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URSUS. Pierwszy plac zabaw dla dorosłych już w grudniu!

K I N G S A J Z  d l a  k a ż d e g o
W stołecznej dzielnicy Ursus powstaje pierwszy plac zabaw dla dorosłych. Sprzęt będzie jak dla dzieci, tylko  
w rozmiarze XL (jak w filmie Juliusza Machulskiego „Kingsajz”): szerokie huśtawki, wysokie zjeżdżalnie, ściana 
do rysowania.

Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy 
20 października b.r. podpisał umowę 

z wykonawcą na realizację dwóch pro-
jektów z budżetu partycypacyjnego : 
Placu Zabaw dla Dorosłych oraz Fitness 
Parku. Pomysłodawczyni, mieszkanka 
Ursusa, dwukrotnie zgłaszała swój po-
mysł do władz dzielnicy, za pierwszym 
razem projekt przepadł, bo był finanso-
wo niedoszacowany. Ale to już pewne, 
pierwszy plac zabaw dla dorosłych  
w Polsce powstanie do końca tego roku. 
Oba projekty zostaną zrealizowane na 
jednej działce, przy ul. Rakuszanki. Ter-
min zakończenia budowy planowany 
jest na 5 grudnia b.r..

W ramach projektów realizowanych 
z budżetu obywatelskiego w Ursusie 
powstanie nowatorska strefa rekre-
acyjna dla dorosłych z placem zabaw  
w rozmiarze XL oraz Fitness Parkiem. 
Plac Zabaw dla Dorosłych (PZDD) oraz 
Fitness Park powstaną przy ul. Rakuszan-
ki (Ursus – Gołąbki), na obszarze ponad 
400 m2. Koszt inwestycji to 277 044,44 zł.

Na terenie PZDD znajdą się urzą-
dzenia zabawowe przystosowane dla 
dorosłych: huśtawka wieloosobowa, 
duże krzesło z kółkami gimnastyczny-
mi oraz zjazdem strażackim, siedzisko 
–palenisko z dwoma huśtawkami wa-
hadłowymi, komoda z szufladami oraz 
zjeżdżalnią, wieloosobowa huśtawka 
wagowa, zjazd linowy – tyrolka, kłoda 
do siedzenia oraz trampolina, piaskow-
nica modułowa i urządzenia siłowni 
plenerowej.

Plac będzie oświetlony i ogólnodo-
stępny, a na jego terenie w ramach 
programu „Milion drzew dla Warszawy” 
dzielnica posadzi 36 nowych drzew. 
Miejsce do zabawy dla dorosłych ma 
być otwarte dla mieszkańców przez 
całą dobę, jednak trzeba będzie w nim 
przestrzegać wewnętrznego regula-
minu, aby unikać sytuacji użytkowania  
w niewłaściwy sposób lub niszczony.

Zdaniem autorów, projekt jest odpo-
wiedzią na zapotrzebowanie dorosłych 
w zakresie przebywania na świeżym 

powietrzu w celu spędzenia czasu  
z innymi, odreagowania, zrobienia cze-
goś innego, czegoś czego na co dzień 
robić nie mamy jak i gdzie.

Na świecie taka potrzeba została 

zauważona i powstały place zabaw dla 
dorosłych w USA, Australii, Niemczech, 
Holandii, Francji.

Ewelina Wielgat 

Agencja Nieruchomości 
ZATRUDNI AGENTÓW

z doświadczeniem
WYSOKIE PROWIZJE

604 492 736, (22) 730 33 40

Powrót naszej witryny
Po długiej nieobecności wracamy na strony www. Nasza nowa witryna internetowa 
jest już dostępna pod dwoma adresami: www.fleschmazowsza.info.pl i www.
fleschmazowsza.com.pl

Zapraszamy do przeglądania i czytania zamieszczanych tam artykułów oraz in-
formacji. Naszym reklamodawcom oferujemy darmową publikację w Internecie 
wszystkich reklam, które ukażą się w papierowym wydaniu „Flesch Mazowsza”.

Przypominamy także o naszym koncie facebookowym: www.facebook.com/
FleschMazowsza.        (mg)

Po otwarciu Placu Zabaw Dla Dorosłych (5 grudnia) Ursus dołączy do miejsc w USA, Australii, Niem-
czech, Holandii, Francji gdzie taka potrzeba została zauważona Foto. www.ursus.warszawa.pl
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PRUSZKÓW. Rozbudują drogę wojewódzką nr 719

Przed nami rok utrudnień
W nocy z 2 na 3 listopada rozpocznie się rozbudowa drogi 
wojewódzkiej nr 719 w Pruszkowie na odcinku od ulicy 
Bohaterów Warszawy do ulicy Partyzantów. Kierowcy muszą 
przygotować się na znaczne utrudnienia, które potrwają do 
sierpnia 2017 r.

Przewężenie drogi wojewódzkiej nr 719 w Pruszkowie 
od dawna sprawia, że komunikacja z centrum Pruszkowa 
w godzinach szczytu jest bardzo utrudniona. Przez lata 
Samorząd Województwa Mazowieckiego, do którego na-
leży droga, obiecywał poszerzenie tego 800 - metrowego 
odcinka. Obietnice wreszcie zaczynają się spełniać.

Remont tego fragmentu Al. Jerozolimskich w Prusz-
kowie rozpocznie się w nocy z 2 na 3 listopada. W jego 
trakcie kierowców czekają zmiany w organizacji ruchu  
i spore utrudnienia. Wyłączony z ruchu zostanie odcinek 
między skrzyżowaniami z ul. Bohaterów Warszawy oraz  
z ul. Partyzantów. Na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 
719 z ul. Bohaterów Warszawy będzie przeprogramowana 
sygnalizacja świetlna.

Objazd zostanie poprowadzony ulicami Bohaterów War-
szawy i Partyzantów. Dla kierowców jadących do Pruszko-
wa od strony Warszawy przygotowana będzie alternatywna 
trasa przez ulicę Regulską w Regułach i dalej przez Pęcice. 
Wykonawca, firma Strabag, przygotuje również tymczaso-
we przejścia dla pieszych. Inaczej będą musiały poruszać 
się jednak samochody ciężarowe.

– Samochody o masie powyżej 3,5t jadące od strony Gro-
dziska Mazowieckiego będą kierowane drogą wojewódzką 
nr 579 do węzła autostrady A2 w Grodzisku – mówi Monika 
Burdon, rzecznik prasowy Mazowieckiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich.

Inwestycję podzielono na dwa etapy. W ramach pierw-
szego etapu zmodernizowane zostaną wszystkie instalacje 
podziemne, w tym magistrala wodociągowa w Al. Jerozo-
limskich. Wykonawca wymieni również grunt pod drogą. 
Kolejny etap obejmie przebudowę skrzyżowań.

– Prace zakończą się pod koniec sierpnia 2017 roku – 
komentuje Monika Burdon.

Tekst i foto:
Kinga

Rochalska

Paliło się ponad cztery 
godziny

W piątek, 21 października około 
godz. 11.45 Państwowa Straż Pożarna 
w Pruszkowie otrzymała zgłoszenie 
o pożarze na opuszczonym terenie 
pomiędzy ul. Waryńskiego a dwor-
cem PKP w Pruszkowie. W okolicach 
pruszkowskiej wieży ciśnień płonął 
budynek o wysokości trzech metrów. 
Pożar udało się ugasić dopiero po 
czterech godzinach, około godz. 15.50.  
W działaniach gaśniczych uczestniczy-
ło osiemnastu strażaków z pięciu zastę-
pów straży pożarnej: trzech z Jednostki 
Ratowniczo-Gaśniczej z Pruszkowa  
i dwie z Ochotniczej Straży Pożarnej.

- Nie było osób poszkodowanych. 
Straty dotyczą samego budynku, 
głównie zniszczenia dachu oraz stropu 
budynku – komentuje st. kpt. Karol 
Kroć, Oficer Prasowy Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Pruszkowie.

Kinga Rochalska

Nietrzeźwy na skuterze
22 października do jednego ze skła-

dów budowlanych w Radziwiłłowie 
został wezwany patrol. Ze zgłoszenia 
wynikało, że nietrzeźwy mężczyzna 
jechał skuterem.

Policjanci ustalili, że 53-letni miesz-
kaniec Franciszkowa jest kompletnie 
pijany, a przyjechał do składu żeby 
kupić opał. Właściwa reakcja pra-
cownika składu pozwoliła zatrzymać 
mężczyznę, który jak się okazało miał 
w wydychanym powietrzu prawie  
2 promile alkoholu.

Za swój czyn odpowie przed sądem 
– grozi mu kara do 2 lat pozbawienia 
wolności.

Stracił prawo jazdy
23 października po 22:00 żyrardow-

ska drogówka zauważyła w Stary Ko-
złowicach pędzący samochód.

Policjanci zmierzyli prędkość sporto-
wej toyoty, kierowca w terenie zabudo-
wanym jechał 103 km/h. Rozpędzony 
żyrardowianin stracił prawo jazdy 

zgodnie z obowiązującymi przepisami 
a za popełnione wykroczenie został 
ukarany mandatem w wysokości 400 
zł i 10 punktami karnymi.

Pijany z narkotykami  
w kieszeni

24 października tuż po północy, dy-
żurny żyrardowskiej komendy odebrał 
zgłoszenie o zakłócaniu ciszy nocnej 
we Mszczonowie na ul. Skierniewickiej.

Po dojechaniu na miejsce policjanci 
zauważyli zaparkowane BMW, z które-
go dochodziła głośna muzyka, obok 
samochodu stało dwóch mężczyzn – 
jeden z nich na widok mundurowych 
rzucił się do ucieczki. Jego wolność 
jednak nie trwała długo, bo policjanci 
zatrzymali go po krótkim pościgu. 
Po przeszukaniu okazało się, że kom-
pletnie pijany 27-letni żyrardowianin 
uciekał, bo miał przy sobie marihuanę. 
Teraz grozi mu kara 3 lat pozbawienia 
wolności.

Oprac. (mg) na podstawie
 informacji z KPP Żyrardów

DWUTYGODNIK

Wydawca: Bogdan Przewłocki 
Rusiec ul. Główna 56, 
05-830 Nadarzyn

Druk: ZPR Media S.A.  
ul. Matuszewska 14, 

02-672 Warszawa

SPRZEDAM DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ 1688 m2
KOMORÓW 

 ul. STARA DROGA
tel. 6 9 4   5 4 5   8 4 0

Remont wąskiego gardła na Al. Jerozolimskich przy granicy z Prusz-
kowem od listopada 2016r do sierpnia 2017 r przeprowadzać będzie 
firma STARBAG 

NA SYGNALE

CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU W OKOLICY CMENTARZA 
ŻBIKOWSKIEGO W OKRESIE WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

PRUSZKÓW. Sieć handlowa Alma ma 
problemy finansowe

Alma zamknięta na stałe
Na drzwiach pruszkowskiego sklepu Alma przy ul. 
Sprawiedliwości wywieszono kartkę z napisem „sklep 
nieczynny”. Właściciele Spółki potwierdzają, że popularny 
market został zamknięty na stałe.

Niespodziewane zamknięcie marketu Alma wywołało 
niemałe poruszenie wśród pruszkowian. Kilka dni temu 

zablokowano automatyczne drzwi wejściowe do placówki  
i wywieszono kartkę z napisem „sklep nieczynny”.

Powodem są problemy finansowe Spółki. Zarząd Alma 

Market złożył już do Sądu Rejonowego w Krakowie wniosek 
o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku. Jed-
nocześnie Spółka podtrzymała złożony wcześniej wniosek  
o otwarcie postępowania sanacyjnego. Jest to forma 
postępowania restrukturyzacyjnego, którego celem jest 
reorganizacja działania firmy.

- Zgodnie z zapowiedzią i informacjami podawanymi  
w sprawozdaniach Spółki, placówki, które nie przynoszą 
odpowiednich przychodów będą ograniczane powierzch-
niowo lub zamykane – tłumaczy Monika Moskwa, rzecznik 
prasowy Alma Market S.A.

Tak właśnie stało się w przypadku nieprzynoszącego wy-
starczających zysków sklepu Alma w Pruszkowie. Podobny 
los spotkał sklep sieci znajdujący się w Piasecznie.

Jak podkreśla Monika Moskwa, rzecznik prasowy Alma 
Market S.A., Spółka umożliwiła załodze zmianę miejsca pra-
cy na pozostałe sklepy sieci w Warszawie.  Kinga Rochalska
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FINANSE. Zawieszenie działalności Banku Spółdzielczego w Nadarzynie

Wyparowało prawie 100 milionów!
W piątek 21 października Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie zawiesiła działalność Banku 
Spółdzielczego w Nadarzynie oraz postanowiła wystąpić do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie jego 
upadłości. W ciągu pół roku z bazy depozytowej banku odpłynęło ponad 99 mln. zł.!

Powodem wydania tej decyzji jest 
fakt, że BS w Nadarzynie nie wypłaca 

środków finansowych swoim klientom. 
Jednocześnie KNF jednogłośnie usta-
nowiła w nadarzyńskim banku zarząd 
komisaryczny. W kwietniu 2016 r., po 
medialnych informacjach o niekorzyst-
nej sytuacji placówki, z banku nastąpił 
niekontrolowany odpływ depozytów. 
Pod koniec września 2016 r. pojawiły się 
informacje o zatrzymaniu przez organy 
ścigania byłych członków zarządu BS  
w Nadarzynie. Pisaliśmy o tym w po-
przednim wydaniu FM.

Spowodowało to panikę wśród 
klientów, którzy chcieli wycofać swoje 
oszczędności. Jednocześnie działania  
w sprawie przejęcia placówki w Nada-
rzynie przez najsilniejsze banki spół-
dzielcze działające na Mazowszu zakoń-
czyły się fiaskiem.

Łączne obniżenie bazy depozytowej 
Banku Spółdzielczego w Nadarzynie 
w okresie od 15 kwietnia do 19 paź-
dziernika 2016 r. wyniosło 99,3 mln zł  
i spowodowane było wycofaniem środ-
ków przez klientów banku. Ostatecznie 
doprowadziło to do trwałej i nie dającej 
się odwrócić utraty płynności płatniczej 
przez bank.

Według stanu na dzień 19 paździer-
nika 2016 r. wartość depozytów zgro-
madzonych w nadarzyńskiej placówce 
wynosiła 140,6 mln złotych, bank pro-
wadził 8,1 tys. rachunków.

9 października 2016 r. weszła w ży-
cie  ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r.  
o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, 
systemie gwarantowania depozytów 
oraz przymusowej restrukturyzacji, 

stanowiąca realizację unijnej dyrektywy 
2014/59/UE. Na mocy nowej ustawy 
Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) 
otrzymał kompetencje umożliwiające 
przeprowadzanie przymusowej restruk-
turyzacji.

Zgodnie z w/w ustawą, wypłaty środ-
ków gwarantowanych powinny być 
dokonane przez BFG w terminie 7 dni 
roboczych od dnia złożenia wniosku 
o ogłoszenie upadłości banku spół-
dzielczego, co w przypadku Nadarzyna 

nastąpiło 24 października 2016 r. (po-
niedziałek).

W całości gwarantowane są przez BFG 
depozyty łącznie do równowartości  
w złotych 100 000 euro, niezależnie od 
liczby rachunków posiadanych przez 
deponenta w danym banku. W przy-
padku rachunku wspólnego każdemu ze 
współposiadaczy przysługuje odrębny 
limit środków gwarantowanych.

Opr. (mg)

Od poniedziałku Bankowy Fundusz Gwarancyjny wypłaca depozyty do 100 000 euro klientom zawie-
szonego Banku Spółdzielczego w Nadarzynie Fot. Ewelina Wielgat

POLICJA. Poszukiwania mężczyzny, 
który napastował kobietę trwają

Czy znasz tego 
m ę ż c z y z n ę ?
Policjanci z Michałowic pod nadzorem Prokuratury 
Rejonowej w Pruszkowie poszukują mężczyzny, który 
zmusił kobietę do poddania się innej czynności seksualnej. 
Wszystkie osoby, które rozpoznają mężczyznę widocznego 
na publikowanym portrecie pamięciowym sprawcy, proszone 
są o pilny kontakt z komisariatem policji w Michałowicach.

Do zdarzenia doszło 
30 września br. po-
między godziną 10.30  
a 10.50 w lesie w Pęci-
cach Małych.

- Nieustalony dotąd 
mężczyzna doprowa-
dził przemocą do pod-
dania się innej czynno-
ści seksualnej kobietę. 
Sprawca jechał leśną 
drogą rowerem gór-
skim w ciemnym kolo-
rze – poinformowała 
Komenda Powiatowa 
Policji w Pruszkowie.

Mężczyzna najpraw-
dopodobniej wjechał do lasu od strony dawnego 
Maximusa. Po zajściu oddalił się w tą samą stronę. 
Poszukiwany mężczyzna jest drobnej budowy ciała, ma 
ciemne, krótko ostrzyżone włosy, prostokątną twarz i jasną 
cerę. Ma około 170 – 176 cm wzrostu. Policjanci określają 
jego wiek na 40 lat. W dniu zdarzenia sprawca ubrany był 
w czarną, polarową bluzę z długim rękawem oraz zielone 
spodnie typu bojówki z bocznymi kieszeniami.

Wszelkie informacje na temat tej sprawy można przeka-
zywać do komisariatu policji w Michałowicach dzwoniąc 
pod numer telefonu: (22) 60 46 745, osobiście lub pisząc 
na adres e-mail: kpppruszkow@policja.waw.pl.

Kinga Rochalska
Fot. KPP. Pruszków
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28 października (piątek)
Godz. 18.00 Projekcja filmu dokumentalnego pt. 

„Ambasador pokoju”, Pruszków, ul. Kościuszki 41, sala 
koncertowa Młodzieżowego Domu Kultury;

Godz. 19.00 Damian Bartosiewicz Solowo, Brwinów, 
ul. Wilsona 2, OK „Okej”;

Godz. 19.00 Spektakl Teatru „Capitol” pt. „Gwiazda i Ja” 
w wykonaniu Magdaleny Zawadzkiej i Anny Gornostaj, 
reż. Cezary Morawski, Warszawa Ursus, ul. Traktorzystów 
14, OK „Arsus” (bilety w cenie: 55 zł).

29 października (sobota)
Godz.14.00 Alejkami starego cmentarza – spacer 

historyczny z Łukaszem Nowackim, Grodzisk Mazo-
wiecki, zbiórka przy bramie cmentarza parafialnego 
od ul. Radońskiej;

Godz. 16.00 Etnografia dla najmłodszych – opowieść  
o Diwali, indyjskim świecie świateł i robienie papiero-
wych wycinanek, Grodzisk Mazowiecki, ul. Sienkiewicza 
31, Willa Radogoszcz;

Godz. 17.00 Święto Dyni, Milanówek, ul. Spacerowa 
4, Biblioteka Publiczna. Obowiązują zapisy tel. (22) 755 
81 13.

30 października (niedziela)
Godz. 18.00 Wieczór filmowy Szymona Wdowiaka, 

Milanówek, ul. Piłsudskiego 33, L’amour Maison (Stare 
Kino);

Godz. 20.00 Występ Derrick Mckenzie JFE (Jazz Funk 
Experience), Grodzisk Mazowiecki, ul. Spółdzielcza 9, 
Kino Centrum Kultury (bilety w cenie: 40 zł).

4 listopada (piątek)
Godz. 19.00 Koncert „DIVALI” – Święto Świateł, War-

szawa Ursus, ul. Traktorzystów 14, OK „Arsus” (bilety  
w cenie: 10 zł).

6 listopada (niedziela)
Godz. 12.30 „Śpieszmy się kochać ludzi...” – spektakl 

poetycko – muzyczny, Pruszków, ul. 3-go maja 124, 
Ośrodek Kultury Chrześcijańskiej (filia MOK);

Godz. 19.00 Recital Andrzeja Poniedzielskiego, 
Nadarzyn, pl. Poniatowskiego 42, NOK (bilety w cenie: 
45/50 zł).

7 listopada (poniedziałek)
Godz. 19.30 Koncert zespołu CREE, Grodzisk Mazo-

wiecki, Kino Centrum Kultury (bilety w cenie 49 zł).
Oprac.: KR

•Wystawy •Filmy •Koncerty •Spotkania

P r o g r a m 
k i n a 

„ U R S U S ”
5 . 1 1   g o d z . 1 4 . 0 0 

6 . 1 1   g o d z . 1 4 . 0 0 

5.11  godz.16.00 i 19.00

6.11 godz.16.00 i 19.00

12.11  godz. 16.00 i 18.00

13.11  godz. 16.00 i 18.00

26.11  godz.16.00  i 18.00

27.11  godz.16.00  i 18.00

N O W E  P R Z YG O DY  A L A DY N A

BELGIA/FRANCJA-komedia – b/o

WOŁYŃ POLSKA l.15 - wojenny

D Z I E W C Z Y N A  Z  P O C I Ą G U

U S A  l . 1 5 - t h r i l l e r

SZKOŁA UWODZENIA CZESŁAWA M.

P O L S K A  l . 1 5 - k o m e d i a

Nowy cyfrowy projektor! Nagłośnienie DOLBY SURROUND!
Kasa czynna pół godziny przed pierwszym seansem.

Bi lety w cenie 15zł i  20zł,  k ino retro - 5 zł
Parking dla zmotoryzowanych widzów.

PRUSZKÓW. Utalentowana malarka tworzy w gronie osób, które również rozwijają swój talent

I n s p i r a c j a  R e a l i z m e m
Bożenna Koper od kilku lat maluje obrazy w pruszkowskim salonie w Pałacyku Sokoła. Jej dzieła 
przenika głębia błogiego spokoju, dlatego odbiorcy chcieliby pozostać w świecie jej obrazów 
na zawsze.

Bożenna Koper z wykształcenia jest 
technikiem architektury. Przez lata 

kreśliła ciekawe projekty budowlane.
– Lubiłam opracowywać projekty  

i dobrze mi to wychodziło – wspomina.
Była zadowolona ze swojej pracy 

zawodowej, ale od dawna intereso-
wała się malarstwem. Chciała tworzyć 
prawdziwą sztukę, wcielając w życie 
swoje artystyczne wizje, których ma 
całe mnóstwo.

Salon pruszkowski
Kilka lat temu dowiedziała się, że 

jest takie miejsce w Pruszkowie, gdzie 
można rozwijać swój talent w gronie 
ludzi, którzy mają artystyczny zmysł. 
Na pierwsze warsztaty przyszła razem 
z koleżankami. Niepowtarzalny klimat 
salonu spodobał się jej na tyle, że rozpo-
częła swoją malarską przygodę.

Pod okiem profesjonalisty
– Malujemy pod okiem profesjona-

listki, malarki i graficzki, Aliny Dorady 
– Krawczyk, która dodaje nam skrzydeł 
i jest znakomitym pedagogiem – pod-
kreśla Ada Bold, jedna z utalentowanych 
artystek, biorąca udział w spotkaniach.

Wnętrze salonu zdobią przepiękne 
obrazy autorstwa kilkudziesięciu mala-
rek. I choć domeną artystów jest praca 
w samotności, panie bardzo chętnie 
spędzają czas w swoim towarzystwie, 
dzieląc się niebanalnymi koncepcjami. 
Owoce twórczej indywidualności każ-
dej z artystek można oglądać podczas 
cyklicznych wystaw w Pałacu Ślubów.

Ponadto opiekunka grupy dba o to, 
aby jej podopieczne mogły prezentować 
swoje dzieła w galeriach, a w sezonie 
letnim również w plenerze. Do tej pory 
obrazy pań można było oglądać m.in. 
w Teatrze Kamienica czy w siedzibie 
Mazowsza w Otrębusach.

Dla pani Bożenny te cotygodniowe 
zajęcia są nie tylko doskonałą formą re-
laksu, ale także możliwością wykazania 
się i oczywiście pretekstem do spotkania 
z sympatycznymi osobami.

Artystka najchętniej maluje ludzi i kra-
jobrazy. Inspiracje czerpie z obserwacji 
codziennego życia. Uwielbia naturali-
styczne i realistyczne obrazy.

– Z natury jestem spokojna, dlatego to, 
co maluje jest odzwierciedleniem moje-
go wnętrza. Nie mogłabym malować tak 
jak Beksiński. Człowiek mimochodem 
poprzez malarstwo ukazuje swoje praw-
dziwe oblicze. Ludzie malując pokazują 
to, jacy są w środku, nawet nie zastana-
wiając się nad tym szczególnie – ocenia 
pani Bożenna.

Zainspirowana Podkowińskim
Artystka wzoruje się na malarstwie 

Władysława Podkowińskiego, który 
tworzył bardzo nastrojowe dzieła. Nie 
jest natomiast przekonana do twórczo-
ści Malczewskiego. Jej zdaniem artysta 
malował zbyt symbolicznie.

Sama tworzy spokojne, wręcz błogie 
obrazy, takie jak: Smutna bajka, Trzy 
cytryny, Astry w białym wazonie, Odpo-
czynek czy Niedzielna kawa. Lubi ma-
lować również martwą naturę. Jedyne 
od czego wzbrania się, to od tworzenia 
sztuki nieco bardziej nowoczesnej.

– Na razie ciężko się przełamać, ale 

może w przyszłości uda mi się stworzyć 
coś bardziej współczesnego – tłumaczy.

Wrażliwa estetka
W ubiegłych latach wystawę pani 

Bożenny zatytułowaną „Kraina spokoju” 
można było oglądać także w Pałacu Ślu-
bów. Obrazy, które się tam znalazły były 
tak żywe i sugestywne, że chciałoby się 
wejść do tego świata i pozostać w nim 
na zawsze. Dla artystki malarstwo, choć 
odkryte już w dojrzałym wieku, stało się 
prawdziwą pasją.

Jak sama mówi artyści dostrzegają 
rzeczy, które jest w stanie zobaczyć 
tylko prawdziwy esteta, czyli człowiek 
wrażliwy na piękno tego świata.

– Mamy inne spojrzenie na otaczającą 
nas rzeczywistość. Dostrzegamy rzeczy, 
których przeciętny odbiorca nie jest  
w stanie dostrzec – mówi Bożenna 
Koper.

Tekst i foto:
Daria Głowacka

Obrazy Bożenny Koper (na zdjęciu artystka wśród swoich dzieł) były już prezentowane na wielu 
wernisażach i wystawach. Malarka potrafi wydobyć piękno niemal z każdej istoty i przedmiotu, co 
czyni z niej mistrzynię pędzla

P O S Z U K U J E  
DO PRACY:

DZIENNIKARZY 
(redakcja@f lesch.pl )

HANDLOWCÓW 
(reklama@flesch.pl )
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GRODZISK MAZOWIECKI. Efektowne murale ozdobią miasto

„Wypisz wymaluj” swoje miasto
Wspaniałe grafiki, powstające w mieście i przykuwające uwagę przechodniów, wyróżniają się nieprzeciętnymi 
walorami estetycznymi. Dotąd powstało już kilkanaście takich malowideł. W tym roku gmina realizowała kolejne, 
zaś w przyszłym artyści znów zaskoczą nas nowymi pomysłami.

Projekt realizowany jest 
od 2014 roku. Dzięki tej 

inicjatywie obiekty, które do 
tej pory odstraszały prze-
chodniów stały się atrakcyjną 
wizytówką miasta, nawiązu-
jącą do jego historii.

Jako pierwsza stworzona 
została grafika, widniejąca na 
garażach przy skrzyżowaniu 
ulic 3 Maja i Teligi. Artyści 
umieścili tam napis „Kocham 
Grodzisk Mazowiecki”, a tak-
że łódkę na tle morza, aby 
w ten sposób upamiętnić 
postać znanego żeglarza 
Leonida Teligi, który dawniej 
był mieszkańcem Grodziska.

Ciekawie zaprojektowane 
murale ozdobiły dotychczas 
m.in. garaże przy ulicach 
Armii Krajowej i Wólczyńskiej 

oraz budynki przy ulicach 
Sadowej, Radońskiej i Szczer-
kowskiego, a także obiekty 
zlokalizowane niedaleko sie-
dziby WKD.

Jednym z najbardziej efek-
townych jest grafika „Życie 
Bałtyku”, przedstawiająca 
zwierzęta wodne, która zosta-
ła namalowana na transfor-
matorze przy ulicy Bałtyckiej.

Natomiast pasażerowie, 
czekający na pociąg mogą 
podziwiać mural, który znaj-
duje się przy stacji PKP i zaty-
tułowany został „170 lat kolei 
Warszawsko – Wiedeńskiej”.

– Co roku gmina przezna-
cza około 30 tysięcy złotych 
na kolejne murale – mówi 
Monika Kwiczak z grodzi-
skiego magistratu. – W tym 

roku konkretne lokalizacje 
zgłosił jeden z radnych – dwa 
transformatory na osiedlu 
Bairda. Na jednym z nich po-
wstał mural „Dom” autorstwa 
Edmunda Dudka – projekt 
wyłoniony jeszcze w ramach 
konkursu zakończonego  
w 2014 roku, a na drugim mu-
ral „Tadeusz Baird”. Pozostałe 
murale wykonane w   latach 
2015-2016 zaprojektowali  
i wymalowali dla nas artyści 
graficiarze z firmy „Wypisz 
wymaluj” z Olsztyna – dodaje 
Monika Kwiczak.

W tym roku ma powstać 
jeszcze jeden obraz w dziel-
nicy Łąki.

-  Jeśl i  chodzi o mural  
w Łąkach, to trwają jeszcze 
prace nad jego projektem. 

Powinien on powstać jeszcze 
w tym roku, na ścianie budyn-
ku na rogu ulicy Granicznej  
i Ułańskiej. Te trzy nowe lo-
kalizacje oraz uzupełnienie 
jednego elementu na gara-
żach przy 3 Maja wyczerpało 
już nasz tegoroczny budżet 
na ten cel – informuje Monika 
Kwiczak.

Jak zapewniają urzędnicy, 
w przyszłym roku projekt 
będzie kontynuowany. Tym 
razem ozdobione zostaną 
dwa transformatory – przy 
ulicy Kopernika oraz ściana 
przy parkingu koło orlików 
na Stawach Walczewskiego.

Daria
Głowacka

R E K L A M A

Pomysł kolorowania miasta sprawił, że dawne stare i zniszczone obiekty odzyskały swoją świetność. Na jednej z odrestaurowanych stacji transformatoro-
wych powstał mural zatytułowany „Dom”, a na drugiej mural „Tadeusz Baird”. Zdjęcia z tegorocznych realizacji Fot. U.M. w Grodzisku Maz. 

GRODZISK MAZOWIECKI. 
Rewitalizacja Stawów Walczewskiego

Oby do wiosny
Stawy Walczewskiego, będące jednym z ważniejszych 
punktów rekreacyjno – turystycznych w Grodzisku 
Mazowieckim zostaną całkowicie zmodernizowane. W 
ramach inwestycji przewidziano m.in. regulację rzeki 
Rokicianki, wzmocnienie skarp oraz pogłębienie istniejącego 
zbiornika wodnego i wykopanie nowego, a także przebudowę 
pomostu przy dolnym zbiorniku.

Stawy Walczewskiego zlokalizowane między ulicami 
Batorego i Nadarzyńską po zrealizowaniu inwestycji będą 
mogły pełnić funkcje przeciwpowodziowe i gaśnicze.

Jak informuje urząd miasta, przed rozpoczęciem prac bu-
dowlanych została przeprowadzona lustracja terenu pod 
kątem obecności małych ssaków, płazów i gadów. W skład 
przedsięwzięcia weszła m.in. regulacja rzeki Rokicianki, 
wzmocnienie skarp oraz pogłębienie istniejącego zbior-
nika wodnego i wykopanie nowego, a także przebudowa 
pomostu przy dolnym zbiorniku.

Na całym obwodzie zbiornika dolnego, a także na pra-
wym brzegu zbiornika górnego wybudowana zostanie 
ścieżka dla pieszych. Na ścianie wieży spustowej będą 
umieszczone znaki wodne, pełniące funkcje urządzeń 
pomiarowych.

Całość składać się będzie z dwóch akwenów, tak zwa-
nego dolnego w granicach istniejącego lustra wody oraz 
górnego, czyli nowo wybudowanego zbiornika. Zaś obie 
te części oddzielone będą groblą poprzeczną z kładką 
komunikacyjną i przesmykiem pod nią. W każdej części 
stawów przewidziane są głębiny na zimowiska dla ryb, a na 
górnym akwenie znajdzie się wyspa i siedlisko dla ptaków.

Obiekt ma być przekazany do użytku 30 kwietnia 2017 
roku, a przez cały okres eksploatacji Stawy Walczewskiego 
będą monitorowane. 

Daria Głowacka

U NAS. Kolejna dotacja na zakup samochodu dla OSP Żółwin

Ws p ó l n y m i  s i ł a m i
Gmina Brwinów otrzymała 190 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Warszawie na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Umowa z przedstawicielami WFO-
ŚiGW została podpisana po koniec 

września. Nowoczesny samochód z 
napędem 4x4 kosztował 910 200 zł. 
Gmina Brwinów na jego zakup otrzyma-
ła dotację z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Warszawie w wysokości 190 tys. zł, 
z funduszu Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckiego w wyso-
kości 100 tys. zł, Komendant Główny PSP 
przyznał dotację w wysokości 150 tys. zł, 
a 10,2 tys. dołożyli strażacy z Żółwina ze 
środków własnych.

Samochód ratowniczo-gaśniczy marki 
Scania trafił już do strażaków z OSP 

Żółwin. Posiada specjalistyczne wypo-
sażenie, m.in.: nowoczesne autopompy, 
zbiorniki na wodę i środki pianotwórcze, 
urządzenia kontrolno-sterownicze, urzą-
dzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze 
świetlne i dźwiękowe, drabiny, maszt 
oświetleniowy teleskopowy, wyciągar-
kę o napędzie elektrycznym, zwijadło, 
zestaw ratownictwa medycznego, sprzęt 
ratownictwa drogowego (narzędzia 
hydrauliczne, pompy, zwijadła przewo-
dów), latarki, radiotelefony przenośne, 
wentylator oddymiający.

U.G. Brwinów
Fot. OSP Żółwin

Stawy Walczewskiego będą miały powierzchnię ponad 5 hektarów, ich 
średnia głębokość wynosić będzie 2 metry, a w najgłębszym miejscu 
osiągnie głębokość 3 metrów Fot. U.M. Grodzisk Maz.
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2182/1821/OGS Nadarzyn Wolica, budowlana,
pow. 975m2, cena 214.500 zł

2181/1821/OGS Nadarzyn Wolica, budowlana,
pow. 1050m2, cena 231.000 zł

2180/1821/OGS Nadarzyn Wolica, budowlana,
pow. 1110 m2, cena 244 200 zł

2179/1821/OGS Grodzisk Maz, Książenice,
budowlana, pow. 4100m2, cena 255.000 zł

2178/1821/OGS Grodzisk. Maz. Książenice,
budowlana, pow. 4000 m2, cena 248.000 zł

2177/1821/OGS Ojrzanów, budowlana, pow.
1001m2, cena 139.000 zł

2175/1821/OGS Nadarzyn Wolica, budowlana,
pow. 950 m2, cena 209.000 zł

2169/1821/OGS Janki, budowlana, pow. 4500 m2,
cena 1.000.000 zł

2168/1821/OGS Nadarzyn Rusiec, budowlana,
pow. 950 m2, cena 160.000 zł

2164/1821/OGS Komorów, budowlana, pow.
2050 m2, cena 820.000 zł

2163/1821/OGS Komorów, budowlana, pow.
1650 m2, cena 660.000 zł

2162/1821/OGS Komorów, budowlana, pow.
1600 m2, cena 640.000 zł

2161/1821OGS Brwinów, budowlana, pow.
550 m2, cena 160.000 zł

2160/1821/OGS Nadarzyn Stara Wieś, budowlana,
pow. 2500 m2, cena 375.000 zł

2159/1821/OGS Grodzisk Mazowiecki, budowlana,
pow. 1745 m2, cena 1.396.000 zł

2158/1821/OGS Grodzisk Mazowiecki, budowlana,
pow. 1900 m2, cena 1.520.000 zł

2155/1821/OGS Wycinki Osowskie, budowlana,
pow. 1220 m2, cena 85.000 zł

1145/1821/OGS  Rasz yn, Sękocin Nowy ,
budowlana, pow. 1200 m2, cena 285.000 zł

1136/1821/OGS Milanówek, budowlana, pow.
1725 m2, cena 300.000 zł

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

1127/1821/OGS Ożarów Mazowiecki, Ołtarzew,
inwestycyjna, pow. 2000 m2, cena 640.000 zł

1089/1821/OGS Pruszków, budowlana, pow.
1334 m2, cena 390.000 zł

1757/1821/OGS Ożarów Mazowiecki Ołtarzew,
pow. 1000 m2 ,budowlana, cena 320.000 zł

1732/1821/OGS Ożarów Mazowiecki, Szeligi,
pow. 2600 m2,przemysłowa, cena 790.000 zł

1127/1821/OGS Ożarów Mazowiecki, Ołtarzew,
pow. 2000 m2, inwestycyjna, cena 640.000zł

1728/1821/OGS Stare Babice, Latchorzew,
pow. 800 m2, budowlana, cena 599.000 zł

1604/1821/OGS Nadarzyn Rusiec, pow. 1527 m2,
budowlana, cena 229.000 zł

1641/1821/OGS Stare Babice, Klaudyn, pow.
1050 m2, budowlana, cena 395.000 zł

1419/1821/OGS Ożarów Mazowiecki, pow.
1008 m2, budowlana, cena 227.000 zł

1359/1821/OGS Pruszków, pow. 903 m2, rolna,
cena 242.000 zł

1283/1821/OGS Stare Babice, Blizne Jasińskiego,
pow. 750 m2, budowlana, cena 465.000 zł

1912/1821/OGS Grodzisk Mazowiecki, Książenice,
pow. 1700 m2, budowlana, cena 220.000 zł

1154/1821/OGS Ożarów Mazowiecki, pow.
1100 m2, budowlana, cena 365.000 zł

2009/1821/OGS Stare Babice, Koczargi Stare,
pow. 1000 m2, budowlana, cena 440.000 zł

1125/1821/OGS Ożarów Mazowiecki, pow.
900 m2, budowlana, cena 253.000 zł

1083/1821/OGS Radziejowice, Adamów-Parcel,
pow. 1015 m2, budowlana, cena 90.000 zł

967/1821/OGS Stare Babice, pow. 500 m2,
budowlana, cena 180.000 zł

1859/1821/OGS  Pruszków ,  pow. 870 m2,
budowlana, cena 599.000 zł

931/1821/OGS Ożarów Mazowiecki, pow. 
1680 m2, budowlana, cena 430.000 zł

1089/1821/OGS Pruszków, pow. 1334 m2,
budowlana, cena 390.000 zł

930/1821/OGS Ożarów Mazowiecki, Umiastów,
pow. 1500 m2, budowlana, cena 255.000 zł

774/1821/OGS Stare Babice, pow. 1100 m2,
budowlana, cena 470.000 zł

1774/1821/OGS Stare Babice, Latchorzew,
pow. 550 m2, budowlana, cena: 359.000 zł

431/1821/OGS Stare Babice, Blizne Jasińskiego,
pow. 700 m2, budowlana, cena 505.000 zł

428/1821/OGS Ożarów Mazowiecki, Duchnice,
pow. 1052 m2, budowlana, cena 250.000 zł

2031/1821/OGS Nadarzyn, Strzeniówka, pow.
7040 m2, budowlana, cena 1.215.000 zł

1769/1821/OGS Ożarów Mazowiecki, pow.
560 m2, budowlana, cena 165.000 zł

2020/1821/OGS Raszyn, Wypędy, pow. 34.500 m2,
przemysłowa, cena 17.250.000 zł

1739/1821/OGS Brwinów, Owczarnia, pow.
1050 m2, budowlana, cena 280.000 zł

2000/1821/OGS Brwinów, pow. 490 m2, budowlana,
cena 280.000 zł

1963/1821/OGS Puszcza Mariańska, Budy 
    Zaklasztorne, pow. 8600 m2, budowlana,
    cena 150.000 zł
1944/1821/OGS Żabia Wola, Żelechów, budowlana,

pow. 1050 m2, cena 110.000 zł
1928/1821/OGS Podkowa Leśna, pow. 2040 m2,

budowlana, cena 840.000 zł
970/1821/OGS Kanie, pow. 1005m2, budowlana,

cena 475.000 zł
1890/1821/OGS Pruszków, pow. 700 m2,

budowlana, cena 215.000 zł
1886/1821/OGS Pruszków, pow. 1600 m2,

budowlana ,cena 400.000 zł
1877/1821/OGS Warszawa Ursynów, budowlana,

pow. 900 m2, cena 749.000 zł
1151/1821/OGS Pruszków, pow. 873 m2,

budowlana, cena 280.000 zł
1876/1821/OGS Pruszków, pow. 740 m2,

budowlana, cena 230.000 zł
1821/1821/OGS Warszawa Siekierki, pow. 737 m2,

budowlana, cena 442.000 zł
1375/1821/OGS Babice Nowe, pow. 1100 m2,

budowlana, cena 390.000 zł
1776/1821/OGS Milanówek, pow. 1750 m2,

budowlana, cena 420.000zł
1613/1821/OGS Brwinów, budowlana, pow.

1028 m2, cena 230.000 zł
1384/1821/OGS Ożarów Mazowiecki, Duchnice,

pow. 960 m2, budowlana, cena 220.000 zł
937/1821/OGS Pęcice, pow. 1008 m2, budowlana,

cena 270.000 zł
1341/1821/OGS Warszawa Siekierki, pow. 696 m2,

budowlana, cena 417.000 zł
1268/1821/OGS Brwinów, pow. 1080 m2,

budowlana, cena 280.000 zł
708/1821/OGS Leszno, Wyględy, pow. 1000 m2,

budowlana, cena 310.000 zł
1237/1821/OGS Pruszków, pow. 580 m2,

budowlana, cena 220.000 zł
1134/1821/OGS Puszcza Mariańska, Zator,

pow. 3150 m2, siedliskowa, cena 90.000 zł
1262/1821/OGS Ożarów Mazowiecki, pow.

900 m2, budowlana, cena 220.000 zł
1752/1821/OGS Milanówek, pow. 2150 m2,

budowlana, cena 320.000 zł
1756/1821/OGS Brwinów, pow. 3150 m2,

budowlana, cena 620.000 zł
1735/1821/OGS Komorów, pow. 1500 m2,

budowlana, cena 515.000 zł
1708/1821/OGS Nadarzyn Rusiec, pow. 1478 m2,

budowlana ,cena 199.500 zł
1692/1821/OGS Strzeniówka, pow. 2000 m2,

budowlana, cena 330.000 zł
2036/1821/OGS Nadarzyn, Stara Wieś, pow.

980 m2, budowlana, cena 167.000 zł
1651/1821/OGS Nadarzyn Rusiec, pow. 1000 m2,

budowlana cena 119.000 zł
1600/1821/OGS Nadarzyn Rusiec, pow. 1200 m2,

budowlana, cena 178.000 zł
1596/1821/OGS Nadarzyn Rusiec, pow. 1500 m2,

budowlana, cena 185.000 zł
1785/1821/OGS Żabia Wola, Musuły, pow.

2560 m2, budowlana, cena 220.000 zł
1680/1821/OGS Pruszków, pow. 1800 m2,

budowlana, cena 580.000 zł
1557/1821/OGS Nadarzyn Kajetany, pow.

5700 m2, inwestycyjna, cena 884.000 zł
1793/1821/OGS Raszyn, Janki, pow. 1360 m2,

budowlana, cena 388.000zł
1553/1821/OGS Nadarzyn Rozalin, pow. 1250 m2,

budowlana, cena 177.000 zł
1762/1821/OGS Strzeniówka, pow. 2050 m2,

budowlana, cena 338.000 zł
1542/1821/OGS Nadarzyn Kajetany, pow. 954 m2,

budowlana, cena 250.000 zł
1892/1821/OGS Mszczonów, Suszeniec, pow.

9000 m2, rolna ,cena 135.000 zł
1541/1821/OGS Nadarzyn Kajetany, pow. 963 m2,

budowlana, cena 250.000 zł
2040/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, pow. 925 m2,

budowlana, cena 115.000 zł
1985/1821/OGS Ożarów Mazowiecki, pow.

23.000 m2, inwestycyjna, cena 23.000.000 zł
818/1821/OGS Komorów Granica, pow. 973 m2,

budowlana, cena 730.000 zł
1069/1821/OGS Brwinów, pow. 1008 m2,

budowlana, cena 250.000 zł

1524/1821/OGS Nadarzyn Kajetany, pow.
1426 m2, inwestycyjna ,cena 221.000 zł

1499/1821/OGS Strzeniówka, pow. 2000 m2,
budowlana, cena 419.000 zł

1925/1821/OGS Brwinów, pow. 1100 m2,
budowlana, cena 330.000 zł

1480/1821/OGS Nadarzyn, budowlana, pow.
1700 m2, cena 300.000 zł

1085/1821/OGS Pruszków Żbików, pow. 900 m2,
budowlana, cena 330.000 zł

1464/1821/OGS Nadarzyn Rusiec, pow. 1075 m2,
budowlana, cena 159.000 zł

1463/1821/OGS Nadarzyn Rusiec, pow. 1005 m2,
budowlana, cena 165.000 zł

903/1821/OGS Stare Babice, Lipków, pow.
1000 m2, budowlana, cena 410.000 zł

1378/1821/OGS Nadarzyn, pow. 1300 m2,
budowlana, cena 255.000 zł

1323/1821/OGS Nadarzyn Stara Wieś, pow.
1400 m2, budowlana, cena 208.000 zł

1317/1821/OGS Nadarzyn Urzut, pow. 1743 m2,
budowlana, cena 230.000 zł

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

777/1821/OGS Nadarzyn, pow. 1100 m2,
budowlana, cena 190.000 zł

244/1821/OGS Nadarzyn Rusiec, pow. 1500 m2,
budowlana, cena 225.000 zł

197/1821/OGS Strzeniówka, pow. 1500 m2,
budowlana, cena 235.000 zł

1502/1821/OGS Nadarzyn Rusiec, pow. 1000 m2,
budowlana, cena 155.000 zł

171/1821/OGS Nadarzyn Urzut, pow. 1001 m2,
budowlana, cena 184.000 zł

1769/1821/OGS Ożarów Mazowiecki, pow. 560 m2,
budowlana, cena 165.000 zł

1145/1821/OGS Raszyn, Sękocin Nowy, pow.
1200 m2, budowlana, cena 285.000 zł

1999/1821/OGS Pruszków, pow. 770 m2,
budowlana ,cena 365.000 zł

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

1637/1821/OGS Duchnice, pow. 1350 m2,
budowlana, cena 360.000 zł

1653/1821/OGS Grodzisk Mazowiecki, Kozerki,  
    pow. 1427 m2, budowlana, cena 198.000 zł
1835/1821/OGS Brwinów, pow. 1800 m2,

budowlana, cena 450.000 zł
1834/1821/OGS Brwinów, pow. 977 m2,

budowlana, cena 244.000 zł
1833/1821/OGS Brwinów, pow. 824 m2,

budowlana, cena 186.000 zł
1228/1821/OGS Teresin, Pawłowice, pow.

3600 m2, budowlana, cena 80.000 zł
1830/1821/OGS Nadarzyn, Stara Wieś, pow.

1425 m2, budowlana, cena 185.000 zł
1891/1821/OGS Puszcza Mariańska, Lisowola,

pow. 18.000 m2, budowlano-usługowa,
cena 324.000zł

795/1821/OGS Komorów, pow. 1000 m2,
budowlana, cena 620.000 zł

1644/1821/OGS Nadarzyn, pow. 1500 m2,
budowlana, cena 335.000 zł

805/1821/OGS Komorów Granica, pow. 839 m2,
budowlana, cena 499.000 zł

1717/1821/OGS Strzeniówka, pow. 2150 m2,
budowlana, cena 355.000 zł

806/1821/OGS  Pi a s t ó w ,  pow.  950 m2,
budowlana, cena 550.000 zł

1349/1821/OGS Nadarzyn Rusiec, pow. 1000 m2,
budowlana, cena 195.000 zł

819/1821/OGS Milanówek, pow. 1350 m2,
    budowlana, cena 375.000 zł
1764/1821/OGS Suchy Las, pow. 1000 m2,

budowlana, cena 300.000 zł
834/1821/OGS Milanówek, pow. 1600 m2,

budowlana, cena 290.000 zł
1556/1821/OGS Nadarzyn Kajetany, pow.

2850 m2, inwestycyjna, cena 427.500 zł

983/1821/OGS Pruszków, pow. 2450 m2,
budowlana, cena 780.000 zł

1652/1821/OGS Nadarzyn Urzut, pow. 1200 m2,
budowlana ,cena 135.000 zł

997/1821/OGS  O trębusy ,  pow. 1010 m2,
budowlana, cena 337.000 zł

1802/1821/OGS Michałowice, pow. 1360 m2,
budowlana, cena 556.000zł

1007/1821/OGS Pruszków Bąki, pow. 1050 m2,
budowlana, cena 530.000 zł

1694/1821/OGS Strzeniówka, pow. 1966 m2,
budowlana ,cena 325.000 zł

1015/1821/OGS Brwinów, pow. 1300 m2,
budowlana, cena 290.000 zł

1757/1821/OGS Ołtarzew, pow. 1000 m2,
budowlana, cena 320.000 zł

1449/1821/OGS Strzeniówka, pow. 1535 m2,
budowlana, cena 145.000 zł

1900/1821/OGS Warszawa Mokotów, pow.
1705 m2, inwestycyjna, cena 890.000 zł

2035/1821/OGS Ożarów Mazowiecki, pow.
2890 m2, budowlana, cena 800.000 zł

1136/1821/OGS Milanówek, pow. 1725 m2,
budowlana, cena 300.000 zł

2021/1821/OGS Ożarów Mazowiecki, pow.
3000 m2, inwestycyjna cena 800.000 zł

1235/1821/OGS Ożarów Mazowiecki, pow.
1000 m2, budowlana, cena 250.000 zł

1691/1821/OGS Podkowa Leśna, pow. 2125 m2,
budowlana, cena 650.000 zł

2011/1821/OGS Stare Babice, Klaudyn, pow.
900 m2, budowlana, cena 400.000 zł

1085/1821/OGS Pruszków, pow. 900 m2,
budowlana, cena 330.000zł

2004/1821/OGS Stare Babice, pow. 1200 m2,
budowlana, cena 432.000 zł

1977/1821/OGS Stare Babice, Borzęcin, pow.
1000 m2, budowlana, cena 135.000 zł

1225/1821/OGS Podkowa Leśna, pow. 2560 m2,
budowlana, cena 670.000 zł

1 9 6 8 / 1 8 2 1 / O G S  S t a r e  B a b i c e ,  B l i z n e
Łaszczyńskiego, pow. 770 m2, budowlana,
cena 525.000zł

1919/1821/OGS Tomaszów Mazowiecki, Tresta,
pow. 1002 m2,rolna, cena 115.000 zł

1851/1821/OGS Stare Babice, Janów, pow.
735 m2, budowlana, cena 370.000 zł

1825/1821/OGS Brwinów, Domaniew, pow.
1570 m2, budowlana, cena 430.000 zł

1759/1821/OGS Nadarzyn Stara Wieś, pow.
983 m2, budowlana, cena 218.000 zł

1810/1821/OGS Stare Babice, Kwirynów, pow.
800 m2, budowlana, cena 372.000 zł

1809/1821/OGS Stare Babice, pow. 1000 m2,
budowlana, cena 465.000 zł

1774/1821/OGS Stare Babice, Latchorzew,
pow. 550 m2, budowlana, cena 359.000 zł

1835/1821/OGS Brwinów, pow. 1800 m2,
budowlana, cena 440.000zł

1555/1821/OGS Nadarzyn Kajetany, pow.
1148 m2, budowlana, cena 165.000 zł

1792/1821/OGS Nadarzyn, Urzut, pow. 8600 m2,
budowlana, cena 616.000 zł

1502/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, pow. 1000 m2,
budowlana, cena 155.000 zł

2039/1821/OGS Nadarzyn, Stara Wieś, pow.
3150 m2, budowlana, cena 540.000 zł

1458/1821/OGS Tarczyn, Kotorydz, pow. 1347 m2,
budowlana, cena 107.000 zł

1049/1821/OGS  Rasz yn ,  pow. 1820 m2,
budowlana, cena 490.000 zł

1449/1821/OGS Nadarzyn, Strzeniówka, pow.
1535 m2, budowlana, cena 145.000 zł

1956/1821/OGS Brwinów, Otrębusy, pow.
1250 m2, budowlana, cena 125.000 zł

1998/1821/OGS Nadarzyn, Urzut, pow. 2165 m2,
budowlana, cena 440.000 zł

787/1821/OGS Brwinów, Kanie, pow. 900 m2,
budowlana, cena 400.000 zł
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1336/1821/OGS Nadarzyn, Stara Wieś, pow.
1500 m2, budowlana, cena 150.000 zł

457/1821/OGS  Br winów ,  pow. 2700 m2,
budowlana, cena 459.000 zł

2016/1821/OGS Nadarzyn, Strzeniówka, pow.
2000 m2, budowlana, cena 440.000 zł

197/1821/OGS Nadarzyn, Strzeniówka, pow.
1500 m2, budowlana, cena 280.000 zł

1048/1821/OGS Pruszków, pow. 670 m2,
budowlana, cena 270.000 zł

937/1821/OGS Michałowice, Pęcice, pow. 
1008 m2, budowlana, cena 270.000 zł

1425/1821/OGS Nadarzyn, pow. 1000 m2,
budowlana, cena 235.000zł

818/1821/OGS Michałowice, Granica, pow.
973 m2, budowlana, cena 730.000 zł

540/1821/OGS Nadarzyn Strzeniówka, pow.
1000 m2, budowlana, cena 350.000 zł

2034/1821/OGS Michałowice, pow. 780 m2,
budowlana, cena 760.000 zł

1466/1821/OGS Nadarzyn, Parole, pow. 1000 m2,
budowlana, cena 100.000 zł

2023/1821/OGS Brwinów, Otrębusy, pow.
1765 m2, budowlana, cena 499.000 zł

1741/1821/OGS Strzeniówka, pow. 1300 m2,
budowlana, cena 280.000 zł

1687/1821/OGS Nadarzyn Kajetany, pow.
1800 m2, budowlana, cena 340.000 zł

2005/1821/OGS  Brwinów ,  pow. 637 m2,
budowlana, cena 179.000 zł

1991/1821/OGS  Pruszków ,  pow. 395 m2,
budowlana, cena 500.000 zł

1561/1821/OGS Brwinów, Żółwin, pow. 1250 m2,
budowlana, cena 249.000 zł

1984/1821/OGS Nadarzyn, Kajetany, pow.
1065 m2, budowlana, cena 160.000 zł

1967/1821/OGS Podkowa Leśna, pow. 2600 m2,
budowlana, cena 550.000 zł

1838/1821/OGS Milanówek, pow. 2200 m2,
budowlana, cena 250.000 zł

1966/1821/OGS  Br winów ,  pow. 900 m2,
budowlana, cena 250.000 zł

1906/1821/OGS Brwinów, Żółwin, pow. 1000 m2,
budowlana, cena 135.000 zł

158/1821/OGS  Jaktorów ,  pow. 1500 m2,
budowlana, cena 139.000zł

1905/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, pow. 1420 m2,
budowlana, cena 185.000 zł

357/1821/OGS Michałowice, pow. 727 m2,
budowlana, cena 590.000 zł

1895/1821/OGS Lesznowola, Magdalenka,
pow. 1800 m2, budowlana, cena 740.000 zł

1843/1821/OGS Brwinów, pow. 1736 m2,
budowlana, cena 434.000 zł

1423/1821/OGS Nadarzyn, Stara Wieś, pow.
2500 m2, budowlana, cena 312.500 zł

1814/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, pow. 1200 m2,
budowlana, cena 220.000 zł

1296/1821/OGS Michałowice, Pęcice, pow.
1929 m2, budowlana, cena 530.000 zł

1799/1821/OGS Brwinów, Owczarnia, pow.
900 m2, budowlana, cena 204.000 zł

1973/1821/OGS Żabia Wola, pow. 2900 m2,
budowlana, cena 348.000 zł

1781/1821/OGS Piastów, pow. 1095 m2,
budowlana, cena 600.000 zł

1766/1821/OGS Nadarzyn, Strzeniówka, pow.
4700 m2, budowlana ,cena 699.000 zł

1765/1821/OGS Brwinów, pow. 1250 m2,
budowlana, cena 400.000 zł

1782/1821/OGS  Musuły ,  pow. 1070 m2,
budowlana, cena 80.000 zł

1734/1821/OGS Załuski, Przyborowice Dolne, pow.
17.100 m2, inwestycyjna, cena 349.000 zł

1703/1821/OGS Milanówek, pow. 1480 m2,
budowlana, cena 235.000 zł

1686/1821/OGS Michałowice-Wieś, pow. 720 m2,
budowlana, cena 499.000 zł

1590/1821/OGS Pruszków, pow. 795 m2,
budowlana, cena 330.000 zł

1530/1821/OGS Grodzisk Mazowiecki, Książenice,
pow. 1500 m2, budowlana, cena 280.000 zł

1485/1821/OGS Raszyn, Janki, pow. 1000 m2,
budowlana, cena 300.000 zł

1311/1821/OGS  Piastów ,  pow. 980 m2,
budowlana, cena 410.000 zł

2061/1821/OGS Jaktorów-Kolonia, pow. 1990 m2,
budowlana, cena 180.000 zł

1306/1821/OGS Pruszków, Tworki, pow. 800 m2,
budowlana, cena 530.000 zł

1554/1821/OGS Nadarzyn Kajetany, pow.
1000 m2, budowlana, cena 145.000 zł

3082/1821/OMS Brwinów, 2 pokoje, pow. 46 m2,
cena 244.000 zł

3072/1821/OMS Brwinów, 2 pokoje, pow.
41 m2, cena 250.000 zł

3081/1821/OMS Piastów, 2 pokoje, pow. 62 m2,
cena 310.000 zł

3073/1821/OMS Piastów, 2 pokoje, do remontu,
pow. 35 m2, cena 190.000 zł

3068/1821/OMS Piastów, 4 pokoje, pow. 89 m2,
cena 350.000 zł

3083/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 48 m2,
cena 200.000 zł

3080/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 44 m2,
cena 220.000 zł

3079/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 46 m2,
cena 278.000 zł

3076/1821/OMS Pruszków, 4 pokoje, pow.
117 m2, cena 465.000 zł

3075/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow.
    35 m2, cena 209.000 zł
3071/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow.
   67 m2, cena 430.000 zł
3070/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow.

41 m2, cena 250.000 zł
3069/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow.

46 m2, cena 235.000 zł
3067/1821/OMS Pruszków, kawalerka, pow.

25 m2, cena 189.000 zł
3066/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow.

48 m2, cena 330.000 zł 
3065/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow.

58 m2, cena 380.000 zł
3046/1821/OMS Warszawa Białołęka, 2 pokoje,

pow. 41 m2, cena 270.000 zł
3064/1821/OMS Milanówek, stan deweloperski,

2 pokoje, pow. 43 m2, cena 226.000 zł
3063/1821/OMS Milanówek, stan deweloperski,

3 pokoje, pow. 63 m2, cena 315.000 zł
3062/1821/OMS Milanówek, stan deweloperski,

2 pokoje, pow. 43 m2, cena 226.000 zł
3061/1821/OMS Milanówek, stan deweloperski,

2 pokoje, pow. 41 m2, cena 212.000 zł
3060/1821/OMS Milanówek, stan deweloperski,

3 pokoje, pow. 64 m2, cena 322.000 zł
3059/1821/OMS Milanówek, stan deweloperski,

3 pokoje, pow. 59 m2, cena 295.000 zł
3058/1821/OMS Milanówek, stan deweloperski,

2 pokoje, pow. 43 m2, cena 227.000 zł
3057/1821/OMS Milanówek, stan deweloperski,

2 pokoje, pow. 41 m2, cena 213.000 zł
3056/1821/OMS Milanówek, stan deweloperski,

3 pokoje, pow. 58 m2, cena 295.000 zł
3055/1821/OMS Milanówek, stan deweloperski,

3 pokoje, pow. 63 m2, cena 317.000 zł
3053/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow.

64 m2, cena 297.000 zł
3052/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow.
   56 m2, cena 237.000 zł
3051/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow.

55m2, cena 275.000 zł
3049/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow.

38 m2, cena 208.000 zł
3048/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow.

32m2, cena 177.000 zł
3042/1821/OMS Warszawa Praga Południe,

3 pokoje, pow. 100 m2, cena 565.000 zł
3046/1821/OMS Warszawa Białołęka, 2 pokoje,

pow. 41 m2, cena 270.000 zł
3037/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow.

50 m2, cena 225.000 zł
3022/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow.

37m2, cena 175.000 zł
3020/1821/OMS Pruszków, kawalerka, pow.

32 m2, cena 195.000 zł
3019/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow.

48 m2, cena 195.000 zł
3023/1821/OMS  Warszawa Tarchomin ,

2 pokoje, pow. 37 m2, cena 235.000 zł
3021/1821/OMS  Warszawa Tarchomin,

2 pokoje, pow. 44 m2, cena 269.000 zł
3015/1821/OMS  Warszawa Tarchomin ,

2 pokoje, pow. 48 m2, cena 323.000 zł
3014/1821/OMS  Warszawa Tarchomin ,

3 pokoje, pow. 61 m2, cena 323.000 zł
3009/1821/OMS Warszawa Ursus, 3 pokoje,

pow. 48 m2, cena 310.000 zł
3008/1821/OMS Warszawa Ursus, 2 pokoje,

pow. 44 m2, cena 335.000 zł
3003/1821/OMS Warszawa Ursus, 3 pokoje,

pow. 62 m2, cena 530.000 zł

3002/1821/OMS  Grodzisk Mazowiecki ,
3 pokoje, pow. 55 m2, cena 258.000 zł

3001/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow.
48 m2, cena 256.000 zł

2998/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow.
47 m2, cena 285.000 zł

2911/1821/OMS  Pruszków ,  pow. 43 m2,
2 pokoje, cena 224.000zł

2977/1821/OMS  Pruszków ,  pow. 50 m2,
    2 pokoje, cena 219.000zł
2939/1821/OMS Warszawa Wola, pow. 37 m2,

2 pokoje, cena 290.000zł
2980/1821/OMS  Pruszków ,  pow. 58 m2,

2 pokoje, cena 360.000zł
2976/1821/OMS Warszawa Ursus, pow. 75 m2,

3 pokoje, cena 549.000 zł
2685/1821/OMS  Pruszków ,  pow. 64 m2,

4 pokoje, cena 265.000zł
2174/1821/OMS Stare Babice, Bożęcin Duży,

pow. 60 m2, 3 pokoje, cena 190.000 zł
2729/1821/OMS  Piastów,  pow. 32 m2,

2 pokoje, cena 190.000zł
2643/1821/OMS  Pruszków ,  pow. 48 m2,

2 pokoje, cena 199.000zł
2931/1821/OMS  Pruszków ,  pow. 39 m2,

2 pokoje, cena 214.000zł
2909/1821/OMS Pruszków, pow. 44 m2,

2 pokoje, cena 230.000zł
2704/1821/OMS Grodzisk Mazowiecki, pow.

60 m2, 3 pokoje, cena 249.000 zł
1620/1821/OMS  Pruszków ,  pow. 54 m2,

2 pokoje, cena 295.000zł
2957/1821/OMS Warszawa Włochy, pow. 51 m2,

2 pokoje, cena 310.000 zł
2937/1821/OMS Warszawa Ursus, pow. 47 m2,

2 pokoje, cena 330.000 zł
2820/1821/OMS Warszawa Bemowo, pow. 50 m2,

2 pokoje, cena 429.000 zł
2961/1821/OMS Warszawa Ursus, pow. 62 m2,

3 pokoje, cena 445.000 zł
3040/1821/OMS Warszawa Białołęka, pow. 44 m2,

2 pokoje, cena 320.000 zł
3039/1821/OMS Warszawa Tarchomin, pow.

44 m2, 2 pokoje, cena 278.000 zł

1447/1821/ODS Nadarzyn, pow. 350 m2,
działka 1100 m2, 7 pokoi, cena 670.000 zł

1437/1821/ODS Ożarów Mazowiecki, stan
deweloperski, 5 pokoi, pow. 150m2, działka
420 m2, cena 695.000 zł

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

1448/1821/ODS Michałowice, 4 pokoje, pow. 
   106 m2, działka 916 m2, cena 790.000 zł
1444/1821/ODS  Ku k l ó w ka  Za r z e c z n a ,

7 pokoi, pow. 318m2, działka 1500m2, cena
890.000 zł

1440/1821/ODS Warszawa Wesoła, 5 pokoi,
pow. 180 m2, działka 1080 m2, cena 890.000 zł

1441/1821/ODS Rozalin, 5 pokoi, pow. 200 m2,
działka 1000m2, cena 930.000 zł

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

1442/1821/ODS Wolica, 6 pokoi, pow. 255 m2,
działka 950 m2, cena 1.440.000 zł

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

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

1434/1821/ODS Wycinki Osowskie, pow. 160 m2,
4 pokoje, stan do wykończenia, działka 1500 m2,
cena 395.000 zł

1425/1821/ODS  Ożarów Maz. Duchnice,
4 pokoje, pow. 85 m2, działka 1405 m2, cena
399.000 zł

1429/1821/ODS Brwinów, 5 pokoi, pow.
120 m2, działka 822 m2, cena 430.500 zł

1423/1821/ODS  G r o d z i s k  M a z o w i e c k i ,
4 pokoje, pow. 250 m2, działka 325 m2,
cena 448.000 zł

1426/1821/ODS Pruszków, segment narożny,
4 pokoje, pow. 145 m2, działka 240 m2,
cena 640.000 zł

1430/1821/ODS Nadarzyn Rusiec, stan deweloperski,
5 pokoi, pow. 152 m2, działka 1000 m2,
cena 680.000 zł

1435/1821/ODS Boża Wola, 7 pokoi, pow.
200 m2, działka 800 m2, cena 705.000 zł

1427/1821/ODS Nowa Wieś, 6 pokoi, pow.
300 m2, działka 1000m2, cena 820.000 zł

1424/1821/ODS Warszawa Włochy, 9 pokoi, 
    pow. 368 m2, działka 593 m2, cena 1.150.000 zł
1423/1821/ODS  G r o d z i s k  M a z o w i e c k i ,

pow. 250 m2, działka 325 m2, 4 pokoje, cena
448.000 zł

1421/1821/ODS Warszawa Wesoła, 6 pokoi,
pow. 140 m2, działka 380 m2, cena 560.000 zł

1419/1821/ODS Brwinów, pow. 156 m2,
   działka 1670 m2, 5 pokoi, cena 620.000 zł
1204/1821/ODS Milanówek, wolnostojący,

5 pokoi, pow. 268 m2, cena 850.000 zł
76/1821/ODS Nadarzyn Urzut, wolnostojący,

stan surowy zamnknięty, pow. 200 m2,
5 pokoi, cena 320.000 zł

859/1821/ODS  Żabia Wola Bieniewiec ,
wolnostojący, stan surowy zamknięty, pow.
215m2, 5 pokoi, cena 405.000 zł

1253/1821/ODS  Nadarz yn Rusiec ,  stan
surowy otwarty, pow. 215m2, 5 pokoi, cena
455.000 zł

1421/1821/ODS Warszawa Wesoła, wolnostojący,
6 pokoi, pow. 140 m2, cena  560.000 zł

492/1821/ODS  Br winów ,  pow. 130 m2,
5 pokoi, działka 3100 m2, cena 455.000 zł

1216/1821/ODS  O trębusy  pow. 100 m2,
4 pokoje, działka 338 m2, cena 448.000 zł

1380/1821/ODS  Br winów ,  pow. 220 m2,
    5 pokoi, działka 1000 m2, cena 960.000 zł
1139/1821/ODS Stare Babice, Borzęcin Mały, pow.

220 m2, 5 pokoi, wolnostojący, stan do
wykończenia, działka 2500 m2, cena: 730.000 zł

1366/1821/ODS Pruszków, Parzniew, pow. 100 m2,
4 pokoje, działka 500m2, cena 399.000 zł

1245/1821/ODS Grodzisk Mazowiecki, pow.
    176 m2, 6 pokoi, działka 1080 m2, cena 
    590.000 zł
1218/1821/ODS Żabia Wola, pow. 155 m2,

4 pokoje, działka 1350 m2, cena 790.000 zł
1200/1821/ODS  Lipków ,  pow. 157 m2,

5 pokoi, pół bliźniaka, stan deweloperski,
działka 350 m2 cena 699.000 zł

1236/1821/ODS Nadarzyn , pow. 300 m2,
7 pokoi, działka 1500m2 ,cena 730.000 zł

1153/1821/ODS  Br winów ,  pow. 193 m2,
5 pokoi, pół bliźniaka, stan surowy zamknięty,
działka 416 m2, cena 429.000 zł

1245/1821/ODS  Gro dzisk  Mazowieck i ,
pow. 176 m2, 6 pokoi, działka 1080 m2, cena
590.000 zł

1203/1821/ODS  Nadarz yn, Rusiec ,  pow.
140 m2, 4 pokoje, działka 1050 m2, cena
630.000zł

1316/1821/ODS Pruszków, pow. 161 m2,
4 pokoje, działka 110 m2, cena 499.000 zł

1273/1821/ODS Ożarów Mazowiecki, Ołtarzew,
pow. 193 m2, 4 pokoje, działka 1220 m2,
cena 539.000zł

1363/ODS Grodzisk Mazowiecki, pow. 180 m2,
6 pokoi, działka 460 m2, cena 630.000 zł

1057/1821/ODS Łomianki, pow. 125 m2,
4 pokoje, działka 700 m2, cena 565.000 zł
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DAM PRACĘ:
-Duża hurtownia spożywcza  

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

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

- H u t row n i a  s p oż y wc z a  
w Nadarzynie zatrudni pra-
cowników magazynowych  
z możliwością zakwaterowania. 
Tel. 607 530 999

-Zatrudnię do działu eksportu 
z jęz. angielskim i (lub) włoskim. 
Tel. 604 492 736

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

SZUKAM PRACY:
-Kobieta w wieku 60 plus 

zajmie się prowadzeniem domu,  
a najchętniej gotowaniem także 
kuchnia wegetariańska. Tel. 513 
512 412

-Podejmę pracę dorywczą. 
Mężczyzna 38 lat. Tel. 665 271 
394

-Zaopiekuję się starszą oso-
bą wymagającą całodobowej 
opieki, mogę zamieszkać u tej 
osoby, mam doświadczenie. Tel. 
506 387 071

-Zaopiekuję się wzorowo 
dzieckiem lub osobą starszą. 
Posiadam referencje. Piastów  
i okolice. Tel. 502 062 352

AUTOMOTO:
-Bisa na części sprzedam. Tel. 

515 912 764
-Części do Poloneza rocznik 

1980 nowe i używane. Tel. (22) 
66 777 25

-Do Mercedesa A 170 W 168 
tanio sprzedam klocki hamulco-
we nowe i filtr kabinowy nowy. 
Tel. 609 445 512

-Kupię każde auto osobowe  
i dostawcze również rozbite i bez 
dokumentów. Tel. 519 353 990

-Kupię stare auta: fiat, syrena, 
nysa, warszawa, mikrus, wołga, 
moskwicz, zaporożec, zastawa  
i inne ciekawe oraz części. Także  
stare motocykle. Tel. 505 529 328

-Maluch - Fiat 126 p stan b. 
dobry + części. Tel. (22) 66 777 25

-Sprzedam Seat Cordoba 1,6, 
benzyna, 2000 r, cena: 3300 zł. 
Tel. 665 271 394

NIERUCHOMOŚCi:

-Dom bez podpiwniczenia, 
parter, piętro, poddasze. Działka 
1100 m2. Parter: pokój 15m, 
kuchnia 15m, łazienka 3m, ko-
tłownia 11m, przedpokój 7m, 
pomieszczenia gospodarcze 
13m, garaż z kanałem 17 m.

Piętro: 3 pokoje: 20m, 16m, 
11m, taras 12m, łazienka 3,5m, 
przedpokój 6m. W domu są 
wszystkie media prócz kana-
lizacji (szambo), ogrzewanie 
gazowe. Cena: 360 000 zł. Tel. 
500 383 983

-Boża Wola ul. Łódzka dom 
z działką 3 ha przy trasie na 
Poznań, media. Tel. 505 345 767

-Kupię działkę budowlaną  
o powierzchni ok. 1000 m2: 
Komorów, Pruszków, Nowa Wieś. 
Tel. 604 722 637, 602 711 403

-Lokal/Magazyn 60 m wynaj-
mę w Milanówku na ul. Książe-
nickiej 72. Tel. 501 369 528

-Piękną, narożną działkę1500 
m2 sprzedam niedrogo. Na 
nieruchomości dużo pięknych 
drzew oraz media (woda miej-
ska, prąd). Lokalizacja: Sucha 
Żyrardowska, 5 min. do PKP. Tel. 
505 345 767

-Pół bliźniaka w Parzniewie 
sprzedam. Tel. 535 487 338

-Sprzedam dwie działki bu-
dowlane w m. Borowiec k. Tar-
czyna. Powierzchnia: 2300 i 2015 
m2. Media, cena: 65 tys. zł za 
jedną. Tel. 517 677 381

-Sprzedam działkę budowlaną 
16 tys. m2 ze wszystkimi media-
mi w ulicy. Ożarów Mazowiecki, 
cena: 290 zł/m2. Tel. 604 08 17 17

-Sprzedam działkę 5700 m2  
w Bożej Woli k. Błonia. Na działce 
mały dom całoroczny, budynki 
gospodarcze, studnia, prąd, 
woda miejska. Teren zalesiony, 
częściowo ogrodzony, w pobli-
żu sklepy, szkoła, dworzec PKP 
i autobusowy, pozwolenie na 
budowę. Tel. 571 398 457

-Sprzedam w Jaktorowie dom 
parterowy 60 m2 z garażem. 
Stan surowy zamknięty. Działka: 
657 m2. Cena: 247 tys. zł. Tel. 694 
283 275

-Wynajmę lokal o pow. 40 m na  
biuro. Brwinów, ul. Rynek 19. 
Tel. 501 369 528

MATRYMONIALNE:
-Wdowa lat 60 pozna pana  

w podobnym wieku powaznie 
myślącego o zyciu. Okolice War-

szawy. Tel. 693 151 868

KUPIĘ - SPRZEDAM:
-Akordeon Hohner czarny 

sprzedam: 120 basów, 4 h (Car-
mena 4M). Tel. 508 644 766

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

-Bardzo stary odkurzacz Ome-
ga sprzedam. Tel. 515 912 764

-Drewno opałowo - kominko-
we mieszane. Cena: 120/m3. Tel. 
514 164 731

-Kolekcjoner kupi części od 
czołgów i samolotów sprzed 
1945 r. Interesują mnie nawet 
drobne części. Dla Ciebie może 
są bez wartości, a ja dobrze 
zapłacę. Tel. 505 529 328

-Kupię antyki, obrazy, grafiki, 
rzeźby, monety, srebra, platery, 
bibeloty, graty ze strychów oraz 
piwnic - za gotówkę 506 770 474

-Kupię ciekawostki militarne, 
numizmatyczne lub inne propo-
zycje. Tel. 504 787 350

-Kupię monety, banknoty, sre-
bra, platery, militaria, pocztówki, 
znaczki oraz inne starocie, Tel. 
502 510 493

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

-Owocowe drewno opałowe, 
suche do kominka sprzedam. 
Cena: 100 zł za m3. Tel. (22) 66 
777 25

-Pasjonat starych samocho-
dów kupi: Syrena, Fiat, Nysa, Gaz 
i inne części blacharskie. Tel. 516 
774 069

-Różne materiały do szycia 
damskiej odzieży (koronki, su-
waki itp.) sprzedam. Tel. 22 66 
777 25

-Stare płyty i kasety do sprze-
ania. Tel. 515 912 764

-Szafę chłodniczą sprze-
dam. Wymiary: 1,24/1,90/66 
oraz  wit r ynę chłodniczą  
o wymiarach: 1,10/1,20/90. Tel. 
696 778 316

-Sprzedam kask motocyklowy, 
nowy, cena: 250 zł oraz używany 
kask za 30 zł. Tel. 665 271 394

-Sprzedam kurtkę skórzaną 
męską, nową ze skóry cielęcej 
w kolorze brązowym. Rozmiar L, 

cena: 300 zł. Tel. 660 930 281po 
godz. 15.00

--Sprzedam nowe futro z nu-
trii, beżowe. Tel. 22 758 21 18

-Sprzedam piękny jak nowy 
kożuch damski polskiej produk-
cji z Kurowa. Długość 3/4 z kap-
turem, kolor brązowy, rozmiar 
42/44, cena: 300 zł do negocjacji. 
Tel. 660 930 281 po godz. 15.00

-Sprzedam używane aku-
mulatory z gwarancją, również 
żelowe. Tel. 504 787 350

-Tanio sprzedam opony zi-
mowe HANKOOK 185x50x15, 
4 sztuki, 2013 r, 3000 km prze-
biegu, stan b. dobry. Tel. 725 
219 527

-Talerze, miski Włocławek 
sprzedam. Tel. 515 912 764

USŁUGI:
-Już teraz zadbaj o swój po-

mnik! Profesjonalne czyszcze-
nie grobów specjalistycznym 
urządzeniem pod ciśnieniem  
z użyciem niezawodnych środ-
ków. Tel. 793 977 538

-Pożyczki pod zastaw nieru-
chomości. Tel. 797 585 919

-Profesjonalne czyszczenie 
elewacji, dachów i kostki bruko-
wej. PROMOCJA. Tel. 516 689 712

-Profesjonalne pranie i czysz-
czenie dywanów, wykładzin, 
tapicerki, elewacji i kostki bru-
kowej. Tel. 663 484 902

-Przyjmę reklamę na bu-
dynek Brwinów ul.  Rynek 
19 - Centrum: 2,5m x 2m  
Cena: 200 zł/mc. Tel. 501 369 528

-Studnie tel. 601 231 836
-Tarocista udokumentowana 

wróżbiarska tradycja rodzinna, 
dar, doświadczenie, referencje. 
Więcej informacji i oferta pod 
adrsem: www.tarocista.pl Tel. 
600 103 891-Twoja nierucho-
mość ma skomplikowany stan 
prawny? Nie wiesz jak to uregu-
lować? Zadzwoń! Pomożemy! 
Tel. 517 091 771

-Wycinka, pielęgnacja drzew. 
Karczowanie terenu. Tel. 514 
164 731

RÓŻNE
-Uczciwa 60 l z Ursusa pozna 

koleżankę z Ursusa. Tel. 600 
722 245

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

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  A

C H W I L A  R E L A K S U

To się okaże
Po badaniu Nowak pyta: 

- I co to za choroba, panie doktorze? 
- Nie wiem, dopiero sekcja zwłok wykaże.

Rozmowa
Co mówi kabel do kabla? 

- Bądźmy w kontakcie!

Zimna krew
Tato, to prawda, że prawdziwy mężczyzna powinien 

zachować zimną krew w sytuacjach dramatycznych? 
- Tak synu, to prawda. 
- To co chcesz najpierw zobaczyć. Mój dzienniczek, czy 
rachunek za nowe futro mamy?

Nie śmiej się
Do szpitala przywieźli faceta z nożem miedzy żebra-

mi. Lekarz pyta: 
- Boli pana?  
- Tak, ale tylko jak się śmieję. 

Bez pryszczy
- Mamo, ja już naprawdę nie będę miał więcej prysz-

czy? 
- Nie, nie będziesz miał. 
- Ale obiecujesz? 
- Tak. 
- A skąd wiesz? 
- Bo już nie ma miejsca.

Coś kupił Borys?
Żona rosyjskiego oligarchy pyta go, gdy wrócił  

z miasta do domu: 
- Borys, ty kupiłeś arbuza czy airbusa, bo jak dzwoni-
łeś, to nie dosłyszałam?
Rozmowa przewodników

Co mówi kabel do kabla?
- Bądźmy w kontakcie!

www.komediowo.pl

B e z  T a b u
Droga Redakcjo
Pozwoliłem sobie napisać gdyż jestem nowym mieszkań-

cem Pruszkowa i potrzebuję porady.
We wrześniu razem z żoną i dwójką dzieci przeprowadzili-

śmy się do Pruszkowa z Wrocławia.
Jesteśmy raczej rozrywkowi i siedzenie w domu po pracy 

jakoś nas nie bierze.
Oboje z żoną pracujemy do 17 więc później chcielibyśmy 

jakoś rodzinnie spędzać czas.
We Wrocławiu mieliśmy już swoje miejsca, tu natomiast nie 

wiemy co zrobić ze sobą po pacy.
Nie znamy Pruszkowa ani okolic więc byłbym bardzo 

wdzięczny za jakieś rady.
Michał 48 l.

Nowy Pruszkowianin

Szanowny Panie Michale
Na wstępie serdecznie dziękuję za zapytanie i gratuluję 

wyboru.
Pruszków to bardzo ładne i wciąż rozwijające się miasto 

oferujące swoim mieszkańcom naprawdę sporo atrakcji.
Jedną z propozycji zdecydowanie będzie pruszkowska 

pływalnia Kapry czynna codziennie do godziny 22. Tam 
znajdziecie Państwo strefę zabaw dla dzieci, dla małżonki 
aqua robics oraz saunę dla Pana.

Kolejną moją propozycją będzie jedna z wielu sal zabaw dla 
dzieci. Maluchy będą szaleć, na zjeżdżalniach, w basenach  
z piłeczkami, Państwo natomiast możecie się zrelaksować  
z książką przy kawie lub herbacie.

Świetną alternatywą dla weekendów w domu jest też 
stadnina koni w sąsiadującej z Pruszkowem Podkowie 
Leśnej, to miejsce idealne dla całej rodziny.

Latem natomiast miasto oferuje dla swoich mieszkańców 
atrakcje w postaci kajaków, kina letniego w parku Potulic-
kich, lub strzeżoną plażę i kąpielisko w parku Mazowsze.

W niedalekiej przyszłości powstanie w Pruszkowie galeria 
handlowa Nowa Stacja a w niej siedmiosalowe kino.

Panie Michale dokonał Pan bardzo dobrego wyboru.
Witamy w mieście!

Pozdrawiam
Kasia

Drodzy czytelnicy czekam na Wasze maile na każdy temat:  
redakcja@flesch.pl.

Na łamach gazety odpowiem Państwu na każde trapiące 
Was pytanie: gdzie najlepiej zjeść, gdzie kupić tanio i fajnie, 
jak usunąć palmy z tłuszczu czy jak z pompą oświadczyć się 
ukochanej.
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ZATRUDNIMY AGENTÓW - POŚREDNIKÓW 
NIERUCHOMOŚCI TEL. 604 - 492 - 736

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

Nr oferty: 
1359/1821/OGS

Rodzaj działki rolna

Kształt prostokąt
15mx60m

Media w ulicy

Kontakt 22 730 33 40

Działka na sprzedaż

242 000 PLN

Pruszków

903 m2

Dom na sprzedaż

275 000 PLN

Kozery

3 pok. 155 m2
Nr oferty: 
1334/1821/ODS

Rok budowy: 1992

Stan: remont

Typ domu wolnostojący

Pow. działki 1480 m .kw.

Kontakt 22 730 33 40

Mieszkanie na sprzedaż

389 000 PLN

Ożarów Mazowiecki

4 pok., 93 m2
Nr oferty: 
2450/1821/OMS

Rok budowy: 2010

Stan: deweloperski

Piętro: 3/3

Typ kuchni: oddzielna

Kontakt 22 730 33 40

Działka na sprzedaż

175 000 PLN

Nadarzyn, Stara Wieś

1200 m2
Nr oferty: 
2130/1821/OGS

Rodzaj działki budowlana

Kształt prostokąt
30mx40m

Media tak

Kontakt 22 730 33 40

Mieszkanie na sprzedaż

447 000 PLN

Warszawa - Bemowo

2 pok., 55 m2
Nr oferty: 
3030/1821/OMS

Rok budowy: 2010

Stan: idealny

Piętro: 1

Typ kuchni: widna

Kontakt 22 730 33 43

Działka na sprzedaż

230 000 PLN

Brwinów

1028 m2

Działka na sprzedaż

950 000 PLN

Ożarów Mazowiecki

8500 m2

Działka na sprzedaż

630 000 PLN

Nowa Wieś k. Komorowa

900 m2
Nr oferty: 
2059/1821/OGS

Rodzaj działki budowlana

Kształt prostokąt
36mx24m

Media tak

Kontakt 22 730 33 43

Nr oferty: 
1267/1821/OGS

Rodzaj działki budowlana

Kształt prostokąt
60mx140m

Media tak

Kontakt 22 730 33 40

Dom na sprzedaż

1 072 000 PLN

Ożarów Maz., Duchnice

6 pok. 175 m2
Nr oferty: 
1408/1821/ODS

Rok budowy: 2013

Stan: idealny

Typ domu wolnostojący

Pow. działki 750 m .kw.

Kontakt 22 730 33 43

Mieszkanie na sprzedaż

110 000 PLN

Pisz

2 pok., 38 m2

Mieszkanie na sprzedaż

209 000 PLN

Pruszków

2 pok., 35 m2

Nr oferty: 
2752/1821/OMS

Rok budowy: 1956

Stan: idealny

Piętro: 1

Typ kuchni: widna

Kontakt 22 730 33 40

Działka na sprzedaż

990 000 PLN

Kajetany

8200 m2

Nr oferty: 
1613/1821/OGS

Rodzaj działki budowlana

Kształt prostokąt
30mx34m

Media tak

Kontakt 22 730 33 43

Nr oferty: 
2058/1821/OGS

Rodzaj działki przemysłowa

Kształt prostokąt
28mx300m

Media tak

Kontakt 22 730 33 43

Nr oferty: 
3075/1821/OMS

Rok budowy: 1965

Stan: dobry

Piętro: 4/4

Typ kuchni: widna

Kontakt 22 730 33 43

Dom na sprzedaż

1 150 000 PLN

Stare Babice

6 pok. 210 m2

Dom na sprzedaż

2 200 000 PLN

Ożarów Mazowiecki

6 pok. 200 m2

Dom na sprzedaż

680 000 PLN

Komorów

5 pok. 170 m2

Nr oferty: 
895/1821/ODS

Rok budowy: 2008

Stan: idealny

Typ domu wolnostojący

Pow. działki 1400 m .kw.

Kontakt 22 730 33 43

Nr oferty: 
1202/1821/ODS

Rok budowy: 2000

Stan: bardzo dobry

Typ domu wolnostojący

Pow. działki 1500 m .kw.

Kontakt 22 730 33 40

Nr oferty: 
979/1821/ODS

Rok budowy: 2016

Stan: deweloperski

Typ domu bliźniak

Pow. działki 480 m .kw.

Kontakt 22 730 33 40


