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SAMORZĄD. Gminny program rewitalizacji Miasta Piastowa 2016+

Odbudować „Biały Pałac”
Władze miasta przygotowały wart ponad 150 mln. zł program ponownej urbanizacji Piastowa. Na wybór 20 projektów 
rewitalizacji wpływ mieli mieszkańcy miasta, którzy wzięli udział w ankiecie.

Celem opracowania, a następnie wdro-
żenia programu rewitalizacji Miasta 

Piastowa, jest: pobudzenie aktywności 
środowisk lokalnych, stymulowanie współ-
pracy wszystkich zainteresowanych na rzecz 
rozwoju społeczno-gospodarczego oraz 
przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia 
społecznego, szczególnie na obszarach kon-
centracji negatywnych zjawisk społecznych. 

W ramach opracowania diagnoz służących 
wyznaczeniu obszaru zdegradowanego  
i obszaru rewitalizacji Piastowie, przeprowa-
dzono ankietę skierowaną do mieszkańców 
tego obszaru. Służyła ona poznaniu opinii 
mieszkańców na temat barier rozwojowych 
miasta. Ankieta składała się z 9 pytań,  
w których pytano szczegółowo o negatywne 
zjawiska społeczne, gospodarcze, środowi-
skowe, przestrzenno-funkcjonalne i tech-
niczne, występujące na terenie Piastowa. 
Ankieta była dostępna online w okresie 20 
czerwca – 24 lipca 2016 r. Ankietę wypełniło 
200 respondentów.

Reurbanizacja Piastowa
N a  p o d s t a w i e  a n k i e t y  o p r a c o -

w a n o  g ł ó w n e  z a d a n i a  z  z a k r e -
su reurbanizacji miasta. Dotyczą one:  
- zapewnienia mieszkańcom możliwości zna-
lezienia zatrudnienia w miejscu zamieszkania 
dzięki wprowadzeniu rozwiązań umożliwiają-
cych prowadzenie działalności gospodarczej,  
- zapewnienia mieszkańcom dostępu 
do usług i infrastruktury społecznej,  
- wyznaczenia terenów, na których ukształ-
tować się powinno centrum miasta,  
- powiązania funkcjonalnego północ-
n e j  i  p o ł u d n i o w e j  c z ę ś c i  m i a s t a ,  
- takiego ukształtowania zabudowy na 
terenach dotychczas niezainwestowanych, 
aby harmonijnie współgrała ze stanem 
istniejącym. 

Atrakcyjność miasta
Opracowany w 2016 r. „Gminny program 

rewitalizacji Miasta Piastowa 2016+” zawiera 
kontynuację i rozwinięcie celów jakie zawie-
rał opracowany w 2008 r. „Lokalny Program 
Rewitalizacji Miasta Piastowa na lata 2007-
2013”. Z założenia, ma on przyczyniać się do 

zwiększenia szeroko rozumianej atrakcyjno-
ści Piastowa, w szczególności w odniesieniu 
do lokowania nowych rodzajów działalności 
gospodarczej i w konsekwencji utrzymania 
istniejących i powstania nowych miejsc pra-
cy. Usprawnienia w sferze infrastruktury po-
zwolą na podniesienie atrakcyjności miasta.

Wszystkie, spośród proponowanych do 
realizacji w ramach „Gminnego programu 
rewitalizacji Miasta Piastowa 2016+” projekty 
o charakterze inwestycyjnym odnoszą się 
do szeroko rozumianej sfery infrastruktury 
społecznej. Jest to 20 projektów, których 
szacunkowy koszt to ponad 150 milionów 
zł. a realizacja planowana jest w latach 
2017-2030r.

Są to
1. „Rewitalizacja terenu składów przy ul. J. 

Poniatowskiego” 
2. „Modernizacja skweru przy ulicy War-

szawskiej” 
3. „Rewitalizacja Pomnika przy ulicy War-

szawskiej wraz z bezpośrednim otoczeniem” 
4. „Rewitalizacja >Willi Millera< wraz  

z otaczającym parkiem” 
5. „Rewitalizacja rejonu ulicy Lwowskiej” 
6. „Rewitalizacja Osiedla Kolejowego” 
7. „Rewitalizacja Osiedla Tysiąclecia” 
8. „Rewitalizacja zespołu starych kamienic” 

(rejon „Białego Pałacu”) przy wlocie ul. Go-
debskiego do ul. Dworcowej oraz na rogu 
ul. Ujejskiego i Kasprowicza

9. „Zmiana wizerunku ulicy Z. Gęsickiego 
wraz z założeniem skweru”

10. „Rewitalizacja ulic Al. Wojska Polskiego/
Al. Tysiąclecia”

11. „Rozbudowa kompleksu oświatowo-
-kulturalnego z siedzibą Liceum Ogólno-
kształcącego”

12. „Remont i modernizacja Gimnazjum 
nr 2” 

13. „Rewitalizacja terenów po dawnym 
przedszkolu PKP”

14. „Budowa i modernizacja placów zabaw 
w sąsiedztwie obiektów edukacyjnych” 

15. „Modernizacja i rozbudowa Stadionu 
Miejskiego” 

16. „Modernizacja parku miejskiego” 
17. „Odbudowa „Białego Pałacu” 
18. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej  

o funkcjach rekreacyjno-społecznych przy 
ul. Sowińskiego” 

19. „Piastowskie Centrum Kultury” 
20. ”Rewitalizacja Placu Zgody” .

Oprac. Ewelina Wielgat
Fot. UM. Piastów

***
Rewitalizacja stanowi proces wyprowadza-

nia ze stanu kryzysowego obszarów zdegra-
dowanych. Proces ten ma być prowadzony  
w sposób: kompleksowy, poprzez zintegrowa-
ne działania na rzecz lokalnej społeczności, 
przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane 
terytorialnie. Działania podejmowane w ra-
mach rewitalizacji powinny być prowadzone 
przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie 
gminnego programu rewitalizacji.
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EDUKACJA. Przedszkole w dzielnicy pofabrycznej

To dopiero początek
W Ursusie powstanie nowe przedszkole – pierwsze na 
terenach pofabrycznych dzielnicy, gdzie obecne budowane 
są osiedla mieszkaniowe. Placówka dla 150 dzieci będzie 
gotowa w 2019 roku.

- Budowa przedszkola warta ok. 7 mln zł zostanie zrealizowana 
na działce przy ul. Hennela. Będzie to I etap inwestycji, która prze-
widuje w przyszłości budowę szkoły podstawowej z halą sporto-
wą – zapowiada Urszula Kierzkowska burmistrz dzielnicy Ursus. 
Inwestycja obejmuje budowę dwukondygnacyjnego, sześcio-
oddziałowego przedszkola dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat  
z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu oraz wyposażeniem 
placówki.

W przedszkolu o całkowitej powierzchni 1611 m2 sale zajęć 
będą miały minimum 70 mkw. W każdej z nich osobna łazienka 
i kącik zabaw – labirynt wykonany jako pełna, stała, wielopozio-
mowa zabudowa typu meblowego.

W obiekcie znajdzie się także m.in. sala gimnastyczna z możli-
wością otwarcia na przyległy hol na potrzeby organizacji imprez  
i uroczystości z udziałem rodziców, sala zajęć integracji sensorycz-
nej, własny blok żywienia, wydzielona część pedagogiczna, w tym 
pokój logopedy, pokój psychologa, pokój rozmów z rodzicami  
i pokój nauczycielski.

Na terenie ogrodu przy budynku powstaną trzy wydzielone 
place zabaw, osobno dla każdej grupy wiekowej. Przedszkolaki 
będą miały do dyspozycji także zewnętrzne otwarte tarasy, które 
powstaną przy salach zajęć na parterze.

Źródło: www.ursus.warszawa.pl

DWUTYGODNIK

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

Druk: oDDI Poland Sp. z.o.o  
Kamień, ul. Radomska 2, 

26-800 Białobrzegi

SPRZEDAM DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ 1501 m2

KOMORÓW 
ul. STARA DROGA

tel. 6 9 4   5 4 5   8 4 0

Na dziace przy ul. Hennela powstanie pierwsze na terenach pofabrycznych 
przedszkole dla 150 dzieci za ok. 7 mln. zł Autor wizualizacji: Artur Cebula 
Anna Kunkel Architekci

Przyjęcia 
okolicznościowe,

535 - 33 - 30 - 34 urodziny dla dzieci

PRUSZKÓW. Wyniki głosowania na projekty realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 

Mieszkańcy wybrali siedem inwestycji
Znamy wyniki głosowania na projekty realizowane w ramach pruszkowskiego budżetu obywatelskiego. Zwycięskie koncepcje 
będą realizowane już 2017 roku.

Do 25 czerwca br. mieszkańcy Pruszkowa 
mogli zgłaszać pomysły na wykorzy-

stanie środków z budżetu obywatelskiego. 
Do dyspozycji pruszkowian pozostawiono 
kwotę 950 tys. zł. Mieszkańcy zgłosili aż 54 
projekty inwestycyjne.

Wśród śmiałych koncepcji pruszkowian nie 
zabrakło planów budowy publicznej toalety 
automatycznej w Parku Potulickich, boiska 
ze sztuczną nawierzchnią do siatkówki i ko-
szykówki na Gąsinie, świetlicy na Malichach, 
placu zabaw dla psów oraz kilku siłowni ple-
nerowych. Zaproponowano także budowę 
skateparku oraz miejsca do grillowania przy 
rzece Utracie.

Po przeprowadzeniu oceny formalnej, 
wnioski trafiły do konsultacji społecznych. 
W głosowaniu wzięło udział 2457 osób, 
czyli 5,1% uprawnionych do głosowania. 
Zwycięskie koncepcje będą realizowane 
już 2017 roku.

Na Gąsinie (obszar I) najwięcej głosów 
mieszkańców zdobył projekt budowy boiska 
sportowego. Na Żbikowie i Bąkach (obszar II) 
za najciekawszą również uznano inicjatywę 
sportową – pomysł budowy boiska wielo-
funkcyjnego.

Na Tworkach i Malichach (obszar III) 
mieszkańcy zagłosowali na „Inkubator świe-
tlicy osiedlowej”. Natomiast pruszkowianie z 
Wyględówka, Ostoi i Os. Marii (obszar IV) wy-
brali plac zabaw dla psów – ogródek Agility.

W centrum Pruszkowa (obszar V) wygrał 
pomysł cyklicznych spotkań seniorów „Se-
niorada”. Mieszkańcy z okolic stacji kolejowej 
i parku Kościuszki za najlepszy uznali pomysł 
na stworzenie kontrapasu rowerowego w ul. 
Chopina, natomiast pruszkowianie z osiedla 
Staszica i osiedla Prusa – projekt budowy 
boiska wielofunkcyjnego.

Wyniki głosowania trafiły do rady progra-
mowej ds. budżetu obywatelskiego, która 

stworzyć ma finalną listę rekomendowanych 
projektów. Oznacza to, że w niektórych ob-
szarach może zostać zrealizowanych jeszcze 
kilka projektów.

- Szansę mają głównie projekty „tańsze”, 
które uzyskały mniejszą liczbę punktów – 
mówi Michał Landowski, przewodniczący 
zespołu ds. budżetu obywatelskiego.

Tekst i foto:
Kinga Rochalska

Wyniki głosowania na projekty realizowane w ramach pruszkowskiego budżetu obywatelskiego trafiły do rady 
programowej ds. budżetu obywatelskiego, która stworzyć ma finalną listę rekomendowanych projektów

GRODZISK MAZOWIECKI. Miasto dba o miejsca pamięci

Renowacja pomnika 
przy placu Wolności
Już niebawem zakończą się prace renowacyjne pomnika 
Miejsce Straceń przy placu Wolności.

Pomnik Miejsce Straceń przy placu Wolności jest jednym z ciekaw-
szych zabytków wyeksponowanych w centrum miasta. To miejsce, 
gdzie nie tylko odbywają się ważne uroczystości, ale również czczona 
jest pamięć poległych.

Teraz pomnik poddawany jest renowacji. Bowiem grodziski ma-
gistrat zlecił firmie Nestor odnowę zabytku.

Szereg prac, które zostaną wykonane, m.in. usunięcie starych fug, 
mycie całej powierzchni agregatem ciśnieniowym, piaskowanie, 

przywrócenie oryginalnego koloru oraz hydrofobizacja preparatem 
krzemoorganicznym mają na celu nie tylko poprawę estetyki po-
mnika, ale także dostosowanie go do współczesnych standardów.

Prace te z pewnością poprawią to wizerunek miejsca, które wielu 
mieszkańców Grodziska Mazowieckiego do dziś wspomina z sen-
tymentem.

Tekst i foto: Daria Głowacka

Po zakończeniu prac renowacyjnych pomnika Miejsce Straceń przy pl. Wolności  
w Grodzisku Mazowieckim wartość wizualna zabytku wzrośnie
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INTERWENCJA. Zmiany na poczcie przy ul. Kraszewskiego

Nowy naczelnik i dodatkowy pracownik
Wracamy do sprawy nieprawidłowości wykrytych na poczcie przy ul. Kraszewskiego w Pruszkowie. Po blisko dwóch 
miesiącach od interwencji, którą podjęliśmy na prośbę naszych czytelników, na poczcie przy ul. Kraszewskiego 
pojawiły się zmiany mające na celu usprawnienie obsługi klientów.

Sprawą nieprawidłowości wykrytych 
na poczcie przy ul. Kraszewskiego  

w Pruszkowie zajęliśmy się we wrześniu tego 
roku, w momencie kiedy do naszej redakcji 
zaczęły spływać e-maile z informacjami od 
niezadowolonych mieszkańców.

Pruszkowianie skarżyli się na zbyt małą 
ilość otwartych okienek i pracowników ob-
sługujących interesantów oraz brak jasnego 
podziału dotyczącego oznakowania spraw 
do załatwienia w danym punkcie.

Zastrzeżenie mieszkańców wzbudzała 
również jakość obsługi i częste obsługiwanie 
klientów poza kolejnością.

Poprosiliśmy Pocztę Polską o komentarz 
dotyczący sytuacji w placówce przy ul. Kra-
szewskiego. Zespół Biura Prasowego Poczty 
Polskiej zapewnił, że Poczta Polska podejmie 
działania weryfikacyjne i korygujące w celu 
poprawienia sytuacji w placówce.

Na działania Poczty Polskiej nie musieliśmy 
długo czekać. Niedawno w placówce przy 
ul. Kraszewskiego w Pruszkowie pojawił się 
nowy naczelnik, który będzie odpowiedzial-
ny za organizację pracy i zarządzanie kadrą.

Co więcej, w celu usprawnienia obsługi 
klientów zatrudniony został także dodatko-
wy pracownik.

Jak tłumaczy Zbigniew Baranowski, rzecz-
nik prasowy Poczty Polskiej S.A., funkcjonu-
jąca w rytmie dwóch zmian placówka co 
do zasady ma obsadę okienkową w liczbie 
dwóch osób rano i dwóch po południu, choć 
oczywiście mogą zdarzyć się sytuacje wy-
jątkowe jak zwolnienie lekarskie, czy urlop.

Wtedy jednak – w razie zwiększonej liczby 
klientów – do obsługi włącza się naczelnik 
lub osoba pracująca na zapleczu.

Na drugiej zmianie czynne są zawsze dwa 
stanowiska.

- Chciałbym podkreślić, że w ostatnim 
czasie nie mieliśmy sygnałów od klientów 
dotyczących działania tej placówki – dodaje 
Zbigniew Baranowski.

Kinga Rochalska

Po interwencji naszej redakcji w placówce przy ul. Kraszewskiego zmieniony został naczelnik i zatrudniono 
dodatkowego pracownika. Od tamtej pory nie było sygnałów od niezadowolonych mieszkańców 
Fot. Ewelina Wielgat

MSZCZONÓW. Policjanci odzyskali trzy samochody

W Zaduszki do aresztu
Żyrardowscy policjanci odnaleźli trzy skradzione na 
terenie Niemiec w październiku tego roku samochody 
marki mitsubishi. Wartość pojazdów oszacowano wstępnie 
na 130 tys. złotych.

W dniu 2 listopada 
policjanci Zespołu Ope-
racyjno-Rozpoznawcze-
go KPP w Żyrardowie 
pełniąc służbę na tere-
nie gminy Mszczonów 
zatrzymali do kontroli 
drogowej samochód 
ciężarowy iveco. Gdy 
policjanci postanowili 
skontrolować ładunek 
znaleźli duże ilości części samochodowych, m.in. elementy 
karoserii pozbawione cech identyfikacyjnych. Funkcjonariusze 
podejrzewali, że mogą one pochodzić z kradzieży więc zdecy-
dowali się przeszukać dom i posesję kierowcy.

Podczas przeszukania, w garażu funkcjonariusze znaleźli 
samochód, który już był rozmontowywany na części oraz trzy 
kompletne samochody marki mitsubishi, których wartość osza-
cowano wstępnie na 130 tysięcy złotych.

Do sprawy zatrzymano dwóch podejrzanych mężczyzn, 40-lat-
ka który kierował iveco przewożącym części oraz 23-letniego 
mężczyznę, zatrzymanego na posesji na której znaleziono skra-
dzione pojazdy. Wobec 23-latka sąd zastosował dozór policyjny, 
natomiast 40-latek najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie.

Opr. E.W.

PRUSZKÓW. Zaniedbany budynek przy ul. Chopina 
12 doczekał się wreszcie renowacji

Odnowiona kamienica
Kamienica zlokalizowana przy ul. Chopina 12 w Pruszkowie 
przeszła kapitalny remont. Należący do wspólnoty mieszkaniowej 
budynek długo czekał na to, aby go odrestaurowano.

Jednym z powodów odkładania w czasie remontu było 
czekanie na sfinalizowanie wszystkich formalności, nie-
zbędnych do rozpoczęcia prac. Wreszcie, gdy uzyskano 
kredyt na modernizację budynku prace ruszyły pełną 
parą, dziś już wiadomo, że oczekiwania mieszkańców  
w końcu zostały spełnione.

Wykonawca zrealizował szereg prac. Do najważniej-
szych należały m.in. wymiana tynków zewnętrznych na 
renowacyjne, wymiana obróbek gzymsów pośrednich  
i parapetów okiennych, podwyższanie balustrad balkonowych 
do 1,1 m, pomalowanie klatki schodowej, remont prześwitu 
bramowego i posadzki, wykonanie izolacji fundamentów oraz 
wymiana okienek piwnicznych.

Ponadto budynek został wyposażony w instalację centralnego 
ogrzewania, a także ciepłej wody. W kamienicy zamontowany 
został też węzeł cieplny i wykonany remont pomieszczenia na 
jego potrzeby. Łączny koszt inwestycji wyniósł około 300 tys. 
złotych.   Tekst i foto: Daria Głowacka

Jeszcze do niedawna w tym budynku nie było nawet centralnego ogrze-
wania i ciepłej wody. Teraz lokatorzy nie mogą już narzekać na warunki 
mieszkaniowe

POWIAT PRUSZKOWSKI. Mieszkańcy powiatu pruszkowskiego z inicjatywą uchwałodawczą

Realna władza w rękach obywateli
We wtorek, 25 października, Rada Powiatu Pruszkowskiego jednogłośnie podjęła uchwałę dającą mieszkańcom powiatu 
pełną możliwość podejmowania inicjatywy uchwałodawczej. Do zgłoszenia projektów uchwał lub wniosku o ich poparcie 
wymagane będzie zgromadzenie poparcia minimum 1000 osób.

Realizacja prawa inicjatywy 
uchwałodawczej umożliwi 

mieszkańcom powiatu prusz-
kowskiego sporządzenie i wno-
szenie projektów uchwał lub 
wniosku o ich podjęcie przez 
Radę Powiatu.

Nowe narzędzie w rękach osób 
zamieszkujących powiat prusz-
kowski pozwoli uczestniczyć 
im w rozstrzyganiu istotnych 
spraw wykonywanych w ich 
interesie. Szczegółowe zasady  
i tryb podejmowania inicjatywy 
uchwałodawczej znaleźć można 
w uchwale Rady Powiatu.

Jednak co najważniejsze dla 
mieszkańców, do zgłoszenia 
projektów pod głosowanie wy-
magane będzie zgromadzenie 
poparcia minimum 1000 osób.

- Liczymy, że świadomość 
możliwości aktywnego włącze-
nia się mieszkańców w proces 

uchwałodawczy i stanowienie 
prawa będzie pozytywnie wpły-
wało na ich zaangażowanie  
w działalność i prace powiatu. 
Chcieliśmy w ten sposób za-
chęcić lokalną społeczność do 

działania na rzecz wspólnoty 
oddając w jej ręce narzędzie, 
które to realnie umożliwia. Co 
ważne – to aktywizacja nie tylko 
w czasie wyborów, ale też na 
co dzień – podkreśla Maksym 

Gołoś, Starosta Powiatu Prusz-
kowskiego 

Kinga Rochalska
Fot. 

powiat pruszkowski



Mieszkańcy Grodziska Mazo-
wieckiego upamiętnią 98. 

rocznicę odzyskania przez Pol-
skę niepodległości koncertem 
pieśni patriotycznych. Odbędzie 
się on 11 listopada w godz. 
18.30 – 20.30 w Centrum Kultury  
w Grodzisku Mazowieckim.

Na obchody Święta Niepodle-
głości zaprasza także Biblioteka 
Publiczna i Klub Seniora przy 
Pawilonie Kultury w Grodzisku 
Mazowieckim, które 14 listopa-
da o godz. 16.00 zorganizują 
wieczór pieśni patriotycznych.

Ciekawy plan uroczystości  
z okazji Święta Niepodległości 
zaproponowały także władze 
Milanówka. W programie uro-
czystości przewidziano m.in. grę 
miejską „Niepodległy Milanó-
wek”, której start zaplanowano  
o godz. 15.00 przed Willą Matul-
ka (budynek Poczty), Mszę Św.  
w Kościele Św. Jadwigi Śląskiej 
przy ul. Kościuszki 41 o godz. 
18.00, a o godz. 19.00 – uro-
czystości przed pomnikiem 
Bohaterów. Po zakończeniu 

uroczystości organizatorzy za-
praszają na wspólne śpiewanie 
przy ognisku na terenie zielo-
nym za pomnikiem Bohaterów, 
podsumowanie gry miejskiej 
(wręczenie dyplomów i nagród) 
oraz ciepły poczęstunek.

Podobnie w Nadarzynie uro-
czystości upamiętniające rocz-
nicę odzyskania przez Polskę 
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10 listopada (czwartek)
Godz. 18.00 Warsztaty dla rodziców „Rodzeństwo bez rywa-

lizacji w duchu pozytywnej dyscypliny”, Grodzisk Mazowiecki, 
Szkoła Podstawowa nr 1, wejście od ul. Bartniaka.

13 listopada (niedziela)
Godz. 12.00 Warsztaty ze sztuki opowiadania historii i edu-

kacji ekologicznej pt. „Moje ukochane drzewo”, Milanówek, 
ul. Piłsudskiego 33, L’amour Maison (Stare Kino);

Godz. 12.30 Przedstawienie dla dzieci pt. „Ali Baba i czterech 
rozbójników”, Grodzisk Mazowiecki, ul. Spółdzielcza 9, Kino 
Centrum Kultury (bilety w cenie: 10 zł);

Godz. 15.00 Spotkanie pt. „I Wojna Światowa na pocztów-
kach”, Pruszków,  ul. 3 Maja 8 A, Muzeum Dulag 121;

Godz. 16.00 Przedstawienie dla dzieci pt. „Trzej muszkie-
terowie i D’Artagnan – Tajemnica królewskiego klejnotu”, 
Nadarzyn, pl. Poniatowskiego 42, NOK (bilety w cenie: 5 zł/
dziecko);

Godz. 19.30 Koncert Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia 
Amadeus pod dyr. Agnieszki Duczmal, Pruszków, ul. Kraszew-
skiego 23, Kościół św. Kazimierza.

17 listopada (czwartek)
Godz. 18.00 Warsztaty dla rodziców „Rodzeństwo bez rywa-

lizacji w duchu pozytywnej dyscypliny”, Grodzisk Mazowiecki, 
Szkoła Podstawowa nr 1, wejście od ul. Bartniaka.

18 listopada (piątek)
Godz. 18.00 „Talent Pasja Intuicja” – XVIII Regionalny Prze-

gląd Sztuk Plastycznych oraz koncert zespołu „Bluesmaszyna”, 
Pruszków, ul. Miry Zimińskiej – Sygietyńskiej 5, MOK „Kamyk”;

Godz. 20.45 Występ kabaretu „Ani Mru Mru”, Grodzisk 
Mazowiecki, ul. Spółdzielcza 9, Kino Centrum Kultury (bilety  
w cenie: 60 zł).

19 listopada (sobota)
Godz. 19.00 Koncert Natalii Przybysz, Nadarzyn, pl. Po-

niatowskiego 42, NOK (bilety w cenie 35 zł/30zł – karta 
mieszkańca).

20 listopada (niedziela)
Godz. 11.00 – 16.00 „Pozytywnie zakręceni II” – wystawa 

dla pasjonatów, Milanówek, ul. Kościelna 3, Milanowskie 
Centrum Kultury;

Godz. 12.00 Przedstawienie dla dzieci pt. „Pimpuś Sadeł-
ko”, Pruszków, ul. Miry Zimińskiej – Sygietyńskiej 5, MoK 
„Kamyk” (bilety w cenie: 5 zł).

Oprac.: KR

•Wystawy •Filmy •Koncerty •Spotkania
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POLSKA l.15-komedia

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.
www.arsus.pl, facebook.com/kinoursus

GRODZISK MAZ. Pogłębiają swoje zdolności korzystając ze wskazówek prowadzącej warsztaty

Apogeum twórczego rozwoju
Aldona Józefowicz w Willi Radogoszcz pracuje już od czterech lat. Prowadzi tam warsztaty rękodzielnicze skierowane 
zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. W ten sposób nie tylko realizuje swoje zawodowe ambicje, ale także pomaga młodym  
i zdolnym adeptom odkryć niepoznane jeszcze przez nich ścieżki twórczego rozwoju.

Pani Aldona z wykształcenia jest ar-
cheologiem i etnologiem. Już od kil-

ku lat prowadzi w Radogoszczy warsztaty  
z rękodzielnictwa, w których uczestniczą 
najmłodsi, dorośli oraz rodzice wraz ze 
swoimi pociechami.

- Bardzo lubię tę pracę, ponieważ mogę  
w niej realizować swoje pasje. Dzięki niej 
rozwijam umiejętności rękodzielnicze, co 
sprawia mi ogromną radość. Mam także 
satysfakcję z tego, że swoją wiedzę mogę 
przekazać innym – opowiada Aldona 
Józefowicz.

Kuźnia nieoszlifowanych talentów
Pani Aldona uczestników warsztatów, 

które prowadzi nieustannie motywuje do 
działania. Młodzi ludzie tworzący wspól-
nie z nią stają się jeszcze bardziej kreatywni  
i wykorzystują do pracy swoją wyobraź-
nię, gdyż jak wiadomo jest ona niezbędna 
przy tworzeniu rzeczy unikatowych.  
W ten sposób Willa Radogoszcz zamienia się  
w prawdziwą kuźnię talentów, w której 
szlifuje się diamenty.

Jest to miejsce, gdzie każdy na nowo 
uzmysławia sobie, że prawdziwa sztuka 
nie zna granic i często osiąga znacznie 
głębszy wymiar niż może nam się wyda-
wać. Pani Aldona jest zadowolona, kiedy 
jej wysiłek przynosi oczekiwane rezul-
taty, szczególnie zaś wtedy, gdy młodzi 
uczestnicy z nieskrywanym entuzjazmem 
przychodzą na kolejne zajęcia.

Podążać drogą wyobraźni
Pani Aldona zauważa, że największe 

znaczenie w jej pracy ma kreatywność. 
Sama stara się uzmysłowić swoim pod-
opiecznym, że większości umiejętności 
można się wyuczyć i nabyć poprzez 
praktykę, natomiast zawsze istotna jest 
pomysłowość.

Jak sama mówi swoje wykształcenie 
– studia z archeologii i etnologii – oraz 
zdobyte umiejętności wykorzystuje 
podczas zajęć.

– Poprzez moje zajęcia uczestni-
cy mogą na moment „przenieść się”  
w dawne czasy i dowiedzieć się m.in. jak 
dawniej żyli ludzie, jak mieszkali, czym 
się zajmowali i jak radzili sobie bez dóbr 

cywilizacji, które my mamy na co dzień – 
opowiada Aldona Józefowicz.

Również sama nie poprzestaje na 
tym, czego nauczyła się do tej pory  
i wciąż stara się odkrywać w sobie nowe 
możliwości twórczego rozwoju.

– Z pewnością do takich działań po-
trzebna jest sprawność manualna, ale 
myślę, że większości umiejętności można 
się nauczyć – tłumaczy nasza bohaterka. – 
Dlatego też staram się nie poprzestawać 
na tym, co umiem, ale próbować różnych 
nowych rzeczy – dodaje skromnie.

Tworzyć coś z niczego 
Tematyka niektórych zajęć oscyluje 

wokół recyclingu i ekologii.
– Poprzez nie staram się promować 

„ekologiczny” sposób myślenia i pokazać, 
jak wiele nieprzydatnych rzeczy – śmieci 
– można powtórnie wykorzystać jako 
ozdobę lub nawet przedmiot użytkowy. 
Na niektórych warsztatach pracujemy 
tylko na materiałach ekologicznych. Na 

innych wykorzystujemy zużyte butelki 
plastikowe, stare żarówki, przedmioty 
ze szkła i metalu, którym dajemy „nowe 
życie” – podsumowuje.

Na zajęciach ceramicznych dzieci lepią 
naczynia metodą z czasów, kiedy nie 
było jeszcze znane koło garncarskie. 
Podczas warsztatów o dawnym ubiorze 
dowiadują się jak ludzie wymyślili strój  
i jaka była jego ewolucja, a w warsztato-
wej części zajęć samodzielnie wykonują 
mieszek.

- Szczególnym momentem podczas 
zajęć ceramicznych – zwłaszcza w przy-
padku najmłodszych uczestników – jest 
chwila, kiedy proszę ich, żeby zamknęli 
oczy, wzięli do ręki glinę i wyobrazili 
sobie, że przenoszą się w czasie o 1000 
lat wstecz. Widzę, że na dzieciach robi to 
ogromne wrażenie, pozwala im wczuć 
się w rolę człowieka prehistorycznego, 
a także wyciszyć się – wspomina prowa-
dząca zajęcia.

Daria Głowacka

Dla Aldony Józefowicz zajęcia z uczestnikami warsztatów są spełnieniem jej zawodowych ambicji Fot. 
Archiwum Willi Radogoszcz

WYDARZENIA. Obchody Święta Niepodległości 

11 listopada w regionie
W piątek, 11 listopada będziemy obchodzić 98. rocznicę 
odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji w naszym 
regionie odbędą się uroczystości upamiętniające to ważne dla 
kraju wydarzenie.

niepodległości rozpoczną się 
Mszą Św. w intencji Ojczyzny, 
która zostanie odprawiona  
o godz. 10.30 w Kościele pw. 
św. Klemensa w Nadarzynie. 
Następnie zaprezentowany zo-
stanie program okolicznościowy 
przygotowany przez uczniów 
Gimnazjum im. św. Jana Pawła 
II w Nadarzynie, a o godz. 12.00 
nastąpi uroczysty przemarsz na 
rynek w Nadarzynie i złożenie 
wieńców w miejscach pamięci 
narodowej.

W Piastowie o godz. 10.00 
w Kościele pw. Matki Bożej 
Częstochowskiej odbędzie się 
Msza Św. w intencji Ojczyny. Po 
zakończeniu Mszy, zorganizowa-
ny zostanie koncert „Droga do 
wolności” w wykonaniu zespołu 
Artes Ensemble.

W Pruszkowie natomiast, ob-
chody zorganizowane przez wła-
dze powiatu pruszkowskiego, 
rozpoczną się już o godz. 9.00 
złożeniem w asyście wojsko-
wej wiązanek pod pomnikiem 
Tadeusza Kościuszki i tablicą 

POW przy ul. 3 Maja i ul. POW. 
Około godz. 10.30 przewidziano 
uroczysty Marsz Niepodległości 
ul. 3 maja w Pruszkowie, który 
zwieńczy Msza Św. w intencji 
Ojczyzny w Kościele pw. Niepo-
kalanego Poczęcia NMP przy ul. 
3 maja 124 w Pruszkowie.

Dalsze uroczystości upamięt-
niające 98. rocznicę odzyskania 
przez Polskę niepodległości 
przeniosą się do Młodzieżo-
wego Domu Kultury przy ul. 
Kościuszki 41 w Pruszkowie. 
Tam, o godzinie 13.00 wystąpią 
tancerze Państwowego Zespołu 
Ludowego Pieśni i Tańca „Ma-
zowsze”. O godz. 13.40 w Pałacu 
Sokoła zaplanowano uroczyste 
otwarcie wystawy „Wielka Wojna 
Polaków 1914 – 1918”. 

W dniach 14 – 24 listopada 
wystawę można będzie oglą-
dać w siedzibie Muzeum Dulag 
121 na Żbikowie (ul. 3 Maja 8A, 
Pruszków) w godzinach pracy 
Muzeum.

Kinga Rochalska

R E K L A M A
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INTERWENCJA. Przebudowa mostu na 
granicy Czubina i Milęcina

Apel o dofinansowanie
Powiat pruszkowski od kilkunastu miesięcy nie wyraża chęci 
współpracy z gminą Brwinów przy przebudowie mostu na 
rzece Rokitnica na granicy Czubina i Milęcina. Tymczasem 
mieszkańcy powiatu skarżą się na stan bezpieczeństwa mostu.

Gmina Brwinów w ostatnich latach z powodzeniem zdobywała 
kolejne dotacje na przebudowę dróg. Współpracowała w tym 
zakresie również z powiatem pruszkowskim, który dzięki pomocy 
gminy zdobywał dofinansowania np. na budowę ul. Przyszłości 
czy przebudowę dróg w rejonie Moszny i Domaniewa.

W pierwszych miesiącach 2015 r. gmina Brwinów przedstawiła 
ówczesnemu staroście powiatu pruszkowskiego, Zdzisławowi 
Sipierze, propozycję współpracy w celu wspólnego ubiegania 
się o rządowe dofinansowanie rzędu 50% na przebudowę mostu 
na rzece Rokitnica na granicy Czubina i Milęcina.

Gmina deklarowała przygotowanie dokumentacji projektowej, 
pokrycie kosztów wykupu części działek niezbędnych na potrze-
by budowy mostu oraz przygotowanie wniosku o rządowe dofi-
nansowanie. Powiat miał zapewnić w budżecie na 2016 r. wkład 
własny w wysokości 50% wartości kosztorysowej planowanych 
prac i złożenie wniosku o rządowe dofinansowanie.

Z ponowną prośbą o współpracę do powiatu pruszkowskiego 
władze gminy Brwinów wystąpiły w listopadzie 2015 r. przed-
stawiając dwie propozycje pozyskania dofinansowania: ponad 
63% z unijnego PROW lub 50% z rządowego dofinansowania. 
Niestety, jak twierdzi Arkadiusz Kosiński, Burmistrz Gminy Brwi-
nów, na żadne z pism gmina nigdy nie otrzymała odpowiedzi. 

- Tymczasem realny problem bezpieczeństwa na tym moście 
istnieje i nie powinien być załatwiany metodą chowania głowy 
w piasek – mówi Arkadiusz Kosiński, Burmistrz Gminy Brwinów.

O komentarz w sprawie poprosiliśmy władze powiatu prusz-
kowskiego. Do sprawy wkrótce wrócimy.

Kinga Rochalska

TU MOŻE BYĆ 
TWOJA REKLAMA

885 585 001, 
601 967 788,
885 585 002

GRODZISK MAZOWIECKI. Władze miasta wręczyły stypendia wyróżniającym uczniom

Doceniono utalentowaną młodzież
Podczas październikowej sesji rady miejskiej władze przyznały stypendia wybitnie uzdolnionym uczniom za osiągnięcia 
edukacyjne, sportowe i artystyczne. 

Stypendia otrzymywane z rąk Joanny 
Wróblewskiej, przewodniczącej rady 

miejskiej oraz burmistrza Grzegorza Bene-
dykcińskiego (na zdjęciu) są nobilitacją dla 
nagrodzonych uczniów, którzy na swoje 
wyniki pracują przez cały rok.

– Chciałbym podziękować rodzicom, 
działaczom i trenerom oraz powiedzieć, że 
inwestowanie w kluby sportowe przyniosło 
oczekiwane rezultaty. Dzisiejsze spotkanie to 
efekt decyzji sprzed 18 lat – dodał burmistrz 
Grzegorz Benedykciński.

Stypendium za wybitne osiągnięcia arty-
styczne otrzymała Kamila Krzonkalla, laure-
atka XII Ogólnopolskiego Forum Młodych 
Instrumentalistów im. Karola i Antoniego 
Szafranków w Rybniku. Za wybitne osiągnię-
cia edukacyjne nagrodzeni zostali: Paweł Ja-
strzębski, laureat konkursu informatycznego 
oraz Maximilian Tymoteusz Rajski, finalista 
olimpiady chemicznej.

Jednak najwięcej wyróżnień trafiło do 
młodych sportowców: Kacpra Jarzębow-
skiego, Wiktorii Król, Aleksandry Czaplińskiej, 

Barbary Smolińskiej, Mateusza Śliwki, Jana 
Szelągowskiego, Szymona Wiśniewskiego  
i Miłosza Redzimskiego.

– Przez wiele lat grałam m.in. w koszyków-
kę i siatkówkę, dlatego wiem, jakie znaczenie 
ma sport w życiu każdego z Was – podsumo-
wała osiągnięcia młodych talentów Joanna 
Wróblewska, przewodnicząca rady miejskiej. 

Tekst i foto:
Daria

Głowacka

GRODZISK MAZOWIECKI. Ze zrujnowanych budynków do tych nowo wybudowanych

Cel: zlikwidować slumsy
Do tej pory dzięki inicjatywie władz 
miasta nowe lokale otrzymało wiele 
rodzin, które zmagały się z problemami 
m i e s z k a n i o w y m i .  Te r a z  z n ó w  
z miejskiego krajobrazu znikają stare 
i zniszczone budynki, a ich mieszkańcy 
otrzymali  mieszkania zastępcze, 
w których będą mieli zapewnione 
z d e c y d o w a n i e  l e p s z e  w a r u n k i .

Jak zapowiedział burmistrz Grzegorz 
Benedykciński do końca tej kadencji 

(do 2018 r. – przyp. Red.) oddanych do 
użytku ma być ok. 170 mieszkań. Nie-
wątpliwie jest to ogromna szansa dla 
wielu Grodziszczan, zamieszkujących 
często stare i zniszczone kamienice, któ-

re są w bardzo złym stanie technicznym.
Wiele osób, których nie stać na kupie-

nie sobie nowego mieszkania będzie 
mogło skorzystać z tego projektu. 
Jednak, aby tak się stało będą musieli 
spełnić określone kryteria, tj. regularne 
opłacanie czynszu oraz nie zmaganie 
się z chorobą alkoholową.

W październiku oddane do użytku 
zostały 64 mieszkania komunalne przy 
ul. Traugutta, zaś w przyszłym roku 
ogłoszony zostanie przetarg na budowę 
kolejnych. W 2017 roku w Grodzisku 
przybędzie około 50 nowych lokali. 
Mieszkania powstaną też m.in. w Nato-
linie czy w Książenicach.

Miasto, które w przeciągu ostatnich 

dwudziestu lat przeszło ogromną 
przemianę, teraz stara się całkowicie 
zlikwidować niezbyt ładne budynki, 
które psują estetykę wielu ulic. Jednymi 
z takich obiektów są rozebrane niedaw-
no trzy budynki przy ul. Hynka 10/12 
oraz obiekt przy ul. Nadarzyńskiej 43. 
Realizacją zamówienia zajęła się firma 
Invest, która wygrała przetarg.

– Podjęliśmy decyzję, że czyścimy 
miasto z budynków, które często mają 
słabe instalacje lub są zagrzybione. 
Przede wszystkim zaś przeprowadza-
my mieszkańców ze slumsów – mówi 
Grzegorz Benedykciński, Burmistrz 
Grodziska Mazowieckiego.

Część kosztów pokryta została  

z dotacji zewnętrznych, m.in. na bu-
dowę mieszkań komunalnych przy ul. 
Traugutta władze otrzymały dofinan-
sowanie w wysokości około 2 mln zł. 
Ponadto już teraz wiadomo, że miasto 

nie osiądzie na laurach i w przyszłości 
planuje remont kilku kamienic, m.in. 
tej zlokalizowanej w centrum na placu 
króla Zygmunta Starego.

Tekst i foto: Daria Głowacka

Władzom miasta zależy na tym, aby zlikwidować slumsy. W tym celu rozebrano obiekt przy ul. 
Nadarzyńskiej 43 oraz trzy budynki przy ul. Hynka 10/12 (na zdjęciu plac, na którym jeszcze nie-
dawno stały zniszczone budynki przy ul. Hynka)
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3097/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 36 m2,
do remontu, cena 165.000 zł

3095/1821/OMS Brwinów, 2 pokoje, pow. 37 m2,
cena 210.000 zł

3096/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 44 m2,
cena 235.000 zł

3092/1821/OMS Pruszków, kawalerka, pow. 24 m2,
cena 148.000 zł

3094/1821/OMS Warszawa, Włochy, 2 pokoje, pow.
51 m2, cena 370.000 zł

3090/1821/OMS Warszawa, Wola, 2 pokoje, pow.
39 m2, cena 255.000 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 369.000 zł

3046/1821/OMS Warszawa, Białołęka, 2 pokoje,
pow. 41 m2, cena 270.000 zł

3064/1821/OMS Milanówek, stan deweloperski,
2 pokoje, pow. 43m2, cena 226.000 zł

3063/1821/OMS Milanówek, stan deweloperski,
3 pokoje, pow. 63m2, cena 315.000 zł

3062/1821/OMS Milanówek, stan deweloperski,
2 pokoje, pow. 43m2, 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. 59m2, 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. 55 m2,
cena 275.000 zł

3049/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 38 m2,
cena 208.000 zł

3048/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 32 m2,
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. 37 m2, 
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., 2 pokoje, cena
224.000 zł

2977/1821/OMS Pruszków, pow. 50 m2, 2 pokoje,
cena 219.000 zł

2939/1821/OMS Warszawa, Wola pow. 37 m2,
2 pokoje, cena 290.000zł

2980/1821/OMS Pruszków, pow. 58 m2, 2 pokoje,
    cena 360.000 zł
2976/1821/OMS Warszawa, Ursus, pow. 75 m2,

3 pokoje, cena 549.000zł
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 190.000 zł
2643/1821/OMS Pruszków, pow. 48 m2 ,2 pokoje,

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

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

cena 230.000 zł
2704/1821/OMS Grodzisk Mazowiecki, pow. 60 m2,

3 pokoje, cena 249.000 zł
1620/1821/OMS Pruszków, pow. 54 m2, 2 pokoje,

cena 295.000 zł
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, Białołeka, pow. 44 m2,

2 pokoje, cena 320.000 zł
3039/1821/OMS Warszawa, Tarchomin, pow. 44 m2,

2 pokoje, cena 278.000 zł

1449/1821/ODS Radziejowice, pow. 131 m2,
działka 59 020 m2, 4 pokoje, cena 350.000 zł

1457/1821/ODS Sękocin Nowy, pow. 115 m2,
działka 380 m2, 5 pokoi, cena 380.000 zł

1450/1821/ODS Żółwin, pow. 250 m2, działka 1010 m2,
6 pokoi, cena 449.000 zł

1458/1821/ODS Sękocin Stary, pow. 115 m2,
działka 380 m2, 5 pokoi, cena 470.000 zł

1452/1821/ODS Żółwin, pow. 271 m2, działka 881 m2,
4 pokoje, cena 640.000 zł

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

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

1453/1821/ODS Grodzisk Mazowiecki, pow. 176 m2,
działka 1300 m2, 5 pokoi, cena 800.000 zł

1461/1821/ODS Warszawa, Ursynów, pow. 245 m2,
działka 490 m2, 6 pokoi, stan do wykończenia,
cena 840.000 zł

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

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

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

1451/1821/ODS Milanówek, pow. 340 m2, działka
1402 m2, 3 pokoje, cena 950.000 zł

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

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

1443/1821/ODS Brwinów, pow. 230 m2, działka
1300 m2, 5 pokoi, cena 1.570.000 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. 150 m2, działka 420 m2, cena 695.000 zł

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

1448/1821/ODS Michałowice, 4 pokoje, pow. 106 m2, 
    działka 916 m2, cena 790.000 zł
1444/1821/ODS Kuklówka Zarzeczna, 7 pokoi,

pow. 318 m2, działka 1500 m2, 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 1000 m2, 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 1500m2,
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 Grodzisk Mazowiecki, 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 1000 m2, 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 Grodzisk Mazowiecki, 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. 215 m2, 5 pokoi,
cena 405.000 zł

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

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

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

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

1380/1821/ODS Brwinów, 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 500 m2, 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 1500 m2, cena 730.000 zł

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

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

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

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

1363/1821/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

845/1821/ODS Michałowice, Nowa Wieś, pow. 270 m2,
6 pokoi, działka 250 m2, cena 690.000 zł

1195/1821/ODS Ożarów Mazowiecki, pow. 190 m2, 
5 pokoi, działka 380 m2, cena 699.000 zł

330/1821/ODS Pruszków, pow. 270 m2, 6 pokoi,
działka 250 m2, cena 750.000 zł

755/1821/ODS Stare Babice, Kwirynów, pow. 200 m2,
5 pokoi, działka 1200 m2, cena 780.000 zł

1018/1821/ODS Pruszków, pow. 220 m2, 5 pokoi,
działka 750 m2, cena 800.000 zł

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

1065/1821/ODS Stare Babice, Borzęcin Duży, pow.
260 m2, 6 pokoi, działka 1000 m2, cena 790.000 zł

951/1821/ODS Ożarów Mazowiecki, Orły, pow.
200 m2, 3 pokoje, działka 8500 m2, cena 970.000 zł

1358/1821/ODS Grodzisk Mazowiecki, Książenice,
pow. 288 m2 ,6 pokoi, działka 1500 m2, cena
799.000 zł

1408/1821/ODS Ożarów Mazowiecki, Duchnice,
wolnostojący, 6 pokoi, pow. 175m2, cena 1.072.000zł

979/1821/ODS Komorów, pow. 170 m2, 5 pokoi,
działka 480 m2, cena 680.000 zł

1334/1821/ODS Grodzisk Mazowiecki, pow. 155 m2,
3 pokoje, działka 1480 m2, cena 275.000 zł

1189/1821/ODS Nadarzyn, pow. 300 m2, 5 pokoi,
działka 2400 m2, cena 650.000 zł

569/1821/ODS Łomianki, Nowy Dziekanów, pow.
220 m2, 5 pokoi, działka 600 m2, cena 740.000 zł

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

2202/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, budowlana,
pow. 1594 m2, cena 207.000 zł

2201/1821/OGS Nadarzyn, budowlana, pow. 950 m2,
cena 186.000 zł

2200/1821/OGS Wycinki Osowskie, budowlana, pow. 
   1000 m2, cena 59.000 zł
2199/1821/OGS Żabia Wola, Osowiec, budowlana,

pow. 1012 m2, cena 59.000 zł
2198/1821/OGS Żabia Wola, Osowiec, budowlana,

pow. 1002 m2, cena 59.000 zł
2197/1821/OGS Żabia Wola, Osowiec, budowlana,

pow. 1012 m2, cena 59.000 zł
2196/1821/OGS Brwinów, budowlana, pow. 1400 m2,

cena 399.000 zł
2194/1821/OGS Podolszyn Nowy, budowlana, pow.

980 m2, cena 230.000 zł
2193/1821/OGS Kajetany, budowlana, pow. 951 m2,

cena 299.000 zł
2192/1821/OGS Janki, przemysłowa, pow. 10000 m2,

cena 4.000.000 zł
2189/1821/OGS Żabia Wola, Zalesie, budowlana,

pow. 1100 m2, cena 175.000 zł
2188/1821/OGS Kałęczyn, budowlana, pow. 1620 m2,

cena 145.000 zł
2187/1821/OGS Grodzisk Mazowiecki, budowlana,

pow. 1000 m2, cena 250.000 zł
2186/1821/OGS Radziejowice, usługowa, pow.

5900 m2, cena 350.000 zł
2185/1821/OGS Radziejowice, usługowa, pow.

3200 m2, cena 70.000 zł
2184/1821/OGS Ożarów Mazowiecki, Koprki,

budowlana, pow. 1430 m2, cena 356.000 zł
2182/1821/OGS Nadarzyn, Wolica, budowlana,

pow. 975 m2, cena 214.500 zł
2181/1821/OGS Nadarzyn, Wolica, budowlana,

pow. 1050 m2, cena 231.000 zł
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2180/1821/OGS Nadarzyn, Wolica, budowlana, pow.
1110 m2, cena 244 200 zł

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

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

2177/1821/OGS Ojrzanów, budowlana, pow. 1001 m2,
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 Raszyn, 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 640.000 zł

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

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 242.000zł

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.870m2, 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. 1005 m2, 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 420.000 zł
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. 1500m2, 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 388.000 zł
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 135.000zł
1541/1821/OGS Nadarzyn, Kajetany, pow. 963 m2,

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

budowlana, cena 115.000zł
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  B r w i n ó w ,  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  N a d a r z y n ,  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.770m2, budowlana,
cena 365.000zł

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

1 6 3 7 / 1 8 2 1 / O G S  D u c h n i c e ,  p ow.  1350 m 2,
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

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 Piastów, 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 Otrębusy, pow. 1010 m2, budowlana,
cena 337.000 zł

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

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

1891/1821/OGS Puszcza Mariańska, Lisowola, pow.
18.000 m2, budowlano-usługowa, cena 324.000 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 330.000 zł

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

1968/1821/OGS Stare Babice, Blizne Łaszczyńskiego,
pow. 770 m2, budowlana, cena 525.000 zł

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 440.000 zł
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 Raszyn, 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
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DAM PRACĘ:
-Dwutygodnik „FLESCH Mazow-

sza” z siedzibą w Pruszkowie zatrud-
ni osoby z okolic Pruszkowa, Błonia, 
Ożarowa Maz, Żyrardowa, Grodziska 
Maz., Ursusa i Nadarzyna do pozy-
skiwania płatnych reklam w gazecie. 
CV ze zdjęciem: reklama@flesch.pl

-Duża hurtownia spożywcza  
w Nadarzynie zatrudni kierowców  
z kat. B i C tel. 604 492 736

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

- H u t r o w n i a  s p o ż y w c z a  
w Nadarz ynie zatrudni pra-
c o w n i k ó w  m a g a z y n o w y c h  
z możliwością zakwaterowania. Tel. 
607 530 999

-Ogólnopolsk i  CECH Rze -
miosł Budowlanych i Różnych 
prowadzi nabór na członka ce-
chu - wszystkich rzemieślników  
i przedsiębiorców prowadzących 
działalność gospodarczą: www.
ocrb.pl. Tel. 22 723 57 20

-Ogólnopolski CECH Rzemiosł Bu-
dowlanych i Różnych zleci wszelkie 
prace budowlane. Tel. 22 723 57 20

-Szukam kobiety, prawdziwego 
człowieka, mądrej czyli dobrej, z in-
tuicją. Musi być stanowcza, kompe-
tentna, doświadczona, zajmująca się 
ziołolecznictwem, dendroterapią, 
psychopatologią i parapsychologią, 
trudną literaturą. Tel. 782 267 648

-Szukam wolontariuszki, która 
ma kontakt z fundacjami, kształcąca 
się w psychiatrii i geriatrii. Tel. 782 
267 648

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

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

SZUKAM PRACY:
-Podejmę pracę dorywczą, męż-

czyzna lat 38. Tel. 665 271 394
-Posprzątam ogród, piwnicę, gra-

bienie liści. Tel. 665 271 394
-Sprzątanie biura, mieszkania, 

domu. Doświadczenie, referencje. 
Tel. 788 248 612

-Zaopiekuję się dzieckiem lub 
pomogę przy dziecku od urodzenia. 
Wszelkie prace domowe, doryw-
czo od rana lub popołudniami. 
Doświadczenie, referencje. Tel. 698 

008 088
-Zaopiekuję się osobą star-

szą, niepełnosprawną, ewentu-
alnie przyjmę sprzątanie, pracę  
w ochronie, portierki lub klozetowej, 
Okolice Grodziska Maz. Tel. 664 
887 107

AUTOMOTO:
-Do Mercedesa A 170 W 168 tanio 

sprzedam klocki hamulcowe nowe  
i filtr kabinowy nowy. Tel. 609 445 
512

-Kolektor ssący do Renault Scenic 
1,6 16 V stan bardzo dobry sprze-
dam. Cena: 50 zł. Tel. 509 635 494

-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

-Kupię starsze auta osobowe  
i dostawcze marki: toyota, merce-
des, volkswagen, mitsubishi, mazda 
i hyundai. Interesują mnie auta 
sprawne, jak i do remontu. Mogą 
być bez przeglądu i ubezpieczenia. 
Tel. 668 171 639

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

-Sprzedam Seat Cordoba 1,6, 
benzyna, 2000 r, cena: 3500 zł. Tel. 
665 271 394

NIERUCHOMOŚCi:
-Boża Wola ul. Łódzka dom z 

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

-Grodzisk Mazowiecki – działka 
budowlana 900 m2. Tel. 517 578 850

-Lokal/Magazyn 60 m wynajmę 
w Milanówku na ul. Książenickiej 
72. Tel. 501 369 528

-Pół bliźniaka w Parzniewie sprze-
dam. Tel. 535 487 338

-Sprzedam dwie działki budow-
lane w m. Borowiec k. Tarczyna. 
Powierzchnia: 2300 i 2015 m2. 
Media, cena: 65 tys. zł za jedną. Tel. 
517 677 381

-Sprzedam działkę budowlaną 
2981 m2 w Henryszewie powiat 
grodziski. Tanio. Tel. 608 318 248

-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:
- E m e r y t  m u n d u r o w y  5 5 

lat, niezależny finansowo po-
zna Panią w podobnym wieku  
z własnym lokum. Tel. 602 342 505

-Kawaler po 40 pozna pannę  
w wieku 30 - 35 lat poważnie myślą-
cą o życiu. Tel. 518 712 300

-Pani lat 50 poszukuje Pana  
w podobnym wieku. Mój tel. 22 724 
70 54 Alicja

-Pani lat 63 pozna pana do 65 lat z 
własnym M. Tel. 663 504 944

-Szukam partnerki 50 plus. Tel. 
577 019 070

KUPIĘ - SPRZEDAM:
-Akordeon Hohner czarny sprze-

dam: 120 basów, 4 h (Carmena 4M). 
Tel. 508 644 766

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

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

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

-Kupię ciekawostki militarne, nu-
mizmatyczne lub inne propozycje. 
Tel. 504 787 350

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

-Kupię topole na pniu, olchę, 
sosnę i inne. Tel. 510 448 794

-Kurtkę skórzaną męską sprze-
dam, rozmiar: XL ze skóry cielęcej, 
nową, w kolorze brązowym. Cena 
do uzgodnienia. Tel. 660 930 281 
po 15-tej

-Nieużywane pianino Calipso 
sprzedam. Tel. 505 345 767

-Nowe grzejniki żeliwne „50” 
sprzedam. Tel. 505 345 767

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

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

-Piec na koks, węgiel i drzewo 
sprzedam. Tel. 505 345 767

-Pompę do hydroforu, nową, 
4 stopniową sprzedam. Tel. 505 
345 767

-Różne materiały do szycia dam-
skiej odzieży (koronki, suwaki itp.) 
sprzedam. Tel. 22 66 777 25

-Sprzedam kask motocyklowy. 
Tel. 665 271 394

-Sprzedam korzuch damski  
z kapturem polskiej produkcji  
z Kurowa, jak nowy, rozmiar 42 - 44, 
kolor brązowy. Cena do uzgodnie-
nia. Tel. 660 930 281 po 15-tej

-Sprzedam męski rower górski. 
Sprawny. Cena: 170 zł. Tel. 880 
428 218

-Tanio sprzedam opony zimowe 
HANKOOK 185x50x15, 4 sztuki, 
2013 r, 3000 km przebiegu, stan b. 
dobry. Tel. 725 219 527

-Wybory z Włocławka sprzedam. 
Tel. 515 912 764

USŁUGI:
-Posprzątam ogród, piwnice, gra-

bienie liści. Tel. 665 271 394
-Pożyczki pod zastaw nierucho-

mości. Tel. 797 585 919
-Profesjonalne czyszczenie ele-

wacji, dachów i kostki brukowej. 
PROMOCJA. Tel. 516 689 712

-Profesjonalne pranie i czyszcze-
nie dywanów, wykładzin, tapicerki, 
elewacji i kostki brukowej. Tel. 663 
484 902

- Pr z y jmę rek lamę na  bu-
d y n e k  B r w i n ó w  u l .  R y n e k 
1 9  -  Ce n t r u m :  2 , 5 m  x  2 m  
Cena: 200 zł/mc. Tel. 501 369 528

-Wycinka drzew. krzewów, karczo-
wanie terenu. Tel. 510 448 794

RÓŻNE
-Likwidacja mieszkań. Skup 

antyków i staroci: porcelany, 
obrazów, świeczników, bile-
tów, biżuterii, książek, platerów  
i  srebra,  pamiątek PRL etc.  
Tel. 535 440 483, esperance@au-
tograf.pl

-Uczciwa 60 l z Ursusa pozna 
koleżankę z Ursusa. Tel. 600 722 245

-Studnie tel. 601 231 836
-TAROT: www.tarocista.pl. Tel. 

600 103 891
-Twoja nieruchomość ma skom-

plikowany stan prawny? Nie wiesz 
jak to uregulować? Zadzwoń! Po-
możemy! Tel. 517 091 771

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

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  A
Ochotnicy

Dwóch młodych ludzi rozmawia w okopach. 
- Jak się tutaj znalazłeś? 
- Jestem kawalerem, lubię wojnę, więc poszedłem na 
ochotnika. A ty? 
- Jestem żonaty, lubię spokój, więc poszedłem na ochotni-
ka.
Przywiązany do właściciela

- Wiesz, Zenek, kupiłem sobie psa wilczura. Taki do mnie 
przywiązany, że za nikim nie pójdzie, tylko za mną, od niko-
go jedzenia nie weźmie, tylko ode mnie, nikogo nie ugryzie, 
tylko mnie...
To nie boje

Na plaży ratownik woła w kierunku kąpiącej się kobiety: 
-  P r o s z ę  p a n i ,  p r o s z ę  n i e  w y p ł y w a ć  z a  b o j e ! 
- To nie boje, kretynie. To ja płynę na plecach!
Ktoś tu mieszka

Nad brzegiem stawu Nowak łowi ryby. Towarzyszy mu 
żona. On zarzuca wędkę i wyciąga but. Zarzuca ponownie i 
wyławia garnek. Następnym razem wyciąga młynek do kawy, 
po nim adapter, radio i telewizor. Na koniec wyciąga kanapę. 
- Uciekajmy stąd! - woła przerażona Nowakowa. - Tutaj chyba 
ktoś mieszka!
Akrobaci z nagonki

Zebranie koła łowieckiego: 
- Koledzy, mam świetne miejsce na niedźwiedzia. Niestety, 
trzeba tylko z godzinkę posiedzieć i poczekać. 
- W zasadzce? 
- Nie. Aż akrobaci skończą występ.
Na pogotowiu

Na pogotowie przywożą faceta ze złamanym no-
s e m ,  p r z e s t aw i o n ą  s z c z ę k ą  i  p o d b i t y m  o k i e m . 
- Pan po wypadku samochodowym? - pyta lekarz. 
- Nie, kichnąłem w szafie.
Zdolny uczeń

Nauczycielka pyta Kazia: 
- Gdzie jest podmiot w zdaniu: “Złodziej klejnotów został 
aresztowany”? 
- W więzieniu, proszę pani.
Odpocząć sobie

Kierowniczka domu wczasowego wita w progu nowego 
wczasowicza:  
- Postaramy się, aby czuł się pan u nas jak w domu. 
- Zwariowała pani?! Ja tu przyjechałem wypocząć!
Szczeka na podróby

-  D l a c ze g o  p a n a  p i e s  s zc ze k a  n a  m o j ą  żo n ę, 
gdy tylko założy kupione przeze mnie futro z norek? 
- Bo, drogi sąsiedzie, mój pies nie znosi królików.
Znowu baran

Dyrektor oznajmia sekretarce: 
- Pani Krysiu, podaję się do dymisji. 
- Mój Boże! - zmartwiła się sekretarka. - A kto przyjdzie na 
pana miejsce? 
- Nie wiem, pewnie jakiś bałwan! 
- Znowu! - załamuje ręce sekretarka.
Józek lepszy od Andrzeja

W kinie podczas seansu:
- Wspaniale całujesz, Andrzej. To dlatego, że siedzimy  

w ostatnim rzędzie?
- Nie, to dlatego, że jestem Józek.        www.komediowo.pl

BEZ TABU
Droga Redakcjo

Zwracam się do Państwa licząc na to, że po-
możecie mi nagłośnić sprawę przyprowadzania 
chorych dzieci do przedszkoli.

Jestem mamą 4 letniego Fabianka, moje 
dziecko nieustannie choruje, ledwo zdążymy go 
wyleczyć synek idzie do przedszkola i od chorego 
dziecka znowu się zaraża. Tak jest cały czas a 
odporność dziecka z choroby na chorobę coraz 
bardziej spada.

Rozmawiałam już z Dyrekcją, nauczycielkami, 
wszyscy umywają ręce, mówią, że nie są w stanie 
zmusić rodziców żeby leczyli swoje dzieci i do 
przedszkola przyprowadzali zdrowe.

Czasem już zastanawiam się czy nie jest im 
tak wygodniej bo czym więcej dzieci chorych  
i w domu tym mają mniej pod opieką. Oboje  

z mężem mamy wykorzystane całe urlopy, ciągle 
wymiennie jesteśmy na zwolnieniach.

Proszę o radę, o nagłośnienie sprawy bo z roz-
mów ze znajomymi wiem, że taka sytuacja ma 
miejsce w większości przedszkoli w Pruszkowie.

Pozdrawiam,
Daria 37 l

Bezradna mama Fabianka

Szanowna Pani Dario

Wiem doskonale co Pani czuje gdyż temat 
niestety jest mi osobiście bardzo bliski. Moja 
5 letnia córeczka również notorycznie zostaje 
zarażana przez niedoleczone dzieci w przed-
szkolu.

Mimo tego, że my jako rodzice dbamy o nią, 
zostawiamy w domu gdy tylko pojawia się katar 
nie jesteśmy w stanie uniknąć ciągłych przezię-
bień, które są właśnie efektem lekkomyślności 
rodziców przyprowadzające chore dzieci.

Pani Dario informacja jaką uzyskała Pani od 
Dyrekcji przedszkola jest tylko częściowo praw-
dziwa ponieważ faktycznie przepisy prawa nie 
regulują kwestii dotyczących przyprowadza-
nia chorych dzieci do przedszkola. Placówka 
powinna więc działać w oparciu o zasady 
określone w prawie wewnątrzprzedszkolnym, 
które będą znane rodzicom i do których prze-
strzegania są zobowiązani. Ustalenia dotyczące 
bezpieczeństwa powinny być więc uregulowa-
ne w statucie.

Rzecznik Praw Dziecka w wystąpieniu z 23 
czerwca 2010 r., informując, że chore dziecko 
nie powinno trafić do przedszkola, bo naraża 
swoje zdrowie oraz zdrowie innych dzieci 
argumentował za wprowadzeniem do statutu 
zapisów regulujących uprawnienia i obowiązki 
pracowników placówki w stosunku do chorych 
dzieci i ich rodziców.

Zatem umieszczenie tychże zapisów  
w wewnętrznym statucie przedszkola jest moż-
liwe i powinniśmy egzekwować to w swoich 

placówkach.
Oczywiście pozostaje jeszcze opcja rozma-

wiania z rodzicami na zebraniach lecz tu nie 
spodziewałabym się sukcesów gdyż wszyscy 
jesteśmy dorosłymi ludźmi i świadomymi 
zagrożeń a jednak wielu z nas puszcza chore 
dzieci do przedszkoli i szkół.

W imieniu Pani Darii i wielu rodziców, których 
ten problem dotyka bezpośrednio zwracam się 
z prośbą do osób zarządzających placówkami 
kształcenia o podjęcie zdecydowanych działań, 
które zminimalizują obecne zjawisko.

Pozdrawiam
Kasia Włodarczyk

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

Na łamach gazety odpowiem Państwu na 
każde trapiące Was pytanie: gdzie najlepiej zjeść, 
gdzie kupić tanio i fajnie, jak usunąć plamy z tłusz-
czu czy jak z pompą oświadczyć się ukochanej.
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CHCESZ SZYBKO I DOBRZE SPRZEDAĆ 
MIESZKANIE, DOM, DZIAŁKĘ? 22 730-33-40/43

Nr oferty: 
2161/1821/OGS

Rodzaj działki budowlana

Kształt trapez
23mx25m

Media tak

Kontakt 22 730 33 40

Działka na sprzedaż

160 000 PLN

Brwinów

550 m2

Dom na sprzedaż

275 000 PLN

Grodzisk Mazowiecki

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

Rok budowy: 1992

Stan: dobry

Typ domu wolnostojący

Pow. działki 1480 m .kw.

Kontakt 22 730 33 40

Mieszkanie na sprzedaż

195 000 PLN

Pruszków

3 pok., 48 m2
Nr oferty: 
2924/1821/OMS

Rok budowy: 1969

Stan: do remntu

Piętro: 4/4

Typ kuchni: widna

Kontakt 22 730 33 40

Działka na sprzedaż

175 000 PLN

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

237 000 PLN

Pruszków

3 pok., 56 m2
Nr oferty: 
3052/1821/OMS

Rok budowy: 1982

Stan: bardzo dobry

Piętro: 11/11

Typ kuchni: oddzielna

Kontakt 22 730 33 43

Działka na sprzedaż

190 000 PLN

Milanówek

552 m2

Działka na sprzedaż

498 000 PLN

Podkowa Leśna

2560 m2

Działka na sprzedaż

1 536 000 PLN

Otrębusy

12 800 m2
Nr oferty: 
1224/1821/OGS

Rodzaj działki budowlana

Kształt nieregularny
82mx176m

Media tak

Kontakt 22 730 33 43

Nr oferty: 
1225/1821/OGS

Rodzaj działki budowlana

Kształt trapez
40mx65m

Media tak

Kontakt 22 730 33 40

Dom na sprzedaż

640 000 PLN

Pruszków

4 pok. 145 m2
Nr oferty: 
1426/1821/ODS

Rok budowy: 2012

Stan: idealny

Typ domu szeregowy

Pow. działki 240 m .kw.

Kontakt 22 730 33 43

Mieszkanie na sprzedaż

220 000 PLN

Pruszków

3 pok., 44 m2

Mieszkanie na sprzedaż

209 000 PLN

Pruszków

2 pok., 35 m2

Nr oferty: 
3080/1821/OMS

Rok budowy: 1967

Stan: drobny 
remont

Piętro: 3/4

Typ kuchni: widna

Kontakt 22 730 33 40

Działka na sprzedaż

160 000 PLN

Urzut

1114 m2

Nr oferty: 
2057/1821/OGS

Rodzaj działki budowlana

Kształt kwadrat
23,5mx23,5m

Media tak

Kontakt 22 730 33 43

Nr oferty: 
2133/1821/OGS

Rodzaj działki budowlana

Kształt kwadrat
32mx32m

Media tak

Kontakt 22 730 33 43

Nr oferty: 
3075/1821/OMS

Rok budowy: 1965

Stan: do remontu

Piętro: 4/4

Typ kuchni: widna

Kontakt 22 730 33 43

Mieszkanie na sprzedaż

199 000 PLN

Pruszków

3 pok., 48 m2

Mieszkanie na sprzedaż

369 000 PLN

Pruszków

2 pok., 58 m2

Mieszkanie na sprzedaż

389 000 PLN

Ożarów Mazowiecki

4 pok., 93 m2

Nr oferty: 
3065/1821/OMS

Rok budowy: 2012

Stan: bardzo dobry

Piętro: parter

Typ kuchni: widna

Kontakt 22 730 33 40

Nr oferty: 
3083/1821/OMS

Rok budowy: 1960

Stan: remont

Piętro: 3/4

Typ kuchni: widna

Kontakt 22 730 33 40

Nr oferty: 
2450/1821/OMS

Rok budowy: 2010

Stan: deweloperski

Piętro: 3/3

Typ kuchni: oddzielna

Kontakt 22 730 33 43


