
89 2490 0005 0000 4530 

6240 7892
Tytułem: 19419 Filip 

Garnowski darowizna
Poniżej kilka słów od mamy 

Filipka:
Filip został zdiagnozowany 

w 24 tygodniu ciąży. Diagnoza 
to serce jednokomorowe HLHS, 
całkowicie nieprawidłowy 
spływ żył płucnych, odwró-
cenie trzewi, asplenie, po tej 

diagnozie usłyszałam że to że 
on teraz żyje wcale nie znaczy 
że będzie żył. Tak naprawdę 
niewiele brakowało do tego 
wyroku, Filip od razu po uro-
dzeniu był reanimowany i do-
stał tylko 3/10 punktów w skali 
apgart. Na pierwszej wizycie 
z kardiochirurgiem dostaliśmy 
informację że będą potrzebne 
3 operacje żeby Filip mógł żyć 
prawie jak zdrowe dziecko 
niestety los chciał inaczej. 
Z powodu złożoności jego 
wady przeszedł już 7 operacji. 
Każda z tych wad osobno 
czyli HLHS i całkowicie nie 
prawidłowy spływ żył płuc jest 
bardzo trudna do leczenia, 
a w połączeniu niesie za sobą 
wysokie ryzyko śmiertelności. 
Na całym świecie jest tylko 2% 
żyjących dzieci z taką wadą. 
Dzięki  polskim lekarzom 
w Łodzi Filip jest z nami i żyje, 
jednak wyczerpały się moż-
liwości dalszego leczenia. Po 
wielu operacjach nastąpiły po-
wikłania takie jak nadciśnienie 
płucne, enteropatia, padacz-
ka, niedobór odporności.  

Najtrudniejsze do leczenia są 

nie rosnące żyły płucne.
W Polsce nie ma możliwo-

ści ani sposobów by temu 
zaradzić, pomimo operacji 
które miały na celu poprawę 
wzrostu żył, żyły nie rosną. 
Po trzeciej próbie operacji 
poprawy spływu żył płucnych 
usłyszałam zdanie „Nie wiem 
czemu krew nie płynie tak jak 
powinna”. Lekarze z Bostonu: 
Dr. Christopher Baird, Dr. Kevin 
Freidman mają odpowiednią 
technologię żeby stymulować 
żyły do wzrostu. Proponują 
również kompleksowe lecze-
nie operacyjne które będzie 
zawierało zabiegi nie możliwe 
do wykonania w Polsce tj:

1. Udrożnienie i baloniko-
wanie z lekiem stymulującym 
wzrost żył płucnych - podczas 
cewnikowania serca zostanie 
wstawiony balonik nasączony 
lekiem który stymuluje żyły do 
wzrostu (nie ma leku w Polsce);

2. Dodatkowe połączenie 
systemowo płucne dzięki któ-
remu krew będzie dochodziła 
do trudno dostępnych żył płuc-
nych ( Polscy lekarze nawet nie 
słyszeli o tej metodzie).

Dalsze kompleksowe lecze-
nie będzie również zawierało:

1. Naprawę żyły płucnej (obec-
nie Filip funkcjonuje na jednym 
płucu oraz na połowie serduszka 
które z każdym dniem robi się 
coraz mniej wydolne);

2. Naprawę zastawki trój-

dzielnej (która również była 
już 3 krotonie korygowana, 
bez efektu. Po paru miesiącach 
ponownie tworzyła się duża 
niedomykalność).

Filip na dzień dzisiejszy to-
leruje minimalny wysiłek po 
którym nasila się u niego dusz-
ność, zasinienie ciała, spadek 
saturacji, w ciągu dnia i nocy 
co zaburza pracę serca. Pod-
czas snu bywają momenty, 
że akcja serca spowalnia do 
45 uderzeń na minutę (od 20 
uderzeń zaczyna się reanima-
cję) saturację w spoczynku ma 
75%-78% po lekkim wysiłku 
spadają poniżej 60% po pod-
łączeniu do tlenu z maseczką 
na szyi o natężeniu 1,5-2 l/
min Spo2 około 83%. Wymaga 
tlenoterapii podczas snu jak 
i doraźnie w dzień. W ostatnich 
dniach pogorszyło się jego 
krążenie powodując obrzęki na 
twarzy i gorsze samopoczucie. 
Jest cały czas zmęczony.

Filip jest tykającą bombą 
która może w każdej chwili 
wybuchnąć nie mamy pew-
ności jak będzie się czuł za 1h 
czy dzień. Dzięki cudownym 
ludziom udało nam się ze-
brać pieniądze na operację. 
Proszę pomóżcie nam zebrać 
na bezpieczny transport dla 
Filipka. Tylko dzięki Wam jest 
to możliwe do zrobienia.

Katarzyna Włodarczyk, 
Fot. facebook
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SAMORZĄD. Podkowiańskie propozycje 
budżetu partycypacyjnego

Wkrótce głosowanie!

Podkowa Leśna wkrótce przystąpi do realizacji 
budżetu partycypacyjnego na 2020 rok. Obecnie do 
urzędu wpłynęło siedem propozycji inwestycyjnych 
od mieszkańców. Władze przystąpią do analizy 
formalno-merytorycznej wszystkich propozycji, 
a następnie wybiorą te, które znajdą się na liście do 
głosowania.

Budżet partycypacyjny jest demokratyczną formą dyskusji 
podczas podejmowania decyzji na szczeblu lokalnym, 
w którym każdy mieszkaniec gminy może decydować 
o tym, na co przeznaczyć część budżetu gminnego. 
Podobnie jak w zeszłym roku, urząd w Podkowie 
przeznaczył na ten cel 100 tys. zł. Propozycje podkowian 
na wykorzystanie tej sumy są bardzo różne. Oto lista 
pomysłów:

–  szkolna strefa rekreacji i wypoczynku w otoczeniu 
zieleni (98 275 zł);

– remont/wymiana urządzeń zabawowych na placu 
zabaw pomiędzy kościołem a budynkiem Urzędu Miasta 
(100 000 zł);

– bezpieczny RAKtownik (33 946,43 zł);
– modernizacja strefy sportowej i rekreacyjnej 

w Podkowie Leśnej (18 350 zł);
– Poeci o lipie (40 000 zł);
– profesjonalna strefa do gry w Teqball przy MOK (53 

358 zł);
– rewitalizacja i zabezpieczenie fi gury Matki Boskiej 

– kamienia węgielnego Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 
(70-90 tys. zł).

Obecnie wnioski przechodzą weryfikację, czas na 
składanie nowych zakończył się. Ostateczna lista projektów 
poddanych głosowaniu zostanie podana wkrótce. 
Głosowanie odbędzie się od 16 do 22 września 2019 r.

Aneta Czarnecka, Fot.: Pixabay
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U NAS. „Zdrowa Niedziela w Powiecie Pruszkowskim” już za nami

Pozytywny oddźwięk pacjentów
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie zaprosił mieszkańców Powiatu 
Pruszkowskiego na bezpłatne badania, konsultacje oraz porady specjalistów. „Zdrowa Niedziela w Powiecie 
Pruszkowskim” odbyła się w niedzielę, 8 września w godz. od 10:00 do 15:00 w Przychodni SPZ ZOZ w Pruszkowie. 
Licznie zgromadzeni mieszkańcy powiatu skorzystali z ponad 550 świadczeń! 

Zainteresowani mieli 
okazję zasięgnąć po-

rad specjalistów z zakresu: 
okulistyki, dermatologii, re-
habilitacji i dietetyki. Chętni 
wykonali bezpłatne badania: 
EKG, pomiar cukru i ciśnienia 
tętniczego.

Natomiast  Powiatowa 
Stacja Sanitarno – Epide-
miologiczna w Pruszkowie 
zorganizowała stoisko infor-
macyjno – edukacyjne, dzię-

ki któremu mieszkańcy mieli 
możliwość zapoznania się 
z profi laktyką chorób prze-
noszonych przez kleszcze. 
Mogli również pozyskać in-
formacje na temat szczepień 
ochronnych przeciw Klesz-
czowemu Zapaleniu Mózgu 
oraz nauczyć się usuwania 
kleszczy. Chętni skorzystali 
z nauki samobadania piersi 
na fantomie. Prowadzona 
była również dystrybucja 

materiałów edukacyjnych 
dotyczących raka piersi, 
chorób odkleszczowych 
i odzwierzęcych oraz zatruć 
pokarmowych.

Zyta Lament Kierownik 
Przychodni SPZ ZOZ w Prusz-
kowie zachęca do udziału 
w kolejnej „Zdrowej Niedzie-
li w Powiecie Pruszkowskim”. 
Termin jest w trakcie usta-
leń. Krzysztof Rymuza Staro-
sta Pruszkowski i Patron Ho-

norowy wydarzenia wyraził 
zadowolenie, że dzień bez-
płatnych badań i konsultacji 
ze specjalistami spotkał się 
z tak pozytywnym odbio-
rem wśród pacjentów oraz 
wysoką frekwencją, mimo 
że pogoda nie była tego 
dnia sprzyjająca.

Źródło:
www.powiat.pruszkow.pl

Jesteśmy na
www.facebook.com/
Flesch Mazowsza

Archeologia i ołówki
Te dwa tytułowe hasła bliskie są każdemu chyba 
mieszkańcowi Pruszkowa. Dla ułatwienia powiązane 
jednym tylko nazwiskiem – braci Majewskich – 
archeologa oraz założyciela pruszkowskiej fabryki 
ołówków.

Działalność Majewskich była na tyle szeroka, że 
bez trudu odnaleźć w niej można inspiracje 

dla najróżniejszych atrakcji, zarówno dla dorosłych, 
jak i dla dzieci. Z całego wachlarza tych możliwości 
skorz ystal iśmy tworząc nasz muzealny program 
w ramach tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa, które 
w Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego będą 
miały swoją odsłonę 14 września.  

PROGRAM:
11.00 i 17.00 – Muchy łapać – teatrzyk inspirowany 

twórczością Erazma Majewskiego. To propozycja Opowieści

z walizki dla dzieci od lat 6 (chociaż i nieco młodsze mogą 
znaleźć w spektaklu sporo przyjemności);

11.00 (dla dzieci w wieku 6-9 lat) i 13.00 (dla dzieci 
w wieku 10-12 lat) –  Dlaczego doktor Muchołapski tak kochał 
owady? – najmniejsi mieszkańcy parku Potulickich, spacer 
dla rodzin z dziećmi;

Dla nieco starszych i dorosłych gości:
16.00 – Bracia Majewscy – między pruszkowskim 

przemysłem a archeologią. Opowieść o niezwykłym 
rodzeństwie z przełomu XIX i XX wieku. Spotkanie 
z Marią Krajewską (Państwowe Muzeum Archeologiczne 
w Warszawie) oraz rodziną Majewskich poprowadzi Grzegorz 
Zegadło, dyrektor pruszkowskiej biblioteki.

Ponadto:
11.00-15.00 – Archeostacja, czyli okazja do wcielenia się 

w archeologa i poszukiwacza skarbów.
Przez cały czas czynna będzie także nasza wystawa stała.
Dodatkową atrakcją będzie również wystawa czasowa   

Amerykanin w Warszawie. Stolica w obiektywie Juliena 
Bryana 1936-74.

Wstęp wolny. Zapraszamy!
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KĄC I K  ADOPCYJNY

Ferrari to bardzo wyjątkowy kot. 
K o c h a  p s y  n a w e t  c h y b a  b a r d z i e j  n i ż 

i n n e  k o t y  k t ó r e  m o c n o  g o  z e s t r e s o w a ł y
i chłopak cały czas nam choruje, obecnie jest już dobrze 
i chcielibyśmy żeby szybko znalazł dom.

Ferrari ma ok 2 lat, jest kastrowany, testy ujemne, 
lubi młode kociaki i mógłby iść z jakimś do domu 
choć chętnie pójdzie jako jedynak. Uwielbia zabawy 
piłeczkami, myszkami i tulenie.

Celica największa łobuziara kocia indywidualistka, 
wszędzie pierwsza i wszystkiego ciekawa, pilnuje 
rodzeństwa i trochę im dokucza.

***
Ko n t a k t  w  s p r a w i e  a d o p c j i  6 0 1  3 5 5  4 2 8

Obowiązuje podpisanie umowy adopcyjnej oraz 
kastracja w odpowiednim czasie.

ROZRYWKA. Park of Poland prawie gotowy, otwarcie w tym roku

Największy park wodny w Europie
Prace konstrukcyjno-budowlane we Wręczy pod Mszczonowem zakończyły się. Wkrótce Suntago Wodny Świat 
będzie zachwycał turystów. Pozostały prace wykończeniowe oraz instalacyjne. Otwarcie coraz bliżej, szacuje się, 
że nastąpi ono w ostatnim kwartale tego roku. Wielkość oraz standard obiektu robi wrażenie. 

Przedsięwzięcie będzie największym 
tego typu park iem wodnym 

w Europie. Na terenie aqua parku znajdzie 
się 18 basenów, 32 zjeżdżalnie, 10 saun 
oraz maszyna Surf-Air, przeznaczona 
do surfowania pod dachem, a to tylko 
część z wielu zaplanowanych atrakcji. 
Klimat wnętrza ubogaci 740 palm 
przetransportowanych z najdalszych 
zakątków globu – w tym z: Dominikany, 
Florydy czy Malediwów. Na terenie 
obiektu przewidziana jest również 
szeroka baza gastronomiczna.

Turystyka i miejsca pracy
We Wręczy odbyło się już oficjalne 

i uroczyste zawieszenie wiechy na dachu 
Suntago. Warto zaznaczyć, że dach 
będzie elementem mobilnym, dzięki 
czemu z parku wodnego będzie można 
korzystać przez cały rok, niezależnie 
od warunków atmosferycznych. Już 
niebawem, baseny będą wypełniane 
wodą.

Okoliczne samorządy są bardzo 
zadowolone z nowej inwestycji i jak 
wspominają ich przedstawiciele, 
jest to niebywała szansa dla całego 
regionu. Suntago Wodny Świat będzie 
nie tylko miejscem zapewniającym 
relaks i odpoczynek dla okolicznych 
mieszkańców, ale także miejscem 
pracy dla tysięcy ludzi. Co więcej, 
otworzy się ruch turystyczny, dzięki 
któremu możliwe będzie nie tylko 
wypromowanie regionu, ale zasili 
również miejscowe budżety.

W europejskim standardzie
Projekt  Park of  Poland będzie 

inwestycją o prawdziwie europejskim 

s t a n d a rd z i e .  S ze ro k i e  z a p l e c ze 
noclegowe ułatwi turystom zatrzymanie 
się w egzotycznej atrakcji na dłużej. 
92 bungalowów ze strefą zabaw dla 
dzieci oraz grillowania będzie czekało 
na zwiedzających od pierwszych dni 
otwarcia obiektu. 

J a k  z a p e w n i a j ą  i n w e s t o r z y 
przedsięwzięcia, Park of Poland to 
nie wszystko. Kolejny krok stanowi 
budowa dwóch hoteli połączonych 
tunelem z Suntago. Ekskluzywna 
baza noclegowa z wieloma piętrami 
ma sprostać wymaganiom nawet 
najbardziej wymagających klientów, 
którzy cenią sobie luksus oraz wysoki 
poziom obsługi. 

Liczby i artakcje
Wybrane atrakcje parku Suntago 

Wodny Świat:
• 32 zjeżdżalnie wodne o łącznej 

długości 3,2 km
• Basen z falami – 845 m2

• Basen Relax z tzw. dziką rzeką – 800 m2

• Basen „Rzeka przygód” – 427 m2

• Wodny plac zabaw o powierzchni 
600 m2

• Maszyna Surf-Air, która umożliwia 
surfowanie pod dachem

•Zewnętrzny wodny plac zabaw 
z ciepłą wodą

• 3 baseny solankowe Dead Sea
• 5 basenów witalnych, wypełnionych 

wodą z minerałami
•10 saun o zróżnicowanej temperaturze 

i wilgotności powietrza.

Aneta Czarnecka
Fot.: Grodzisknews.pl

GRODZISK MAZ. Skrajnie wyczerpany pies ofi arą zoofi lskich zapędów?

Policja ustala fakty
Takie zarzuty usłyszał 50-letni mieszkaniec Grodziska Mazowieckiego. Oskarżycielem 
jest Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt Inspektorat Warszawa, które o 
sprawie zawiadomiło już policję.

Dramatyczne doniesienia 
mrożą krew w żyłach. 

Wszystko rozpoczęło się 28 
sierpnia, kiedy inspektorzy 
OTOZ Animals otrzymali 
zgłoszenie dotyczącego 
porzuconego i  skrajnie 
zaniedbanego psa, którego 
m o ż n a  b y ł o  s p o t k a ć 
n a  u l i c a c h  G r o d z i s k a 
Mazowieckiego. Zdjęcia 
z wier zęcia  nie  budzi ły 
wątpl iwości ,  że  należ y 
reagować natychmiast.

Inspektorzy bezzwłocznie 
wyrusz yl i  w teren,  aby 
porozmawiać ze świadkami 
oraz przeprowadzić wywiady 
środowiskowe. Ważnym 
było, aby zebrać materiał 
i jak najwięcej dowiedzieć się 
na temat życia i traktowania 
psa. To, co udało się ustalić 
p r z e s z ł o  n a j ś m i e l s z e 
oczekiwania. Okazało się, że najprawdopodobniej 13-letnia suczka, Perełka, była od lat 
gwałcona przez swojego właściciela.

W tej chwili Perełka jest zabezpieczona i powoli dochodzi do siebie w klinice weterynaryjnej. 
Jej stan jest bardzo ciężki. Ze wstępnej opinii weterynarza wynika, że suczka od lat przebywała 
w skrajnie złych warunkach, była torturowana i wykorzystywana seksualnie.

To, co trudno sobie wyobrazić wyrządził suczce najprawdopodobniej jej najbliższy opiekun, 
50-latek, mieszkaniec Grodziska Mazowieckiego. Jeżeli informacje te zostaną potwierdzone, 
właściciel musi przygotować się na poważne kłopoty. Sprawa została zgłoszona na policję 
w Warszawie. 

Suczkę przetransportowano do kliniki weterynaryjnej, gdzie czeka ją długa droga 
w rekonwalescencji. Weterynarze będą robili wszystko, aby uratować Perełkę, jednak leczenie 
jest bardzo kosztowne. Możliwe jest wsparcie fi nansowe terapii suczki za pośrednictwem 
strony: www.ratujemyzwierzaki.pl. Dotychczas na konto wpłynęło prawie 16 tys. zł. Pokażmy, 
że nie jesteśmy obojętni wobec bestialstwa. 

Aneta Czarnecka
Fot.: OTOZ Animals Inspektorat Warszawa, www.ratujemyzwierzaki.pl

DOJAZDY. Wukadka będzie jeździła częściej – już od października

Korzyści dla pasażerów
Pasażerów korzystających regularnie z Warszawskiej Kolei Dojazdowej czeka dobra 
wiadomość. Będą bowiem mogli częściej niż dotychczas podróżować w kierunku 
stolicy. Przewoźnik ogłosił, że od października zostanie uruchomiony dodatkowy, 
czternasty pociąg. Wskutek tego, w codziennym rozkładzie będzie aż osiem kursów 
więcej niż do tej pory.

W czasie prac remontowych 
na trasie PKP, wiele osób 
„przesiadło się” do WKD. Skut-
kuje to wzmożonym ruchem, 
a w konsekwencji obniżeniem 
komfortu podróży. Ponadto 
mieszkańcom miejscowości 
znajdujących się na linii prze-
jazdu „Wukadki” zależało, aby 
pociągi kursowały częściej. 
Prośby podróżujących zostały 
spełnione, zarząd spółki 
zdecydował się na urucho-
mienie nowego pociągu.

Wskutek zaplanowanych 
zmian, wukadkowy rozkład 
od października tego roku 
będzie l iczył  192 kursy. 
Władze spółki informują 
także, że około 30 kursów 

zostanie zmodyfi kowanych w 
taki sposób, aby nowy pociąg 
i nowe kursy były dostoso-
wane do potrzeb pasażerów 
oraz pór dnia. 

Władze WKD informują, że 
zwiększy się przede wszyst-
kim liczba przejazdów do 
kierunku Milanówka oraz 
Grodziska Mazowieckiego. 
Część pociągów zmieni godz-
iny odjazdów – alarmuje 
zarząd. Uprasza się wobec 
tego o czujność i śledzenie 
zmian na bieżąco.

Zarówno pracownicy, jak 
i użytkownicy WKD mają 
nadzieję na upłynnienie 
ruchu dzięki dodatkowym 
ośmiu kursom. Wydłuży 

s i ę  o k re s  w y p r aw i a n i a 
pociągów ze stacji Warsza-
wa Śródmieście w równych 
10-minutowych odstępach. 
Nowe kursy pojawią się także 
w godzinach 18.00-19.00. 

Bardzo dobre wyniki prze-
wozowe WKD oraz pier-
wsze miejsce w rankingach 
punktualności świadczą o 
wysokiej pozycji spółki w 
regionie oraz zapotrzebowa-
niu na rozwój i innowację. 
Dane statystyczne pokazują, 
że w pierwszej połowie tego 
roku z podróży kolejką WKD 
skorzystało prawie 4,5 mln 
osób. 

Aneta Czarnecka
Fot.: Transport-publiczny.pl
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13 września (piątek)
Godz. 10.00 – 17.00 Wystawa „Brwinowski wrzesień”
Miejsce: sala OSP w Brwinowie, ul. Pszczelińska 3;
Godz. 18.00 Brwinów 2019 – wystawa plenerowa
Prace: Aleksandry Górskiej, Zofi i Kacperskiej, Krzysztofa 

Kubika, Jadwigi Lewandowskiej, Natalii Oskiery, Melanii 
Puchalskiej, Zofii Puchalskiej, Doroty Rytel, Oliwii 
Sankowskiej, Anny Sawickiej, Teresy Schneider, Grażyny 
Siennickiej, Joanny Ubik i Żanety Żakowskiej.

Miejsce: Ośrodek Kultury w Brwinowie, ul. Wilsona 2.

14 września (sobota)
Godz. 11.30 Dni Brwinowa
W programie m.in.: narodowe czytanie, zawody 

strongman, miasteczko organizacji pozarządowych 
i koncerty: Blues Fathers, Sundau After, Rock Union i Perfect.
Miejsce: teren u zbiegu ulic Dworskiej i Marsz. J. Piłsudskiego 
i ul. Przejazd w Brwinowie;

Godz. 14.00 – 21.00 V Piknik Historyczny w Grodzisku 
Mazowieckim

W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa w 80. Rocznicę 
wybuchu II wojny światowej zapraszamy na piknik 
historyczny pt. „Polskie drogi”.

Miejsce: łąka u wylotu J. Ordona w Grodzisku 
Mazowieckim;

Godz. 15.00 Sąsiedzki Piknik Stulecia w ramach Dni 
Stulecia Gminy Milanówek (13-15.09)

W programie: koncert Małej Orkiestry Dancingowej, 
potańcówka, promocja Książki Kucharskiej Miast Ogrodów, 
degustacja potraw z wykorzystaniem lokalnych produktów, 
warsztaty o Milanówku zabawy dla dzieci.

Miejsce: teren zielony za Pomnikiem Bohaterów na 
placu Stefana Starzyńskiego, ul. Kościuszki, Milanówek;

Godz. 20.00 „Tu powstał Milanówek”
Spektakl teatralny w wykonaniu Stowarzyszenia T-Art.
Miejsce: Park im. Michała Lasockiego przy ul. Kościuszki 

w Milanówku.

15 września (niedziela)
Godz. 15.00 Rekonstrukcja Bitwy pod Brwinowem
Rekonstrukcja wydarzeń historycznych z 12 września 

1939 roku. Na polu bitwy przewidziany jest atak lotniczy 
samolotu Messerschmitt.

Miejsce: teren u zbiegu ulic Dworskiej i Marsz. 
J. Piłsudskiego i ul. Przejazd w Brwinowie;

Godz. 15.00 Spotkanie z alpinistami
Spotkanie ze światowej sławy alpinistami: Denisem 

Urubko oraz Bogusławem Magrelem. Wstęp wolny. 
Wejściówki w recepcji CKiS.

Miejsce:  Centrum Kultury i Sportu, ul. Bohaterów 
Warszawy 4, Pruszków;

Godz. 16.30 Niedzielne Spotkania z Muzyką Kameralną
„Wiolonczele klasycznie?”- koncert z cyklu „Niedzielne 

Spotkania z Muzyką Kameralną” w wykonaniu duetu 
wiolonczelowego Kuczok-Rogoziński. Wstęp wolny.

Miejsce: sala imprez Domu Kultury Kolorowa ul. gen. 
K. Sosnkowskiego 16, Warszawa;

16 września (poniedziałek)
Godz. 19.00 – 21.00 Koncert jubileuszowy
Serdecznie zapraszamy na koncert jubileuszowy z okazji 

45-lecia istnienia Orkiestry Gedeon Richter Polska. Po 
koncercie poczęstunek.

Miejsce: sala widowiskowa Ośrodka Kultury 
w Grodzisku Mazowieckim, ul. Spółdzielcza 9.

18 września (środa)
Godz. 17.00 Wieczór poetów
Spotkanie literackie przy muzyce. Prowadzenie Anna 

Rykowska. Wstęp wolny.
Miejsce: sala kameralna Ośrodka Kultury „Arsus” ul. 

Traktorzystów 14.

20 września (piątek)
Godz. 18.00 Wieczór Słowno-Muzyczny pt. „A to 

Polska właśnie”
W wykonaniu aktorki Dominiki Figurskiej-Chorosińskiej 

oraz pianisty Michała Dudzińskiego. 
To wydarzenie słowno-muzyczne, na które złożą się 

wiersze polskich poetów w aktorskiej interpretacji Dominiki 
Figurskiej, opatrzone muzyką na żywo. W programie 
m.in. wiersze Herberta, Mickiewicza, Asnyka, Norwida czy 
Krasińskiego.

Darmowe wejściówki do odbioru w godzinach pracy kasy 
MOK od 16 września.

Miejsce: Miejski Ośrodek Kultury im. A. Kamińskiego 
„Kamyka” ul. Bohaterów Warszawy 4, Pruszków.

Zebrał: (mg)

•Wystawy •Filmy •Koncerty •Spotkania

REGION. Wielki piknik sołectw grodziskich

„Nasze Wsie  Naszą Dumą”
Wielki piknik zorganizowany w plenerze wsi Szczęsne okazał się wydarzeniem rzeczywiście imponującym swoim 
rozmachem. Reprezentowane były wszystkie wsie gminy Grodzisk w liczbie 33. Ich stoiska poziomem aranżacji 
artystycznej, przepyszną ofertą kulinarną i życzliwością ludzką zadowoliłyby każdego konesera lokalnego folkloru 
we współczesnym, żywym wydaniu. Występy artystyczne na scenie plenerowej miały bardzo różnorodny charakter, 
na zasadzie „dla każdego coś dobrego”.

Część oficjalna wydarze-
nia przebiegła sprawnie 

i z humorem ( jak zawsze 
w Grodzisku), co więcej pod 
wodzą burmistrza i dwóch 
wiceburmistrzów – co wy-
raźnie podkreślało rangę 
imprezy. Na wielką scenę ple-
nerową zaproszono wszyst-
kich sołtysów, każdy z nich 
w kilku celnych zdaniach 
scharakteryzował swoje so-
łectwo. Tą metodą szybko 
ukazał się barwny pejzaż 
całej grodziskiej gminy, prze-
kazano kluczowe informacje 
o wsiach, a sami sołtysi dali 
się poznać jako ciekawe oso-
bowości. Korzystając z okazji 
burmistrz Grzegorz Bene-
dykciński poinformował, że 
w miejscu pikniku powstanie 
niebawem szkoła z zaple-
czem rekreacyjnym.

Bogactwo podgrodziskich 
wsi

Aranżacja rozlicznych sto-
isk-namiotów była widomą 
oznaką bogactwa podgro-
dziskich wsi, zarazem sugero-
wała ich specyfi czne tradycje 
lub oferty. Kwiaty, owoce 
i warzywa, trawy i zioła, mi-
mozy i słoneczniki – wyko-
rzystanie tych motywów 
dekoracyjnych przy słonecz-
nej pogodzie przywoływało 
rystykalny, sielski klimat.

Gospodynie stoisk zapre-
zentowały się w atrakcyj-
nych strojach: czerwonych 
b l u z k a c h ,  w y my ś l n y c h 
kapeluszach, spódnicach 
i  far tuszk ach zdobnych 

w motywy łowickie, obecnie 
bardzo modne, a sztanda-
rowe dla mazowieckiego 
folkloru. Każdy namiot miał 
swój szczególny wystrój, 
nawiązujący do ciekawej 
tradycji historycznej danej 
wsi, do wyjątkowej oferty 
rzemieślniczej, ogrodniczej, 
pszczelarskiej etc.

Tendencje kulinarne
Tradycyjną rolą wsi jest pro-

dukcja żywności i na pikniku 
rzeczywiście czuło się te kuli-
narne tendencje, zarówno do 
wytwarzania, jak i degustacji. 
Podgrodziskie gospodynie 
i podgrodziscy gospodarze 
dali tu prawdziwy popis, 
pysznego domowego je-
dzenia było w bród. Kusiły 
tradycyjne rarytasy: chrupią-
ce placki ziemniaczane, frag-
menty prosiaka nadzianego 
kaszanką, delikatne śliwki w 

occie czy mocno przypra-
wiona babka ziemniaczana 
w towarzystwie ogórka ki-
szonego.

Wśród napojów palmę 
pierwszeństwa dzierżyły 
domowe lemoniady i na-
lewki – te drugie już z góry 
dostały błogosławieństwo 
samego burmistrza. Jedzenie 
serwowano z gościnnością 
i życzliwością, w co bardziej 
zasobnych w żywność i na-
poje stoiskach wytworzyła 
się ewidentnie familiarna 
atmosfera. 

Tańce i śpiewy
Zgodnie z zapowiedziami 

piknik obfi tował w występy 
artystyczne pod hasłem „Wieś 
tańczy i śpiewa” – mówiąc 
słowami jednego z sołtysów.

Odważni i utalentowani 
przedstawiciele sołectw, 
obojga płci i wszelkiego wie-

ku, występowali na scenie 
z repertuarem tanecznym 
oraz wokalnym, zarówno 
popularnym, jak i na poły 
ludowym. Indywidualnie 
bądź grupowo opiewano Jó-
zefa Chełmońskiego, walory 
własnych wsi, tradycje ojców 
i dziadków – kreatywność 
nie wyczerpała się zatem na 
kulinariach i wystroju, ale 
sięgnęła sztuki popularnej.

Uznanie należy się soł-
tysowi wsi Radonie, który 
z brawurą wykonał przebój 
„Córka rybaka”, zakończony 
wspaniałą frazą: „Niech się 
przekonam, ile słodyczy jest 
w słowie „Radonie”. Prawdzi-
wym zjawiskiem artystycz-
nym okazała się kilkunasto-
letnia Własta Wysoczańska 
z Czarnego Lasu. Zaśpiewała 
m.in. ukraińską piosenkę 
w przepięknej, poruszającej 
interpretacji, występując 
boso.

Zwieńczeniem pikniku była 
plenerowa zabawa taneczna, 
trwająca długo po zmroku, 
do późnych godzin wieczor-
nych. Kto chciał, ruszył do 
tańca w rytm przebojów Bee 
Gees, Boney M. czy zespo-
łu „Boys” z niezapomnianą 
piosenką „Jesteś szalona”. 
Migotliwe kolorowe światła 
tworzyły dyskotekową aurę. 
Nad plenerowym parkietem 
na chwilę zawisł wielki dron, 
z którego filmowano cały 
piknik – przypominał nie-
odparcie pojazd kosmiczny 
z fi lmu „Wojna Światów”.

Tekst i foto: Sylwia Pańków

ROCZNICA. „W naszym miasteczku wojna” - fi lm dokumentalny o Grodzisku

Wojna w bezpośredniej perspektywie
80 lat minęło od wybuchu II wojny światowej. Tegoroczne obchody dnia 1 września miały więc wyjątkowy 
charakter. W Grodzisku ich ostatnim akcentem była uroczysta premiera fi lmu dokumentalnego, poświęconego 
miastu i jego mieszkańcom lat wojny.

Autorem fi lmu „W naszym miasteczku 
wojna” jest Andrzej Sapija, pro-

fesor Łódzkiej Szkoły Filmowej, gro-
dziszczanin. Jego filmowy dokument 
o wojennym Grodzisku to przeplatające 
się  relacje osób starszych, naocznych 
świadków oraz wypowiedzi młodych 
mieszkańców dzisiejszego miasta, któ-
rzy czerpią swoją wiedzę z opowieści 
rodzinnych. Zdecydowanie bardziej 
sugestywny, dojrzały, autentycznie 
nacechowany emocjonalnie okazał się 
przekaz tych, którzy patrzyli ongiś na 
wojnę bezpośrednio, z perspektywy 
dzieci, jakimi ówcześnie byli. Zostają 
w pamięci obrazy lęku przed SS-mana-
mi, którzy chodzili po ulicach Grodziska 
zawsze z dużymi psami, kartofelka, któ-
rym karmiono niemowlę z braku innego 
pożywienia czy szmuglowania ciężkich 
baniek z mlekiem do Warszawy.

Ogólniejszą intencją reżysera było 
pokazanie sfery przeżyć ludzi w historii, 
synteza ich wrażeń, przekazanie klimatu, 
atmosfery. Niestety wraz z upływem 
czasu coraz mniej zostało już osób, które 
mogą o czasach II wojny opowiedzieć 
z własnego doświadczenia. Tym bar-
dziej niewiele zostało tych, które chcą 
podzielić się przeżyciami, nierzadko dla 
nich bardzo trudnymi. Profesor Andrzej 
Sapij podkreślił więc, że bohaterom 
fi lmu – obecnym na projekcji – należą 
się podziękowania za to, iż zdecydowali 
się przekroczyć granicę komfortu i się-

gnęli do tych swoich wspomnień, które 
wyciskają im łzy.

Warto przytoczyć ogólniejszą refl ek-
sję Łukasza Nowackiego, historyka 
Grodziska Mazowieckiego, obecnego 
na projekcji, na temat wagi i znaczenia 
przekazywania doświadczeń między 
pokoleniami. „Historia lubi się powta-
rzać”, historia jest też nauczycielką życia, 
zatem pokolenie, które doświadczyło 
wojny jest ważnym świadkiem, bo jego 
świadectwo stanowi przestrogę.

Przybyły również na projekcję wi-
ceburmistrz Tomasz Krupski, historyk 
z wykształcenia, podkreślił społeczny 
sposób podejścia do tematu II wojny. 
Dokument o Grodzisku i jego miesz-
kańcach rejestruje to, co osobiste, za-
pamiętane indywidualnie, spostrzeżone 
w danej chwili. Jednocześnie takie różne 
cząstkowe obrazy składają się na lokalną 
tożsamość, wspólnotę pamięci o tym, co 
działo się w mieście.

Tekst i foto: Sylwia Pańków

www.fl eschmazowsza.com.pl
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ZDROWIE. Poradnik dla rodziców małych dzieci opracowany 

Zasady zdrowego żywienia
Rola żywienia w budowie i rozwoju odporności oraz w profi laktyce infekcji małych dzieci, żywienie dziecka 
w wieku 1-3 lat, styl życia i dieta a profi laktyka próchnicy u najmłodszych – to tylko niektóre tematy podjęte 
w poradniku dla rodziców małego dziecka, zawierającym zasady zdrowego żywienia i jego wpływ na zdrowie. 
Poradnik opracował Wydział Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pod kierownictwem 
Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia Haliny Krajkowskiej. Wsparcia merytorycznego udzielili specjaliści 
w danej dziedzinie.

Według badań Instytutu Żywności 
i  Ż y w i e n i a  o d s e t e k  d z i e c i 

i młodzieży z nadwagą i otyłością od 
dwudziestu lat w Polsce systematycznie 
się zwiększa i obecnie wynosi niemal 
16 procent. Nieprawidłowa masa 
ciała sprzyja występowaniu wielu 
chorób, zwłaszcza cukrzycy i zaburzeń 
w funkcjonowaniu układu krążenia. 
Te negatywne tendencje można 
zmniejszyć, a nawet odwrócić dzięki 
zmianie stylu życia całej rodziny.

Poradnik skierowany jest przede 
wsz ystk im do rodziców,  któr z y 
od najmłodsz ych lat  kszta ł tu ją 
prozdrowotne zachowania dzieci, w 
tym nawyki żywieniowe, które wpływają 

na długość i jakość życia. Publikacja 
zawiera porady specjalistów na temat 
zasad zbilansowanej diety w pierwszym, 
kluczowym etapie życia, odpowiedzi na 
najczęściej zadawane pytania o żywienie 
oraz wyjaśnienia dotyczące sposobów 
budowania naturalnej odporności 
i przeciwdziałania chorobom.

Publikacja powstała pod kierunkiem 
Haliny Krajkowskiej, Zastępcy Dyrektora 
Wydziału Zdrowia Mazowieckiego 
Urzędu Wojewódzkiego. Konsultacji 
i wsparcia merytorycznego udzielili: 
p r o f .  d r  h a b.  n .  m e d .  B o ż e n a 
Kociszewska – Najman, Kierownik 
Kliniki Neonatologii Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego, prof. dr hab. 

n. med. Hanna Szajewska, Kierownik 
II Katedry Pediatrii Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego, prof. dr. 
hab. n. med. Piotr Socha, Ordynator 
Oddziału Gastroenterologii, Hepatologii 
i Zaburzeń Odżywiania, Instytutu 
„Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” 
w Warszawie, prof. dr hab. n. med. Dorota 
Olczak – Kowalczyk, Konsultant Krajowy 
w Dziedzinie Stomatologii Dziecięcej, dr. 
hab. n. med. Bolesław Kalicki, Konsultant 
Wojewódzki w  Dziedzinie Pediatrii, 
mgr inż. Anna Radowicka, Specjalista 
w Dziedzinie Dietetyki.

Ewa Filipowicz
Rzecznik Prasowy Wojewody 

Mazowieckiego

Po sąsiedzku z Mac-iem
Słynne kurczaki w panierce będziemy mogli zjeść 
również w Grodzisku Mazowieckim. Restauracja 
KFC już powstaje przy ul. Cegielnianej. Otwarcie 
przewidziane jest w październiku, a bar poszukuje 
pierwszych pracowników mogących zasilić załogę 
obiektu.

Kentucky Fried Chicken (KFC) to amerykańska sieć 
barów szybkiej obsługi, którą Polacy kochają od lat. 
Specjalnością KFC są dania fast food przede wszystkim 
z kurczaka, których smak stał się ikoną na całym świecie. Ta 
istniejąca prawie 90 lat sieć restauracji, początkowo obecna 
tylko w stolicy, od niedawna rozprzestrzeniła się także na 
miasta naszego regionu. Obecnie z jej usług można było 
skorzystać m.in. w Pruszkowie oraz Radziejowicach. W całej 
Polsce funkcjonuje już ponad 300 placówek KFC. 

Nowy obiekt powstaje w Grodzisku Mazowieckim 
przy ul. Cegielnianej, tuż przy drodze wojewódzkiej nr 
719. Co ważne, lokalizacja restauracji to teren nieopodal 
istniejącego już McDonald’s. Dzięki temu konsumenci będą 
mieli większy wybór, a fani amerykańskich kurczaków nie 
poczują się zawiedzeni. Plany wykonawców sugerują, że 
KFC zostanie prawdopodobnie otwarte w październiku. 

Wielu mieszkańców Grodziska i okolic długo oczekiwało 
na budowę obiektu, o czym świadczy strona utworzona 
na Facebooku: „Chcemy KFC w Grodzisku”. Apele zostały 
wysłuchane, a samo KFC już publikuje oferty, w których 
poszukuje się pracowników. Fani kurczaków w panierce 
powinni być zadowoleni.

Aneta Czarnecka,
Fot.: wikipedia.org
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N A     S P R Z E D A Ż

3787/1821/OMS Warszawa, Bielany, 2 pokoje,
pow. 56 m2, cena 540.000 zł

3786/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 39 
m2, cena 296.000 zł

3783/1821/OMS Grodzisk Mazowiecki,
pow. 53 m2, 2 pokoje, cena 299.000 zł

3781/1821/OMS Pruszków,  pow. 62 m2,
3 pokoje, cena 368.000 zł

3777/1821/OMS Warszawa, Centrum, 2 pokoje,
pow. 27 m2, cena 388.000 zł

3771/1821/OMS Pruszków, Parzniew, 3 pokoje,
pow. 71 m2, cena 499.000 zł

3773/1821/OMS Piastów, 3 pokoje, pow. 47 m2,
cena 330.000 zł

3769/1821/OMS Warszawa, Praga Południe, 
kawalerka, pow. 35 m2, cena 310.000 zł

3770/1821/OMS Pruszków, 4 pokoje, pow. 65 
m2, cena 380.000 zł

3768/1821/OMS Piastów, 2 pokoje, pow. 51 m2,
ogródek o pow. 100 m2, cena 330.000 zł

3766/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 48 m2,
cena 370.000 zł

3765/1821/OMS Warszawa, Bemowo, 2 pokoje,
pow. 46 m2, cena 439.000 zł

3764/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 56 m2,
cena 429.000 zł

3763/1821/OMS Warszawa, Targówek, 2 pokoje,
pow. 47 m2, cena 405.000 zł

3761/1821/OMS Warszawa, Bemowo, 2 pokoje,
pow. 46 m2, cena 439.000 zł

3760/1821/OMS Warszawa, Ursus, kawalerka,
pow. 31 m2, cena 330.000 zł

3759/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 47 m2,
cena 260.000 zł

3758/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 35 m2, 
cena 305.000 zł

3755/1821/OMS Piastów, 2 pokoje, pow. 36 m2, 
cena 316.000 zł

3754/1821/OMS Warszawa, Ursus, 3 pokoje, 
pow. 62 m2, cena 429.000 zł

3752/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 49 m2,
cena 289.000 zł

3750/1821/OMS Grodzisk Mazowiecki,
4 pokoje, pow. 76 m2, cena 350.000 zł

3748/1821/OMS Pruszków, 4 pokoje, pow. 74 m2,
cena 439.000 zł

3744/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 42 m2,
cena 310.000 zł

3743/1821/OMS Piastów, 2 pokoje, pow. 36 m2, 
cena 319.000 zł

3741/1821/OGS Ożarów Mazowiecki, 2 pokoje,
pow. 46 m2, cena 395.000 zł

3738/1821/OMS Pruszków, 4 pokoje, pow. 72 m2,
cena 439.000 zł

3737/1821/OMS Pruszków, 4 pokoje, pow. 72 m2,
cena 423.000 zł

3733/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 50 m2,
cena 281.000 zł

3727/1821/OMS Grodzisk Mazowiecki,
2 pokoje, pow. 50 m2, cena 295.000 zł

3726/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 38 m2,
cena 257.000 zł

3724/1821/OMS Warszawa, Stara Ochota,
2 pokoje, pow. 50 m2, cena 500.000 zł

3723/1821/OMS Pruszków, 4 pokoje, pow. 64 m2,
cena 335.000 zł

3718/1821/OMS Pruszków, 4 pokoje, pow. 72 m2,
cena 395.000 zł

3706/1821/OMS Warszawa, Ochota, 2 pokoje, 
pow. 39 m2, cena 400.000 zł

3708/1821/OMS Warszawa, Ursus, 3 pokoje,
pow. 60 m2, cena 409.000 zł

3705/1821/OMS Pruszków, Bąki, kawalerka, 
pow. 35 m2, cena 266.000 zł

3697/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 38 m2,
cena 246.000 zł

3691/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 48 m2,
cena 295.000 zł

3684/1821/OMS Pruszków, kawalerka, pow. 35
 m2, cena 295.000 zł

3679/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 48 m2,
cena 316.000 zł

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

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

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

1930/1821/ODS Michałowice, wolnostojący, 
6 pokoi, pow. 250 m2, działka  o pow. 1315 m2,
cena 900.000 zł

1926/1821/ODS Nadarzyn, Młochów, 
wolnostojący, 4 pokoje, pow. 113 m2, działka
o pow. 1337 m2, cena 600.000 zł

1909/1821/ODS Podkowa Leśna, wolnostojący, 
3 pokoje, pow. 70 m2, działka o pow. 1600 m2, 
cena 800.000 zł

1924/1821/ODS Michałowice, Pęcice, pół 
bliźniaka, stan deweloperski, 5 pokoi, pow.
210 m2, działka o pow. 500 m2, cena 950.000 zł

1922/1821/ODS Pruszków, kamienica, 4 pokoje,
pow. 349 m2, działka o pow. 208 m2, cena 
1.100.000 zł

1920/1821/ODS Michałowice, Nowa Wieś,
wolnostojący, 5 pokoi, pow. 300 m2, działka
o pow. 800 m2, cena 1.150.000 zł

1912/1821/ODS Michałowice, Opacz Kolonia,
rezydencja, 6 pokoi, pow. 330 m2, działka
o pow. 1540 m2, cena 1.200.000 zł

1914/1821/ODS Warszawa, Bemowo Jelonki,
kamienica, 7 pokoi, pow. 360 m2, działka o pow.
1023 m2, cena 3.500.000 zł

1906/1821/ODS Ożarów Mazowiecki, segment 
środkowy, stan deweloperski, 6 pokoi, pow. 
185 m2, działka o pow. 245 m2, cena 689.000 zł

1909/1821/ODS Stare Babice, Lipków,
wolnostojący, 6 pokoi, pow. 420 m2, działka 
o pow. 1000 m2, cena 920.000 zł

1908/821/ODS Stare Babice, Kwirynów,
wolnostojący, 7 pokoi, pow. 250 m2, działka 
o pow. 800 m2, cena 950.000 zł

1911/1821/ODS Łomianki, wolnostojący,
stan deweloperski, 4 pokoje, pow. 190 m2, 
działka o pow. 740 m2, cena 1.050.000 zł

1910/1821/ODS Stare Babice, Koczargi Stare,
5 pokoi, pow. 205 m2, działka o pow. 1020 m2, 
cena 1.180.000 zł

1900/1821/ODS Nadarzyn, pół bliźniaka,
7 pokoi, pow. 328 m2, działka o pow. 978 m2, 
cena 1.500.000 zł

1903/1821/ODS Stare Babice, Kwirynów, 
wolnostojący, 8 pokoi, pow. 360 m2, działka
o pow. 900 m2, cena 2.160.000 zł

1904/1821/ODS Ożarów Mazowiecki, 
wolnostojący, 6 pokoi, pow. 200 m2, działka 
1400 m2, cena 2.600.000 zł

1849/1821/ODS Grodzisk Maz., Szczęsne,
segment środkowy, stan deweloperski,
5 pokoi, pow. 160 m2, działka o pow. 323 m2, 
cena 525.000 zł

1897/1821/ODS Natolin,  wolnostojący,
4 pokoje, pow. 180 m2, działka o pow. 700 m2, 
cena 490.000 zł

1896/1821/ODS Otrębusy,  wolnostojący,
5 pokoi, pow. 220 m2, działka o pow. 150 m2, 
cena 610.000 zł

1894/1821/ODS Żabia Wola, wolnostojący,
6 pokoi, pow. 220 m2, działka o pow. 1500 m2, 
cena 990.000 zł

1890/1821/OMS Grodzisk Mazowiecki,
 szeregowiec, 4 pokoje, pow. 108 m2, działka  
o pow. 247 m2, cena 599.000 zł

1887/1821/ODS Komorów,  wolnostojący,
4 pokoje, pow. 240 m2, działka o pow.  1800 m2,
cena 1.480.000 zł

1886/1821/ODS Raszyn,  pól bliźniaka,
6 pokoi, pow. 150 m2, działka o pow. 425 m2, 
cena 560.000 zł

1884/1821/ODS Nadarzyn, Rusiec, wolnostojący,
5 pokoi, pow. 236 m2, działka o pow. 1200 m2, 
cena 979.000 zł

1883/1821/ODS Opacz, Kolonia, wolnostojący,
2 pokoje, pow. 80 m2, działka o pow. 600 m2, 
cena 680.000 zł

1873/1821/ODS Nadarzyn, wolnostojący,
4 pokoje, pow. 150 m2, działka o pow. 1000 m2,
cena 650.000 zł

1879/1821/ODS Ożarów Mazowiecki, 
Płochocin, wolnostojący, 4 pokoje, pow. 
140 m 2,  dz ia łk a  o  pow.  1200 m 2,  cena
550.000 zł

1871/1821/ODS Ożarów Mazowiecki,
Ołtarzew, bliźniak, 5 pokoi, pow. 178 m2, 
działka o pow. 333 m2, cena 620.000 zł

1867/1821/ODS Pruszków, bliźniak, 6 pokoi, 
pow. 160 m2, działka o pow. 366 m2, cena 
680.000 zł

1869/1821/ODS Brwinów, wolnostojący,
10 pokoi, pow. 488 m2, działka o pow. 870 m2, 
cena 970.000 zł 

1860/1821/ODS Magdalenka, wolnostojący,
6 pokoi, pow. 400 m2, działka o pow. 1000 m2, 
cena 1.300.000 zł

1853/1821/ODS Nadarzyn, Młochów,
wolnostojący, 5 pokoi, pow. 250 m2, działka
o pow. 1800 m2, cena 1.090.000 zł

1856/1821/ODS Brwinów, bliźniak, 4 pokoje, 
pow. 130 m2, działka o pow. 288 m2, cena 
599.000 zł

1 8 5 7 / 1 8 2 1 / O D S  Le s z n owo l a ,  Wó l k a
Kosowska, wolnostojący, 5 pokoi, pow. 180 m2,
działka o pow. 1200 m2, cena 599.000 zł

1852/1821/ODS Łochów, Pogorzelec, 
wolnostojący, 3 pokoje, pow. 70 m2, działka
o pow. 2100 m2, cena 299.000 zł

1850/1821/ODS Grodzisk Mazowiecki,
Kozery, wolnostojący, 4 pokoje, pow. 135 m2, 
działka o pow. 1500 m2, cena 385.000 zł

1851/1821/ODS Jaktorów, wolnostojący,
6 pokoi, pow. 155 m2, działka o pow. 1613 m2,
cena 419.000 zł

1847/1821/ODS Michałowice, pół bliźniaka, 
stan deweloperski, 6 pokoi, pow. 195 m2, 
działka o pow. 650 m2, cena 1.199.000 zł

1848/1821/ODS Michałowice, pół bliźniaka, 
stan deweloperski, 6 pokoi, pow. 195 m2,
działka o pow. 750 m2, cena 1.299.000 zł

1820/1821/ODS Błonie,  wolnostojący,
4 pokoje, pow. 110 m2, działka o pow.  1128 m2,
cena 780.000 zł

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

1837/1821/ODS Szczutowo, Blizno, 3 pokoje,
działka o pow. 3900 m2, cena 480.000 zł

1836/1821/ODS Piastów, pół bliźniaka, 6 pokoi, 
pow. 250 m2, działka o pow. 300 m2, cena 
780.000 zł

1833/1821/ODS Żabia Wola, Żelechów,
wolnostojący, 6 pokoi, pow. 230 m2, działka
o pow. 1300 m2, cena 869.000 zł

1827/1821/ODS Brwinów, stan deweloperski, 
bliźniak, 5 pokoi, pow. 141 m2, działka o pow. 
660 m2, cena 675.000 zł

1825/1821/ODS Nadarzyn, Rusiec, wolnostojący,
3 pokoje, pow. 96 m2, działka o pow. 1000 m2,
cena 499.000 zł

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

1784/1821/ODS Pruszków, segment 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

1752/1821/ODS Warszawa, Ursus, 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
o pow. 1640 m2, cena 1.700.000 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 489.000 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

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

1707/1821/ODS Nowa Wieś, stan deweloperski,
segment środkowy, 6 pokoi, pow. 270 m2, 
działka pow. 260 m2, cena 690.000 zł

1708/1821/ODS Grodzisk Mazowiecki, 
wolnostojący, 8 pokoi, pow. 220 m2, działka 
pow. 1114 m2, cena 845.000 zł

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

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

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

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

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

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

1502/1821/ODS R asz yn,  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

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

1366/1821/ODS Pruszków, Parzniew, pół
bliźniaka, pow.100 m2, 4 pokoje, działka pow. 
500 m2, cena 330.000zł

1545/1821/ODS Raszyn, wolnostojący, stan do
wprowadzenia, 5 pokoi, pow. 210 m2, działka 
pow. 780 m2, cena 895.000 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 750.000 zł

3175/1821/OGS Ożarów Mazowiecki, 
budowlana, pow. 1000 m2, 550.000 zł

3174/1821/OGS Ożarów Mazowiecki, 
budowlana, pow. 960 m2, cena 528.000 zł

3172/1821/OGS Pniewy, Przęsławice,
budowlana, pow. 4500 m2, cena 160.000 zł

3171/1821/OGS Pruszków, budowlana, pow. 
700 m2, cena 399.000 zł

3169/1821/OGS Jaktorów, Chylice, budowlana,
pow. 1040 m2, cena 150.000 zł

3180/1821/OGS Mszczonów, budowlana, pow. 
3800 m2, cena 313.000 zł

3161/1821/OGS Lesznowola, Łazy, budowlana,
pow. 1120 m2, cena 562.000 zł

3160/1821/OGS Lesznowola, Łazy, budowlana,
pow. 1000 m2, cena 510.000 zł

3159/1821/OGS Raszyn, Łady, budowlana, pow.
1000 m2, cena 320.000 zł

3158/1821/OGS Grodzisk Mazowiecki 
Książenice, budowlana, pow. 1700 m2, cena 
220.000 zł

3157/1821/OGS Raszyn, Łady, budowlana, pow. 
1000 m2, cena 320.000 zł

3156/1821/OGS Stare Babice, Koczargi Stare,
budowlana, pow. 1150 m2, cena 472.000 zł

3155/1821/OGS Stare Babice, Koczargi Stare, 
budowlana, pow. 936 m2, cena 420.000 zł

3154/1821/OGS Ożarów Mazowiecki, 
komercyjna, pow. 23000 m2, cena 23.000.000 zł

3153/1821/OGS Brwinów, budowlana, pow. 
1350 m2, cena 360.000 zł

3152/1821/OGS Ożarów Mazowiecki, 
budowlana, pow. 600 m2, cena 210.000 zł

3151/1821/OGS Ożarów Mazowiecki, 
inwestycyjna, pow. 5444 m2, cena 1.905.000 zł

3150/1821/OGS Ożarów Mazowiecki,
Pogroszew Kolonia, budowlana, pow. 1000 
m2, cena 150.000 zł

3148/1821/OGS Milanówek, budowlana, pow. 
1531 m2, cena 449.000 zł

3147/1821/OGS Izabelin, Truskaw, budowlana, 
pow. 945 m2, cena 355.000 zł

3146/1821/OGS Brwinów, Żółwin, budowlana,
pow. 1100 m2, cena 169.000 zł

3144/1821/OGS Błonie, Nowy Łuszczewek, 
budowlana, pow. 2500 m2, cena 172.000 zł

3143/1821/OGS Stare Babice, Kwirynów,
budowlana, pow. 820 m2, cena 900.000 zł

3142/1821/OGS Stare Babice, Koczargi Stare,
budowlana, pow. 1200 m2, cena 410.000 zł

3141/1821/OGS Lesznowola, rolna, pow. 3500
m2, cena 280.000 zł

3140/1821/OGS Grodzisk Mazowiecki,
Odrano Wola, budowlana, pow. 5500 m2, 
cena 800.000 zł

3139/1821/OGS Nadarzyn, Kajetany, 
budowlana, pow. 1820 m2, cena 327.000 zł

3138/1821/OGS Żabia Wola, Skuły, rolna, pow.
67300 m2, cena 740.000 zł

3137/1821/OGS Grodzisk Mazowiecki, Kady,
rolna, pow. 1900 m2, cena 276.000 zł

3135/1821/OGS Nadarzyn, Wolica, budowlana,
pow. 1100 m2, cena 288.000 zł

3134/1821/OGS Stare Babice, budowlana, pow. 
7000 m2, cena 2.800.000 zł
3133/1821/OGS Izabelin,  Hornówek, 

budowlana, pow. 1900 m2, cena 1.400.000 zł
3132/1821/OGS Stare Babice, Klaudyn,

budowlana, pow. 1200 m2, cena 490.000 zł
3131/1821/OGS Ożarów Maz., Płochocin,

budowlana, pow. 5400 m2, cena 1.080.000 zł
3130/1821/OGS Brwinów, Kanie, budowlana,

pow. 893 m2, cena 650.000 zł
3129/1821/OGS Izabelin,  Hornówek,

budowlana, pow. 4500 m2, cena 2.700.000 zł
3128/1821/OGS Izabelin  Hornówek,

budowlana, pow. 1369 m2, cena 615.000 zł
3125/1821/OGS Podkowa Leśna, budowlana, 

pow. 860 m2, cena 410.000 zł
3124/1821/OGS Leszno,  Zaborówek,

budowlana, pow. 1500 m2, cena 200.000 zł
3123/1821/OGS Brwinów, Owczarnia,

budowlana, pow. 840 m2, cena 235.000 zł
3122/1821/OGS Brwinów, Kanie, budowlana,

pow. 900 m2, cena 410.000 zł
3121/1821/OGS Podkowa Leśna, budowlana, 

pow. 2600 m2, cena 500.000 zł
3120/1821/OGS Brwinów, Żółwin, budowlana,

pow. 2700 m2, cena 470.000 zł
3119/1821/OGS Radziejowice, Adamów Parcel,

budowlana, pow. 3010 m2, cena 159.900 zł
3118/1821/OGS Nadarzyn, Radziejowice,

budowlana, pow. 2500 m2, cena 299.000 zł
3117/1821/OGS Gardeja, Czarne Dolne,

rekreacyjna, pow. 5750 m2, cena 115.000 zł
3116/1821/OGS Ożarów Mazowiecki, 

budowlana, pow. 1900 m2, cena 702.000 zł
3115/1821/OGS Raszyn, Łady, rolna, pow. 15000

m2, cena 1.500.000 zł
3114/1821/OGS Warszawa,  B emowo, 

komercyjna, pow. 1023 m2, cena 3.500.000 zł

3113/1821/OGS Ożarów Mazowiecki, 
budowlana, pow. 1225 m2, cena 475.000 zł

3112/1821/OGS Ożarów Mazowiecki,
Michałówek, budowlana, pow. 8000 m2, cena 
800.000 zł

3111/1821/OGS Stare Babice, budowlana, pow. 
8600 m2, cena 2.279.000 zł

3110/1821/OGS Stare Babice, budowlana, pow.
18000 m2, cena 3.060.000 zł

3109/1821/OGS Stare Babice,  Bl izne 
Łaszczyńskiego, budowlana, pow. 500 m2, 
cena 300.000 zł

3108/1821/OGS Stare Babice, budowlana, pow. 
5600 m2, cena 560.000 zł

3106/1821/OGS Brwinów, budowlana, pow.
900 m2, cena 300.000 zł

3103/1821/OGS Nadarzyn, Urzut, budowlana,
pow. 1500 m2, cena 169.000 zł

3102/1821/OGS Ożarów Mazowiecki, Święcice,
budowlana, pow. 1000 m2, cena 300.000 zł

3100/1821/OGS Ożarów Mazowiecki, 
budowlana, pow. 1907 m2, cena 1.907.000 zł

3099/1821/OGS Szymanów, budowlana, pow.
1218 m2, cena 160.000 zł

3098/1821/OGS Brwinów, Żółwin, budowlana,
pow. 1265 m2, cena 180.000 zł

3097/1821/OGS Ożarów Maz., Konotopa,
inwestycyjna, pow. 9000 m2, cena 2.250.000 zł

3096/1821/OGS Stare Babice, Janów,
budowlana, pow. 1600 m2, cena 415.000 zł

3095/1821/OGS Ożarów Mazowiecki, 
inwestycyjna, pow. 3100 m2, cena 760.000 zł

3093/1821/OGS Nowa Wieś, budowlana, pow. 
998 m2, cena 400.000 zł

3092/1821/OGS Stare Babice,  Bl izne
Łaszczyńskiego, przemysłowa, pow. 14150 m2,
cena 10.612.500 zł

3091/1821/OGS Stare Babice, Koczargi Stare,
budowlana, pow. 1750 m2, cena 630.000 zł

3090/1821/OGS Stare Babice, Klaudyn,
budowlana, pow. 3024 m2, cena 970.000 zł

3089/1821/OGS Stare Babice Zielonki Parcela,
budowlana, pow. 1575 m2, cena 639.000 zł

3088/1821/OGS Grodzisk Maz., Czarny Las,
budowlana, pow. 1826 m2, cena 165.000 zł

3087/1821/OGS Jaktorów, Grądy, budowlana,
pow. 1100 m2, cena 115.000 zł

3086/1821/OGS Warszawa, Bielany, budowlana,
pow. 800 m2, cena 1.190.000 zł

3 0 8 5 / 1 8 2 1 / O G S  B r w i n ó w,  Ż ó ł w i n , 
budowlana, pow. 1250 m2, cena 163.000 zł

3 0 8 4 / 1 8 2 1 / O G S  B r w i n ó w,  Ż ó ł w i n , 
budowlana, pow. 1000 m2, cena 130.000 zł

3083/1821/OGS Ożarów Mazowiecki, 
budowlana, pow. 1020 m2, cena 570.000 zł

3082/1821/OGS Ożarów Mazowiecki, 
inwestycyjna, pow. 3180 m2, cena 1.300.000 zł

3081/1821/OGS Ożarów Mazowiecki, 
przemysłowa, pow. 2600 m2, cena 750.000 zł

3080/1821/OGS Żabia Wola, Jastrzębnik,
budowlana, pow. 1113 m2, cena 120.000 zł

3079/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, budowlana,
pow. 1000 m2, cena 170.000 zł

3078/1821/OGS Ożarów Mazowiecki, Duchnice,
budowlana, pow. 900 m2, cena 340.000 zł

3077/1821/OGS Ożarów Mazowiecki, 
budowlana, pow. 1500 m2, cena 515.000 zł

3076/1821/OGS Błonie, Dębówka, rolna, pow. 
1500 m2, cena 300.000 zł

3075/1821/OGS Ożarów Maz., Płochocin,
usługowa, pow. 4600 m2, cena 700.000 zł

3073/1821/OGS Brwinów, Żółwin, budowlana,
pow. 1100 m2, cena 143.000 zł

3070/1821/OGS Nadarzyn, Urzut, budowlana,
pow. 1492 m2, cena 225.000 zł

3069/1821/OGS Nadarzyn, Urzut, budowlana,
pow. 1295 m2, cena 195.000 zł

3067/1821/OGS Grodzisk Mazowiecki, 
budowlana, pow. 1590 m2, cena 275.000 zł

3066/1821/OGS Pruszków, budowlana, pow. 
810 m2, cena 330.000 zł

3065/1821/OGS Żabia Wola, Lisówek, rolno
budowlana, pow. 4600 m2, cena 135.000 zł

3064/1821/OGS Brwinów, Żółwin, budowlana, 
pow. 2500 m2, cena 1.000.000 zł

 3061/1821/OGS Radziejowice, Adamów Parcel,
budowlana, pow. 1500 m2, cena 155.000 zł

3062/1821/OGS Grodzisk Mazowiecki, Szczęsne,
budowlana, pow. 1520 m2, cena 228.000 zł

3049/1821/OGS Ożarów Mazowiecki, Myszczyn,
budowlana, pow. 1360 m2, cena 90.000 zł

3047/1821/OGS Żabia Wola, Osowiec,
budowlana, pow. 1000 m2, cena 110.000 zł

3060/1821/OGS Leszno, Wilkowa Wieś,
budowlana, pow. 1500 m2, cena 135.000 zł

3059/1821/OGS Ożarów Mazowiecki, 
budowlana, pow. 1050 m2, cena 357.000 zł

3055/1821/OGS Michałowice, Opacz Kolonia,
budowlana, pow. 800 m2, cena 696.000 zł

3054/1821/OGS Ożarów Maz., Płochocin,
budowlana, pow. 5200 m2, cena 950.000 zł

3044/1821/OGS Nadarzyn, Urzut, rolna, pow.
10 500 m2, cena 430.000 zł

3043/1821/OGS Nadarzyn, Urzut, budowlana,
pow. 1390 m2, cena 229.000 zł

3042/1821/OGS Żabia Wola, Osowiec,
budowlana, pow.1500 m2, cena 150.000 zł

3041/1821/OGS Ożarów Mazowiecki, Myszczyn,
budowlana, pow. 1050 m2, cena 130.000 zł

3040/1821/OGS Nadarzyn, Rozalin, budowlana,
pow. 4700 m2, cena 705.000 zł

3039/1821/OGS Nadarzyn, Stara Wieś,
budowlana, pow. 2200 m2, cena 352.000 zł

3038/1821/OGS Nadarzyn, Stara Wieś, 
budowlana, pow. 2200 m2, cena 352.000 zł

3037/1821/OGS Nadarzyn, Stara Wieś, 
budowlana, pow. 1500 m2, cena 255.000 zł

3035/1821/OGS Nadarzyn, Stara Wieś,
budowlana, pow. 1000 m2, cena 195.000 zł

3031/1821/OGS Ożarów Mazowiecki, Myszczyn, 
budowlana, pow. 830 m2, cena 127.500 zł

3030/1821/OGS Ożarów Mazowiecki, Myszczyn, 
budowlana, pow. 830 m2, cena 127.500 zł

3029/1821/OGS Tarczyn, Przypki, budowlana, 
pow. 5700 m2, cena 684.000 zł

3027/1821/OGS Prażmów, Nowe Wągrodno,
leśna, pow. 24.780 m2, cena 220.000 zł

3025/1821/OGS Michałowice,  Pęcice,
budowlana, pow. 1929 m2, cena 450.000 zł

3024/1821/OGS Jaktorów, Budy Grzybek,
budowlana, pow. 3150 m2, cena 205.000 zł

3023/1821/OGS Podkowa Leśna, leśna z prawem
budowy, pow. 3239 m2, cena 1.781.000 zł

3022/1821/OGS Brwinów, Żółwin, budowlana,
pow. 1100 m2, cena 125.000 zł

3021/1821/OGS Lesznowola, Mroków, 
inwestycyjna, pow. 10.000 m2, cena 2.500.000 zł

3013/1821/OGS Nadarzyn, Stara Wieś,
budowlana, pow. 1090 m2, cena 279.000 zł

3012/1821/OGS Ożarów Maz., Płochocin, 
budowlana, pow. 2200 m2, cena 340.000 zł

3005/1821/OGS Stare Babice, Zielonki,
budowlana, pow. 1000 m2, cena 355.000 zł

3009/1821/OGS Grodzisk Mazowiecki, 
budowlana, pow. 1950 m2, cena 487.000 zł

3015/1821/OGS Warszawa, Wawer, budowlana,
pow. 850 m2, cena 799.000 zł

3007/1821/OGS Warszawa, Ursus, budowlana,
pow. 1042 m2, cena 890.000 zł

2983/1821/OGS Żabia Wola, Żelechów,
budowlana, pow. 1200 m2, cena 132.000 zł

2989/1821/OGS Jaktorów, Chylice, budowlana,
pow. 1250 m2, cena 142.000 zł

2994/1821/OGS Nadarzyn,  Młochów,
budowlana, pow. 1000 m2, cena 160.000 zł

2988/1821/OGS Jaktorów, Międzyborów, 
budowlana, pow. 2354 m2, cena 290.000 zł

2985/1821/OGS Grodzisk Mazowiecki, 
budowlana, pow. 2652 m2, cena 318.000 zł

2993/1821/OGS Ożarów Mazowiecki, 
Piotrkówek Mały, budowlana, pow. 1200 m2, 
cena 345.000 zł

2992/1821/OGS Br winów,  Par zniew, 
budowlana, pow. 2227 m2, cena 395.000 zł

2997/1821/OGS Brwinów, Kanie, budowlana,
pow. 1500 m2, cena 436.000 zł

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

DZIAŁKI



Nr oferty: 
3085/1821/OGS

Rodzaj działki budowlana

Kształt prostokąt
50 m x 25 m

Dojazd droga
żwirowa

Kontakt 22 730 33 43

Nr oferty: 
3759/1821/OMS

Rok budowy: 1981

Stan: do remontu

Piętro: 11

Typ kuchni: widna

Kontakt 22 730 33 40
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Nr oferty: 
3145/1821/OGS

Rodzaj działki budowlana

Kształt prostokąt
28 m x 35 m

Dojazd polna droga

Kontakt 22 730 33 40

Nr oferty: 
3159/1821/OGS

Rodzaj działki budowlana

Kształt prostokąt
46 m x 24 m

Dojazd utwardzony

Kontakt 22 730 33 43

Nr oferty: 
3169/1821/OGS

Rodzaj działki budowlana

Kształt prostokąt
28 m x 40 m

Dojazd asfaltowy

Kontakt 22 730 33 40

ZATRUDNIMY AGENTÓW - POŚREDNIKÓW 
NIERUCHOMOŚCI TEL. 604 - 492 - 736

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

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

Otrębusy

5 pok., 220 m2

Dom na sprzedaż

610 000 PLN

Dom na sprzedaż

599 000 PLN

ok. Grodziska Mazowieckiego

4 pok., 108 m2

Dom na sprzedaż

600 000 PLN

Młochów

4 pok., 132 m2

Dom na sprzedaż

900 000 PLN

Michałowice

6 pok., 250 m2

Działka na sprzedaż

150 000 PLN

Jaktorów, Chylice

1040 m2

Działka na sprzedaż

320 000 PLN
Raszyn, Łady

1000 m2

Działka na sprzedaż

165 000 PLN

Żółwin

1000 m2

Działka na sprzedaż

163 000 PLN

Brwinów, Żółwin

1250 m2

Dom na sprzedaż

599 000 PLN

Ożarów Mazowiecki

5 pok., 178 m2

Mieszkanie na sprzedaż

300 000 PLN

Warszawa - Ursus

1 pok., 31 m2

Mieszkanie na sprzedaż

299 000 PLN

Grodzisk Mazowiecki

2 pok., 53 m2

Mieszkanie na sprzedaż

386 000 PLN

Pruszków

4 pok., 72 m2

Mieszkanie na sprzedaż

429 000 PLN

Warszawa - Ursus

3 pok., 62 m2

Mieszkanie na sprzedaż

250 000 PLN

Pruszków

2 pok., 47 m2

Mieszkanie na sprzedaż

296 000 PLN

Pruszków

2 pok., 39 m2

Nr oferty: 
1871/1821/ODS

Rok budowy: 2000

Stan: bardzo dobry

Typ domu bliźniak

Pow. działki 333 m2

Kontakt 22 730 33 43

Nr oferty: 
1896/1821/ODS

Rok budowy: 1990

Stan: dobry

Typ domu wolnostojący

Pow. działki 600 m2

Kontakt 22 730 33 40

Nr oferty: 
1890/1821/ODS

Rok budowy 2010

Stan: dobry

Typ domu szeregowiec

Pow. działki 247 m2

Kontakt 22 730 33 43

Nr oferty: 
1926/1821/ODS

Rok budowy: 2006

Stan: bardzo dobry

Typ domu wolnostojący

Pow. działki 1337 m2

Kontakt 22 730 33 40

Nr oferty: 
1930/1821/ODS

Rok budowy 1986

Stan: dobry

Typ domu wolnostojący

Pow. działki 1315 m2

Kontakt 22 730 33 43

Nr oferty: 
3760/1821/OMS

Rok budowy: 1958

Stan: dobry

Piętro: 3

Typ kuchni: widna

Kontakt 22 730 33 40

Nr oferty: 
3783/1821/OMS

Rok budowy: 2000

Stan: drobny 
remont

Piętro: 3

Typ kuchni: widna

Kontakt 22 730 33 43

Nr oferty: 
3718/1821/OMS

Rok budowy: 1991

Stan: dobry

Piętro: 2

Typ kuchni: widna

Kontakt 22 730 33 40

Nr oferty: 
3786/1821/OMS

Rok budowy: 1994

Stan: bardzo dobry

Piętro: 4

Typ kuchni: widna

Kontakt 22 730 33 43

Nr oferty: 
3754/1821/OMS

Rok budowy: 1992

Stan: bardzo dobry

Piętro: parter

Typ kuchni: widna

Kontakt 22 730 33 43
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O G Ł O S Z E N I A  D R O B N E
 o d  o s ó b  p r y w a t n y c h  z a  d a r m o !

Wyslij  treść SMS na nr.  601 438 500 * lub zadzwoń: (22)  730 33 41
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 osobę do działu 
księgowego. 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 we g o  z  j ę z . a n g i e l s k i m :
rekrutacja@fl esch.pl

AUTOMOTO:
-Kolektor ssący do Renault silnik: 

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

-Kupię każdy samochód osobowy 
i dostawczy, równiez rozbity i bez 
dokumentów. Tel. 519 353 990

-Kupię samochód, stary motocykl lub 
części. Kontakt: sms lub tel. 503 899 901

-Kupię stare polskie motocykle: CWS, 
Sokół, Podkowe, Moj130, Tornedo, 
Junak, WFM, WSK, SHL, Komar, Ryś, 
Żak, SM500, Lech i wszelkie części oraz 
wózki boczne (kosze). Tel. 505 529 328

-Kupię stare motocykle: BMW, DKW, 
NSU, AJS, BSA, Triumph, Zundapp, 
Ardie, Puch, Sachs, Mz, IZ, M72, Panonia, 
Jawa i inne ciekawe oraz wszelkie 
części, nawet drobne. Tel. 505 529 328

-Kupię starego Dafa, Mana lub 
Mercedesa. Mogą być uszkodzone, bez 
ważnego przeglądu i OC. Tel. 668 171 639

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

-Sprzedam opony nowe Stomil 14x1 i 
3/8 dwie sztuki. Tel. (22) 755 74 87

-Sprzedam Peugot 407, bogato 
wyposażony. 2007 r, super stan 2.0 
diesel. Cena: 12 600 zł. Tel. 666 601 438

NIERUCHOMOŚCi:
-Bramki k. Błonia dom z działką

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

-Kupię siedlisko 1 ha+budynki do 
remontu. Tel. 663 021 004

-Poszukuje do wynajęcia działki 
do 1ha z budynkami do remontu 
z możliwością późniejszego zakupu, 
okolice Grodziska Mazowieckiego. Tel. 
663 021 004

-REGUŁY, DZIAŁKA 1300 m2 przy 
al. Jerozolimskich. TEL. 720 147 373

- O K A Z J A :  s p r z e d a m  d z i a ł k ę 
budowlaną o pow. 985 m2 w m. 
Jesionka ok. Bolimowskiego Parku 
Krajobrazowego. Cena do uzgodnienia. 
Tel. 660 930 281 (po godz. 15-tej)

-Sprzedam działkę 6,5 tys.m2, rolno-
budowlaną, Kępiaste koło Leszna. Cena: 
230 tys. zł. Tel. 663 317 170

-Sprzedam działkę budowlaną z KW, 
zagospodarowaną o pow. 2260 m2 
z budynkiem mieszkalnym do remontu 
50 km od W-wy. W pobliżu 2 szkoły, 
banki, media w działce. Cena: 50 tys. zł. 
Czerwińsk nad Wisłą. Tel. 602 171 473

-Sprzedam gospodarstwo 3,2 ha 
w gminie Mochowo k. Płocka. Cena: 245 
tys. zł. Tel. (24) 276 57 84

-Sprzedam plac budowlany o pow. 
1000 m2 przy ul. Tulipanów w Nowej 
Wsi. Tel. 792 569 027

- S p r z e d a m / w y n a j m ę  d z i a ł k ę 
usługowo-handlową, plan, 12 000 m2, 
Milanówek, ul. Królewska, przedłużenie 
Al. Jerozolimskich. Tel. 502 207 206

-Szukam do wynajęcia mieszkania
w bloku (parter). Tel. 573 470 929

-Wydzierżawię działkę z mediami, 
chętnie ogrodzoną, okolice Grodziska 
Mazowieckiego. Tel. 693 402 504

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

-Zamienię mieszkanie komunalne 
Warszawa, zielone Bielany, 3 pok., 56 m2 
na mieszkanie kolejowe. Tel. 605 593 334

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

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

-Blacha cynkowa 3,5 m2 (1,0 x 0,75; 
1,0 x 0,67;1,75 x 1,0). Cena za całość: 40 
zł. Tel. 601 945 583

-Fotelik samochodowy CYBEX: 15 -36 
kg sprzedam. Tel. 509 635 494

-Frezy do metalu. Tel. 720 147 373
-Kanister 20l, metal, 3 sztuki. Cena: 

25zł/szt. Tel. 601 945 583
-Klepka dębowa (6 cm x 0,35 – 50 szt; 

6 cm x 0,30 – 52 szt; 7 cm x 0,35 – 8 szt). 
Cena za całość 25 zł. Tel. 601 945 583

-Kołdra puchowa Imlet, 1,60 x 2,00. 
Cena: 35 zł. Tel. 601 945 583

-Kupię dużą, grubą plandekę na 
przyczepę ciągnikową. Tel. 571 398 487

-Kupię stary sprzęt audio: Unitra, 
Radmor, Fonica i Tonsil. Tel. 512 415 760

-Kupię topole na pniu, olchę, sosnę 
itp. Tel. 504 019 716

- K u p i ę  u m u n d u r o w a n i e 
i wyposażenie Milicji Obywatelskiej, 
ZOMO, ORMO i Ludowego Wojska 
Polskiego z lat 1945-1990. Tel. 516 803 
952, mail:tomsob@o2.pl

-Kupię zrębki, trocinę. Tel. 504 019 716
-Magnetowid Philips+duży zbiór 

kaset video z fi lmami oraz dużo płyt 
DVD z oryginalnymi fi lmami. Cena do 
uzgodnienia. Grodzisk Mazowiecki. Tel. 
(22) 755 74 87

-Maszyna do szycia walizkowa, 
radziecka, nowa. Tel. 602 4702 743

-Meble kuchenne, używane sprzedam 
+ zmywarka, piecyk elektryczny i okap. 
Tel. 602 47 07 43

- M o n t a ż  i  s e r w i s  i n s t a l a c j i 
elektrycznych, ppoż, alarmowych, 
prace techniczne. Tel. 516 710 485

-Nową 4 stopniową pompę do 
hydroforu sprzedam. Tel. 505 345 767

-OKAZJA: sprzedam tanio kołdrę 
i koc z wełny – jak nowe. Cena do 
uzgodnienia. Tel. 660 930 281 (po 
godz. 15-tej) 

-OK AZ JA:  w ypr zedaż now ych 
garniturów w kolorach: stalowy , kawa 
z mlekiem, czekoladowy, ciemny brąz. 
Bardzo niskie ceny, wymiary: dł.: 182 
cm, klatka pierś.: 98, pas: 92 cm. Tel. 660 
930 281 (po godz. 15-tej)

-Poduszka 0,60 x 0,60 – 3 sztuki. Cena: 
15zł/szt. Tel. 601 945 583

- P r o t e z y  p i e r s i  s i l i k o n o w e , 
pojedyncze lub obustronne, nowe, 
niedrogo sprzedam. Tel. 515 094 087

-Sprzedam 3 okna białe 147x108, 
jednoskrz ydłowe, ze szprosami, 
kompletne. Tel. 606 803 746

- S p r z e d a m  d u ż y  n a m i o t 
czteroosobowy, willowy, nieużywany. 
Tel. 505 345 767

-Sprzedam dwa projektory do fi lmu, 
ruletkę i kuźnicę nożną. Tel. 502 990 292

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

-Sprzedam inkubator do wylęgu 

kurzych, gęsich i kaczych jaj. Cena: 500 
zł. Tel. (24) 276 57 84

-Sprzedam kasetkę metalową. Tel. 
510 407 176

-Sprzedam kask motocyklowy. Cena: 
170 zł. Tel. 574 215 996

-Sprzedam kuchenkę turystyczną, 
gazową,  2  palnik i  oraz  namiot 
dwuosobowy – nowy. Tel. (22) 723 69 39

-Spr zedam kur tkę męsk ą 3/4 
z kapturem, ciemnobrązową, nową. 
Cena: 250 zł. Tel. 574 215 996

-Sprzedam kurtkę skórzaną, dł. 70 
cm, nowa. Cena: 70 zł. Tel. 695 681 450

-Sprzedam kurtkę męską zamszową, 
rozmiar: XL, czarna, nowa. Cena: 110 zł. 
Tel. 574 215 996

-Sprzedam kwiaty magnolie - 
4 odmiany po 75 zł. Tel. 574 215 996

-Sprzedam lodówkę zabudowaną 
Bosch. Tel. 502 470 743

- S p r z e d a m  l u s t r o  s t o j ą c e 
z możliwością powieszenia: wys. 140 
cm. Cena: 100 zł. Tel. 694 930 816

-Sprzedam maszynę ze stołem do 
wyrobu siatki ogrodzeniowej. Bardzo 
tanio. Tel. (22) 755 74 87

- S p r z e d a m  m e c h a n i c z n ą 
rozdrabniarkę wielofunkcyjną. Cena: 
300 zł. Tel. (22) 723 73 86

- S p r z e d a m  m e b l e  k u c h e n n e 
z wyposażeniem. Tel. 510 407 176

- S p r z e d a m  m e b l o ś c i a n k ę 
3 segmentową o długości 3,5 metra, 
kolor: żółto-beżowy, lakier na wysoki 
połysk. Stan dobry. Tel. 660 998 805

-Sprzedam niedrogo, nowy kinkiet – 
poroże jelenia. Tel. 500 594 193

-Sprzedam papużki faliste - różne 
kolory oraz klatki. Tel. (22) 755 74 87

- S p r z e d a m  p ł y t y  b e t o n o w e , 
chodnikowe, wym.: 50 x 50 cm, 30 szt. 
Tel. (22) 723 69 39

-Sprzedam ponton, stan jak nowy, biało-
czerwony. Cena: 190 zł. Tel. 574 215 996

-Sprzedam pustaki z Suporeksu – ok. 
50 szt. i kątownik „60” grubościenny – 
20 szt. Tel. 698 679 314

-Sprzedam radia: Amator, Zodiak, 
Merkury i wieża Radmor. Tel. (22) 755 74 87

-Sprzedam radio samochodowe 
Pioneer KE-1730B na kasety wraz 
z kieszenią i okablowaniem. Cena: 20 zł. 
Tel. 574 215 996

-Sprzedam rower damski, koła 27”, 

piasta na 3 biegi Achera. Tel. 606 803 746
-Sprzedam rozkładaną kanapę skórzaną 

z fotelem, kolor brąz. Tel. 759 19 58
-Sprzedam ryby akwariowe: gupiki, 

molinezje, platki,  mieczyki oraz 
krewetki. Tel. 574 215 996

-Sprzedam spodnie jeansowe, 
damskie, rozm. 36/38. Cena: 15zł/szt. 
Tel. 694 930 816

-Sprzedam stabilizator, nowy, prawa 
kostka, roz. 38. Tel. 694 930 816

-Sprzedam szafki kuchenne używane 
+ piecyk + okap Bosch. Tel. 602 470 743

- S p r z e d a m  t a n i o  2 0 0  l i t r ó w 
koncentratu do sporządzenia chłodziwa 
używanego do obróbki metali metodą 
skrawania. Tel. 693 309 293

-Sprzedam uż ywany,  gazowy, 
przepływowy ogrzewacz wody, typ. 
G-19-00 „Termet”. Tel. (22) 723 69 39

-Używana odzież męska (garnitury, 
spodnie) – wyprzedaż. Tel. 514 303 410

USŁUGI:
-Bezpłatny wywóz złomu itp. Tel. 515 

146 480 lub 797 760 488
- M o n t a ż  i  s e r w i s  i n s t a l a c j i 

elektrycznych, ppopż, alarmowych, 
prace techniczne. Tel. 516 710 485

-Pielęgnacja żywopłotów, wycinka 
drzew, wywóz gałęzi itp. Solidnie. Tel. 
797 760 488

- W y c i n k a  d r z e w ,  k r z e w ó w , 
karczowanie terenu, a także inne prace 
ogrodowe. Tel. 504 019 716

- Wyc ink a  dr zew,  p ie lęgnacja 
żywopłotów, wywóz gałęzi itp. Tel. 515 
146 480

-Wykonam docieplenia, elewacje, 
malowanie, gipsy, adaptacje poddaszy, 
remonty. Kompleksowo działamy na 
terenie Mazowsza. Tel. 512 829 115

RÓŻNE:
-Gruz betonowy. Tel (22) 755 74 87
-Odkupię stare, nowe i niepotrzebne 

rzeczy: książki, płyty, monety, znaczki, 
medale, narzędzia, itp. ,tel. 507 180 551

-Wyprzedaż bardzo tanio różnych 
rzeczy z uporządkowanego strychu, 
piwnic i garażu. TANIO. Grodzisk Maz. 
Tel. (22) 755 74 87

- W y p r z e d a ż  r ó ż n y c h  r z e c z y 
przydatnych w gospodarstwie: silniki, 
kowadło, narzędzia. Tel. 514 303 410

Jeszcze długie lata świetności wielkiej płyty
Bardzo często zdarza się, że dzwoniący do naszego biura Flesch Nieruchomości klienci, poszukujący mieszkań 
zaznaczają, że nie mogą być to mieszkania z wielkiej płyty.

Jako powody swej niechęci 
do tego systemu budowla-

nego podają między innymi:
- wygląd bloków,
- brak ocieplenia,
- kiepską akustykę
oraz obecność zsypów na 

śmieci.

Dobre gospodarowanie
Staramy się tłumaczyć 

klientom, że w obecnych 
czasach nie wygląda to już 
tak źle.

Spółdzielnie mieszkaniowe, 
pod które podlegają bloki 
z wielkiej płyty starają się 
zadbać o ich wygląd i funk-
cjonalność.

Bloki są ocieplane oraz 
malowane, zsypy na śmieci 
likwidowane a same tereny 

przy blokach zadbane i za-
gospodarowane.

Technologia wielkich 
osiedli

W polskim budownictwie 
technologię wielkiej płyty za-
częto stosować w latach 60.

Okres największego roz-
woju budownictwa miesz-
kaniowego, bazującego na 

technologii wielkopłytowej, 
przypada na lata 70. Był to 
okres planowania i budo-
wy nowych, dużych osiedli 
mieszkaniowych. Właśnie na 
nich stawiano bloki miesz-
kalne z wielkiej płyty. Montaż 
budynków z gotowych prefa-
brykatów na placach budów 
przebiegał w dość szybkim 
tempie. 

Wielka płyta cieszyła się 
bardzo dużym powodze-
niem.

Przemiany lat 90-tych
Jednakże na początku lat 

90 zastąpienie dużych spół-
dzielni budowlanych pry-
watnym budownictwem lub 
działalnością deweloperską 
spowodowało upadek bu-
downictwa wielkopłytowego. 
Zmniejszenie skali inwestycji 
na początku lat 90. XX w. 
nie pozwalało na opłacalną 
produkcję prefabrykatów 
betonowych i doprowadziło 
do zamknięcia fabryk do-
mów. Zadecydowały o tym 
także niska jakość wykonania 
budynków w tej technologii, 
zmiana mody, zmiany spo-
łeczne: narastające rozejście 
się dochodów społecznych 
i co za tym idzie aspiracji.

Kilka lat temu wobec bu-
downictwa z wielkiej płyty 
pojawiły się zarzuty, że blo-
ki długo nie wytrzymają. 
Chodziło przede wszystkim 
o korozje haków, na których 
wieszana była ściana elewa-
cyjna. Zdania jednak co do 
możliwości tych budynków, 
które pierwotnie były stawia-
ne na 50-60 lat, są podzielo-
ne. Według niektórych eks-

pertów przy odpowiedniej 
modernizacji bloki mogą stać 
jeszcze przez dziesięciolecia.

Nie ma żadnego zagrożenia
Na początku roku 2019 

Instytut Techniki Budowlanej 
przebadał 300 budynków 
reprezentujących różne sys-
temy prefabrykacji w woje-
wództwach, w których jest 
najwięcej tego typu kon-
strukcji - mazowieckim, łódz-
kim, śląskim i dolnośląskim.

Wyniki badań, z których 
wynika, że wszystkie budynki 
z wielkiej płyty są bezpieczne, 
podsumowali na wspólnej 
konferencji dyrektor ITB dr   
inż.  Robert Geryło i wicemi-
nister Artur Soboń.

-Budownictwo z wielkiej 
płyty ma przed sobą dobrą 
przyszłość. Nie ma żadne-
go zagrożenia, jeśli chodzi 
o konstrukcję i bezpieczeń-
stwo tych budynków - mówił 
Artur Soboń.

Wszystko wskazuje na to 
drodzy Państwo, że przed 
blokami z wielkiej płyty jesz-
cze długie lata świetności.

 
Katarzyna Włodarczyk
FLESCH Nieruchomości

Ul. B. Prusa 95
05-800 Pruszków
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BIURO NIERUCHOMOŚCI PRZYJMIE DO SPRZEDAŻY: MIESZKANIA, 
DOMY, DZIAŁKI Z NADARZYNA, PRUSZKOWA, PIASTOWA, URSUSA,
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MILANÓWKA, BRWINOWA I OKOLIC
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