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WARSZAWA - WŁOCHY. Pięć gwiazd polskiego sportu szkoliło młodych zawodników!

Trening życia z idolami
Jerzy Dudek, Milena Radecka, Artur Siódmiak, Tomasz Jankowski i Marcin Urbaś przeprowadzili trening dla 
ponad 150 młodych sportowców. Ostatnie w tym roku spotkanie związane było z Regionalnymi Rozgrywkami 
Klubów Sportowych Orange. 

- To już ósme regionalne spotkanie w 
tym roku. Widzę jak wielką sportową ro-
dziną staliśmy się przez ten czas. Młodzi 
sportowcy rozwijają się, są coraz bardzie 
odważni i zmotywowani do mierzenia 
się z różnymi wyzwaniami. Pokazaliśmy, 
że zawodnicy bez względu na wiek 
mogą trenować i rywalizować jak równy 
z równym. Cieszę się, że trenerzy przeka-
zują swoim podopiecznym wiedzę, którą 
udostępniamy na platformie interneto-
wej – mówi Artur Siódmiak, ambasador 
programu Kluby Sportowe Orange.

Regionalne Rozgrywki Klubów Spor-
towych Orange to kolejna, po Pucharze 
Orange, okazja dla młodych sportowców 
do poznania innych drużyn z okolicy. Ci, 
którzy na co dzień konkurują ze sobą w 
wirtualnej grywalizacji, mogli wspólnie 
cieszyć się ze sportowych osiągnięć i 
sukcesów. W sumie we wszystkich spo-
tkaniach w tym roku uczestniczyło 1242 
zawodników i 178 trenerów. Rozdano 
w sumie 1420 medali oraz około 7500 
autografów.

Ostatnia w tym roku rywalizacja odby-
ła się na hali OSiR Włochy w Warszawie.

- Chcemy cały czas motywować mło-

dych ludzi do aktywności fizycznej. To 
ważne, że każdy z nich podczas rozgry-
wek otrzymuje pamiątkowy medal i ma 
możliwość trenowania ze sportowcami, 
których widział na meczach reprezen-
tacji Polski, czy innych wydarzeniach. 
Nasze działania już przyniosły założone 

rezultaty. W wielu klubach powstały 
nowe sekcje sportowe, angażujemy 
również całe rodziny i lokalną społecz-
ność. W sumie objętych programem jest 
7000 zawodników. To o 800 więcej niż na 
starcie Klubów Sportowych Orange. A 
przed nami kolejny rok, w którym planu-
jemy wiele atrakcji – mówi Jerzy Dudek, 
ekspert merytoryczny programu.

Rywalizacja 11 klubów w Warszawie 
zakończyła się zwycięstwem klubu UKS 
przy Gimnazjum w Giżycku – klub w 
marcu br. został również zwycięzcą Pu-
charu Orange. Tuż za nim w rywalizacji 
punktowej uplasowali się zawodnicy z 
SKS Janowe Biedronki (Gzowo). Drużyna 
zamykająca podium to UKS Rozogi. W 
zmaganiach wzięły również udział kluby 
UKS Jagiellończyk (Jedlnia), KS Orzełek 
(Parysów), UKS Jedlanka (Jedlińsk), GKS 
Góra (Nowa Góra), UKS Olimpijczyk 
Białowieża, KSO Sokół (Łączna), KS 
ORIONE (Ostrojów) oraz UKS Dziewiątka 
(Puławy).

Patronat honorowy nad programem 
objęli Minister Edukacji Narodowej oraz 
Minister Sportu i Turystyki. Partnerem 
programu została firma New Balance.

Agencja Nieruchomości 
ZATRUDNI AGENTÓW

z doświadczeniem
WYSOKIE PROWIZJE

604 492 736, (22) 730 33 40
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ZIMA. Lodowiska w powiecie pruszkowskim 
i grodziskim

Gdzie pojeździmy 
n a  ł y ż w a c h ?
Mieszkańcy naszego regionu z niecierpliwością 
czekają na otwarcie lodowisk. Zimowe szaleństwo 
rozpocząć się ma już za miesiąc. Sprawdziliśmy, gdzie 
w tym roku będzie można pojeździć na łyżwach. 

W tym roku ogólnodostępne lodowisko powstanie  
w Grodzisku Mazowieckim. Władze miasta zadecydowały, 
że ślizgawka otwarta zostanie przy ul. Żwirki i Wigury, 
nieopodal siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej. Do dyspo-
zycji miłośników sportów zimowych będzie sztuczna tafla  
o wymiarach 20×40 m. Znajdzie się tu również wypoży-
czalnia łyżew, toalety i zaplecze sanitarne. Jak zapewniają 
organizatorzy, lodowisko przy ul. Żwirki i Wigury zostanie 
uruchomione w połowie grudnia.

Podobnie jak w ubiegłych latach również mieszkańcy 
powiatu pruszkowskiego będą mogli korzystać z lodowiska 
zlokalizowanego na terenie Międzyszkolnego Ośrodka 
Sportowego przy ulicy Gomulińskiego 2 w Pruszkowie. Na 
jego otwarcie pruszkowianie będą jednak musieli poczekać 
do nadejścia zimy.

- Jego otwarcie przede wszystkim uzależnione jest od 
warunków pogodowych to znaczy, że aby móc z niego 
korzystać potrzebujemy temperatury stale utrzymującej 
się w okolicach 0 stopni Celsjusza – komentuje Krzysztof 
Bukowski, Zastępca Naczelnika z Biura Zarządu Powiatu 
Pruszkowskiego.

Dobrą wiadomość mamy także dla mieszkańców Podko-
wy Leśnej. Jak udało nam się dowiedzieć, władze miasta 
zebrały oferty na organizację lodowiska, które powstać 
miałoby na terenie Szkoły Samorządowej na boisku od 
strony ulicy Parkowej.

- Znalazłem także pieniądze na realizację tego przedsię-
wzięcia. Na najbliższej Sesji Rady Miasta Podkowa Leśna 
zarekomenduję radnym przesunięcia środków budżeto-
wych. Otwarcie nastąpiłoby w pierwszych dniach grudnia, 
na okres trzech miesięcy tj. do końca lutego 2017 r. – mówi 
Artur Tusiński, Burmistrz Podkowy Leśnej.

Kinga Rochalska

DWUTYGODNIK

Wydawca: Bogdan Przewłocki 
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02-672 Warszawa

SPRZEDAM DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ 1501 m2
KOMORÓW 

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

Już za miesiąc fani jazdy na łyżwach będą mogli dać upust swojemu 
hobby. Dostępne dla wszystkich lodowiska powstaną m.in.  
w Pruszkowie, Grodzisku Maz. i Podkowie Leśnej Fot. Internet

PRUSZKÓW. Konsultacje społeczne w sprawie budowy wiaduktu

I n w e s t y c j a  z a g r o ż o n a ?
W piątek, 18 listopada br. odbyły się konsultacje społeczne w sprawie budowy wiaduktu nad torami PKP  
w Pruszkowie. Zdaniem władz miasta zaproponowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, zarządcę 
ul. Poznańskiej, rozwiązania projektowe są nie do zaakceptowania.

Kierowcy przejeżdżający przez Prusz-
ków mogą skorzystać z dwóch prze-

praw przez tory PKP – przejazdu na ul. 
Przejazdowej lub wiaduktu w ciągu ul. 
Poznańskiej. Niestety stan techniczny 
wiaduktu w centrum Pruszkowa pozo-
stawia wiele do życzenia.

Według przeprowadzonych ekspertyz 
w ciągu najbliższych trzech lat koniecz-
ne jest wykonanie gruntownego remon-
tu wiaduktu. Władze miasta chcą go 
połączyć z planowanym w najbliższym 
czasie remontem torów kolejowych.  
W planach jest budowa nowej prze-
prawy obok już istniejącej, a następnie 
rozbiórka starej konstrukcji.

W miniony piątek, 18 listopada br. biu-
ro projektów TRASA sp. z o. o., które na 
zlecenie Mazowieckiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich, zarządcy ul. Poznańskiej, 
opracowuje dokumentację projektową 
dla budowy wiaduktu i rozbiórki ist-
niejącej przeprawy przedstawiło swoją 
koncepcję. Na spotkaniu obecne były 
władze Pruszkowa, przedstawiciele me-
diów i garstka mieszkańców Pruszkowa.

Jak wynika z koncepcji przedstawio-
nej przez projektantów nowy wiadukt 
nad torami PKP miałby mieć, podobnie 

jak istniejący, po jednym pasie ruchu 
w każdą stronę. Dodatkowo wiadukt 
wzbogaciłby się o bezpośredni łącznik  
z al. Wojska Polskiego, który umożliwiłby 
kierowcom jadącym od strony autostra-
dy A2 zjazd w kierunku Grodziska Mazo-
wieckiego. Zdaniem władz Pruszkowa 
zaproponowane rozwiązania są nie do 
przyjęcia.

- Biuro projektowe dostało trudne 
zadanie, które jest nie do zrealizowania 
zgodnie z naszymi oczekiwaniami. 
Pewnie trzeba będzie uruchomić inne 
źródła dodatkowe, może rządowe. Nie 
wyobrażam sobie abyśmy wydali 40 

mln. zł i pozostali w rozwiązaniach na 
poziomie lat 60 – tych – mówił na spo-
tkaniu Andrzej Kurzela, wiceprezydent 
Pruszkowa.

Zdaniem władz miasta najlepszym 
rozwiązaniem byłaby budowa wiaduktu 
z dwoma pasami ruchu w obu kierun-
kach oraz bezpośrednimi łącznicami 
ułatwiającymi zarówno wjazd, jak i zjazd 
w kierunku autostrady A2. Co więcej, 
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich 
powinien zastanowić się nad komplek-
sowym rozwiązaniem dla całego układu 
drogowego łączącego Al. Jerozolimskie 
z autostradą A2.

– Obok nowego wiaduktu należy 
rozważyć przebudowę ronda na dwupa-
smowe oraz poszerzenie ul. Poznańskiej. 
Trzeba na to spojrzeć kompleksowo, 
stworzyć projekty i sukcesywnie je reali-
zować. W ten sposób wspólnie z powia-
tem stworzylibyśmy małą obwodnice 
Pruszkowa – podkreślał Andrzej Kurzela.

Władze miasta zapowiadają, że będą 
interweniować w sprawie projektowa-
nego wiaduktu. Liczą także na pomoc 
i zaangażowanie mieszkańców Prusz-
kowa.

Kinga Rochalska

Władze Pruszkowa nie zgadzają się na zapropo-
nowany przez projektodawców sposób przebu-
dowy wiaduktu prowadzącego do autostrady 
A2 Fot. www.pruszkow.pl.

U NAS. Tysiąc książek dla podstawówki w Piastowie

Wsparcie od Empiku
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Bohaterów spod Darnicy w Piastowie 
znalazła się w elitarnym gronie dziesięciu szkół, które na Mikołajki 
dostaną od Empiku po tysiąc nowych książek. Do konkursu 
„Wsparcie dla bibliotek” zgłosiło się aż 300 szkół z całej Polski.

Szkoła Podstawowa nr 4 już wkrótce otrzyma tysiąc nowych 
książek od Empiku. Właśnie zakończył się konkurs towarzyszą-
cy programowi „Przecinek i Kropka”. Dzięki zaangażowaniu 
internautów i lokalnych społeczności książkowy Mikołaj przy-
jedzie właśnie do Piastowa już na początku grudnia. Łącznie 
oddano blisko 400 tysięcy ważnych głosów.

Do konkursu zgłosiło się aż 300 szkół z całej Polski. Podsta-
wówka w Piastowie znalazła się w elitarnym gronie dziesięciu, 
które otrzymają po tysiąc książek. Plebiscyt trwał miesiąc. Od 
5 października do 6 listopada w specjalnej aplikacji codziennie 
można było oddać jeden głos.

Empik, w którym książki zajmują szczególne miejsce, po-
stanowił wzbogacić trwający od wielu lat program rozwoju 
czytelnictwa wśród najmłodszych. Na książki została przezna-
czona część kwoty z każdej transakcji z użyciem karty Mój Em-
pik. W ten sposób uczestnicy nowego programu lojalnościo-
wego Empiku przyczynili się do zapełnienia półek bibliotek 

i wsparcia rozwoju 
czytelnictwa wśród 
dzieci.

Kolejna edycja 
już za rok.

S z k o ł y ,  k t ó r e 
zdobyły najwięcej 
głosów:
Gdańsk – Szkoła 
Podstawowa nr 40; 
Warszawa – Szkoła 
Podstawowa nr 319; 
Choszczno – Szkoła 
Podstawowa nr 1; 
Warszawa – Szkoła 
Podstawowa nr 342; 
Błonie – Szkoła 
Podstawowa 
Kolumbus; 
Warszawa – Szkoła 
Podstawowa S.T.O.; 
Ząbki – Szkoła 
Podstawowej nr 3;
Bielsk Podlaski – Szkoła Podstawowa nr 4;
Piastów – Szkoła Podstawowa nr 4;
Inowrocław – Szkoła Podstawowa w Górze.

Opr. E.W.

Fot.: www.piastow.pl
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POWIAT GRODZISKI. Fetting Festiwal z Haliną Frąckowiak

Pejzaż z Przyborą i Wasowskim
W Kościele Świętego Józefa Oblubieńca w Baranowie odbył się IV Fetting Festiwal. W tym roku koneserzy dobrej muzyki mogli 
wysłuchać recitalu Haliny Frąckowiak.

Festiwal jest wydarzeniem wielkiego 
formatu. Promuje dorobek artystycz-

ny nieżyjącego już dziś aktora, muzyka  
i piosenkarza Edmunda Fettinga, który 
niegdyś związał swe losy z Baranowem.

Jak co roku podczas festiwalu najważ-
niejszym punktem tego kulturalnego 
wydarzenia jest ogólnopolski konkurs 
muzyczny, w trakcie którego debiutanci 
mogą wykazać się swoim talentem. Co 
roku w loży jury zasiada pomysłodaw-
ca festiwalu – Dariusz Dąbrowski oraz 
przybyli goście. W tym roku do szanow-
nego grona ekspertów dołączyli: Halina 
Frąckowiak – znana piosenkarka, Marek 
Kaliszuk – aktor teatralny, musicalowy  
i filmowy oraz wokalista, a także Maria 
Szabłowska – dziennikarka, współpro-
wadząca program „Wideoteka dorosłego 
człowieka”.

Przybyli mogli usłyszeć zwyciężczy-
nię ubiegłorocznej edycji Weronikę 
Korthals. Startujący w konkursie artyści 
śpiewali utwory z repertuaru Jeremiego 
Przybory i Jerzego Wasowskiego z Kaba-
retu Starszych Panów. Prowadząca kon-
cert Maria Szabłowska wspominała, że 
Przybora często odwiedzał miejscowość 
Kaski, położoną w gminie Baranów, co 
odnotował w swoich zapiskach.

Niekwestionowanymi zwycięzcami 
konkursu zostali Izabela Szafrańska oraz 

Paweł Sokołowski wykonujący utwór 
„Pejzaż bez Ciebie”. Oprócz I miejsca 
przyznanego przez profesjonalne gro-
no muzyczne otrzymali także Nagrodę 
Publiczności. Wygrana w konkursie 
przyniosła im w sumie 6 tys. złotych. 
Drugie miejsce i nagrodę 3 tys. złotych 
przyznano Małgorzacie Nakoniecznej 
za utwór „Już czas na sen”, zaś ostatnie 
miejsce na podium i 2 tys. zł trafiło do 

Darii Kaczór za utwór „Utwierdź mnie”.
Podczas tego pełnego wrażeń nieza-

pomnianego wieczoru wystąpili rów-
nież: Magdalena Dąbkowska, Patrycja 
Mizerska, Daria Kaczmarek, Aleksandra 
Łodzińska, Beata Kawczyńska, Łukasz 
Lipski i Tadeusz Seibert.

Tekst i foto: 
Daria Głowacka

W tym roku podczas festiwalu wystąpiła Halina Frąckowiak (na zdjęciu). Piosenkarka nagrała ponad 
20 płyt i wylansowała szereg przebojów, m.in. „Papierowy księżyc”

GRODZISK MAZOWIECKI. Skrzyżowanie ulic 
Chełmońskiego i Żyrardowskiej czeka przebudowa

Lewoskręt usprawni ruch
Mimo, że na skrzyżowaniu ulic Chełmońskiego i Żyrardowskiej 
działa sygnalizacja świetlna to i tak dochodzi tam do 
wypadków, a przyczyną tego jest zbyt mała przepustowość, 
dlatego grodziski magistrat zdecydował się na budowę 
lewoskrętu.

Wyjazd z ulicy 
Chełmońskiego 
jest utrudniony 
ze względu na 
brak wydzielo-
nego pasa do le-
woskrętu. Mimo, 
że taki pas po-
siada już ulica 
Żyrardowska, to jak się okazuje jest on zdecydowanie za 
krótki. W związku z tym skręcający w kierunku Radziejowic 
blokują pas do jazdy na wprost.

Ze skrzyżowania korzystają również kierowcy ciężarówek, 
ale wykonując manewr skrętu w prawo z ulicy Chełmoń-
skiego kończą go wjeżdżając na przeciwległy pas ruchu 
ulicy Żyrardowskiej.

Wobec powyższych utrudnień zdecydowano, że czas 
na zmianę. Urząd wykona projekty, zaś budową zajmie 
się Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich. Jeszcze do 
niedawna pojawiały się informacje, że w miejscu tego 
skrzyżowania powstanie rondo. Jednak okazuje się, że 
budowa ronda jest niemożliwa choćby ze względu na brak 
odpowiedniego miejsca.

Zmiany czekają także skrzyżowanie ulicy Żyrardowskiej  
z Żytnią. Jak przewidują władze miasta realizacja inwestycji 
rozpocznie się w 2017 roku. 

Tekst i foto: Daria Głowacka

BEZPIECZEŃSTWO. Policjant w drodze na 
służbę zatrzymał nietrzeźwego kierowcę

Czujny sierżant
Czujność sierż. sztab. Zbigniewa Kaźmierczaka, 
który w drodze do pracy odpowiednio zareagował 
widząc podejrzanie zachowującego się kierowcę, 

pozwoliła na zatrzymanie kompletnie pijanego 
kierowcy. 

Sierż. sztab. Zbigniew Kaźmierczak jadąc do służby 
zauważył nissana, zachowanie kierującego wskazywało, 
że może być on nietrzeźwy – podczas wykonywania ma-
newrów nie potrafił zachować toru jazdy. W związku z tym 
policjant postanowił zareagować i zatrzymał pojazd.

Okazało się, że miał rację i 50-letni żyrardowianin, który 

kierował nissanem był kompletnie pijany. W wydychanym 
powietrzu miał ponad 1,5 promila alkoholu. To nie wszyst-
ko, mężczyzna nie posiadał również uprawnień do kierowa-
nia. Mężczyzna został zatrzymany, a jego samochód trafił 
na policyjny parking.

Sierż. Sztab Zbigniew Kaźmierczak służbę w policji pełni 
od 2009r., od września 2015r. jest funkcjonariuszem referatu 
ruchu drogowego żyrardowskiej komendy.

asp. Agnieszka Ciereszko
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 Kalendarz
 Imprez
 Kulturalnych

25 listopada (piątek)

Godz. 18.00 „Grodzisk 1000 lat temu” – prelekcja Mał-
gorzaty Krasnej-Korycińskiej, Grodzisk Mazowiecki, ul. 
Sienkiewicza 31, Willa Radogoszcz;

Godz. 18.00 Koncert Michała Bajora „Moja Miłość”, 
Pruszków, ul. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej 5, MOK 
„Kamyk”.

26 listopada (sobota)
Godz. 13.30 Dzień Misia Pluszowego, Grodzisk Mazo-

wiecki, ul. Spółdzielcza 9, Centrum Kultury;
Godz. 16.00 Etnografia dla najmłodszych: japońskie 

święto Shichi-go-san i teatr Kamishibai, Grodzisk Mazo-
wiecki, ul. Sienkiewicza 31, Willa Radogoszcz;

Godz. 17.00 Spotkanie z pisarzem Stanisławem Sro-
kowskim, Piastów, ul. Warszawska 24, MOK;

Godz. 18.00 Zabawa andrzejkowa przy muzyce 
tradycyjnej „Potańcz z Kaśką i Andrzejem”, Grodzisk 
Mazowiecki, ul. 1 Maja 4, Poczekalnia Przestrzeń Kul-
turze Przyjazna;

Godz. 19.00 „Pieśni miłości, tęsknoty i śmierci” – kon-
cert Katarzyny Łochowskiej, Pruszków, pl. Jana Pawła 
II 2, Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego 
im. Stefana Woydy (bilety w cenie: 30 zł).

27 listopada (niedziela)
Godz. 15.00 Spotkanie z cyklu Pamięć Kresów – „Wiel-

kość i dramat polskich Kresów”, Pruszków, ul. 3 Maja 8A, 
Muzeum Dulag 121;

Godz. 16.00 Kino Nokusiowe – filmy mistrza polskiej 
animacji Witolda Giersza i warsztaty animacji filmowej, 
Nadarzyn, pl. Poniatowskiego 42, NOK;

Godz. 16.00 „Poetycko i Muzycznie z K40”, Pruszków, 
ul. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej 5, Miejski Ośrodek 
Kultury im. A. Kamińskiego;

Godz. 17.00 Pokaz filmu „Oczyma Buddy” oraz „Trony 
bogów”, Milanówek, ul. Piłsudskiego 33, L’amour Maison 
(Stare Kino);

Godz. 18.00 Koncert pt. „The shade of Mahalia and 
Ella”, Grodzisk Mazowiecki, ul. Spółdzielcza 9, Centrum 
Kultury (bilety w cenie: 40 zł).

3 grudnia (sobota)
Godz. 11.00 – 15.00 Rzemieślnicy grodu gnieźnień-

skiego – spotkanie weekendowe, Pruszków, pl. Jana 
Pawła II 2, Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowiec-
kiego im. Stefana Woydy;

Godz. 13.00 Grodziskie Mikołajki, Grodzisk Mazowiec-
ki, ul. Spółdzielcza 9, Centrum Kultury.

Oprac.: KR

•Wystawy •Filmy •Koncerty •Spotkania

2 6 . 1 1  g o d z . 

16 .00  i  18 .00

2 7 . 1 1  g o d z . 

16 .00  i  18 .00

3.12 godz. 14.00

4.12. godz. 14.00

3.12 godz. 14.00

4.12. godz. 14.00

8.12 godz. 17.00

S Z KO Ł A  U W O D Z E -

N I A  C Z E S Ł AWA  M .

POLSKA l.15-komedia

BOCIANY USA b/o-

-animacja/komedia

P I T B U L L .  N I E B E Z -

PIECZNE KOBIETY POL-

SKA l. 15-sensacyjny

K I N O  R E T R O

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. Dominika Rembelska – pierwsza kobieta w Polsce z tytułem professora Capoeiry

P R O F E S S O R A  A L E G R I A
Od kilkunastu lat trenuje sztukę walki, która odmieniła jej życie. Uczyła się od najlepszych 
mistrzów, a w świecie Capoeiry znana jest jako professora Alegria, co oznacza radość.

Dominika Rembelska jest 
absolwentką Wiedz y  

o Teatrze na Akademii Teatral-
nej. Przez wiele lat zajmowała 
się teatrem alternatywnym, 
ulicznym, pantomimą i clow-
nadą. Trwało to do momentu, 
gdy po raz pierwszy zobaczy-
ła w telewizji program o cyrku 
z elementami Capoeiry.

– Zakochałam się od pierw-
szego wejrzenia w muzyce, 
płynności ruchu, harmonii 
i równowadze – wspomina 
Dominika Rembelska.

Długo czekała na otwarcie 
pierwszej szkoły w Warsza-
wie. Gdy ta powstała od razu 
pobiegła, aby zapisać się na 
zajęcia. Już jako mała dziew-
czynka marzyła, żeby zostać 
cyrkowcem lub kaskaderem. 
Wcześniej chciała trenować 
wschodnie sztuki walki, ale 
ich statyczność i medyta-
cyjność nie pasowały do jej 
charakteru i temperamentu.

– Capoeira jest płynno-
ścią, ruchem, działaniem, 
interakcją i dialogiem. Jest 
szacunkiem do drugiego 
człowieka, do jego słabości. 
Jest przezwyciężeniem wła-
snych granic, zarówno tych 
fizycznych, jak i psychicznych 
– tłumaczy.

Capoeira wybrała mnie 
Na początku nie było ła-

two. Zanim została pierwszą  
w Polsce kobietą z tytułem 
professora, czyli z wysokim 
stopniem instruktorskim, 
przeżyła nie tylko wzloty, ale 
i upadki. Walczyła z przeła-
mywaniem własnych lęków 
i ograniczeń.

- To nie ja wybrałam Capo-
eirę, ale ona wybrała mnie. 
Dla mnie ma ogromną war-
tość. Zmieniła moje życie 
- wyjaśnia.

Sztuki walki uczyła się od 
brazylijskiego mistrza Ca-
poeiry – Mestre Jorge, który 
przyjechał do Polski, chcąc 
rozbudzić w ludziach zain-
teresowanie tym sportem. 
Nie pomylił się i od razu 
dostrzegł, że jego uczniowie 
mają ogromny potencjał. 
Od 7 lat jej mistrzem jest 
Mestre Bailarino, mieszkający  
w Berlinie.

W Brazylii Capoeiristka była 
już 13 razy.

– Jeżdżę tam, żeby nała-
dować baterie słoneczne, 
oddychać Capoeirą i uczyć 
się od starych mistrzów. W tej 
kulturze fascynuje mnie ra-
dość, oni bez przerwy tańczą, 
śpiewają i cieszą się życiem 
– dodaje.

Codzienna nauka i trening
Dominika Rembelska tre-

nuje codziennie po kilka 
godzin. Nie ma dnia, żeby 
nie ćwiczyła, nie uczyła się 
piosenek i nie grała na instru-
mentach.

- Im dalej, tym bardziej czło-
wiek przekonuje się, ile jesz-

cze nie wie i nie umie. Trzeba 
zachować formę, wciąż pra-
cować nad techniką, ela-
stycznością ciała, dużo grać  
z różnymi osobami. W ten 
sposób zdobywa się do-
świadczenie. Teraz najbar-
dziej zależy mi na moich 
uczniach. Jest to nie tylko 
praca nad poziomem tech-
nicznym, ale przede wszyst-
kim zależy mi na wychowaniu 
ludzi, którzy się szanują, i któ-
rzy umieją szanować innych  
i są uważni w życiu. Dla mnie 
Capoeirista jest kimś, kto ma 
ostrość spojrzenia. Kto widzi 
to, co dzieje się wokół i reagu-
je. Nie tylko w roda, ale i w ży-
ciu. Paradoksalnie często gra  
z osobą zupełnie początkują-
cą potrafi dużo nas nauczyć. 
Poprzez grę rozumie się jogo, 
ponieważ Capoeira nie jest 
ani walką ani tańcem. Trzeba 
mieć ogromną kontrolę nad 
swoimi ruchami, bo począt-
kujący są nieprzewidywalni 
i czasem robią unik rzucając 
twarz wprost na kopnięcie – 
relacjonuje, mając w pamięci 
treningi.

Satysfakcjonująca praca 
z młodzieżą

Dominika Rembelska po-
dejmuje trudne wyzwania i to 
nie tylko te związane z przeła-
mywaniem barier w sporcie. 
W wieku 19 lat odkryła, że 
ogromną satysfakcję sprawia 
jej, gdy komuś uda się zro-
bić coś, czego go nauczyła. 
Ma do tego ogromny talent  
i dużą charyzmę.

Bardzo zaangażowała się 
w projekty społeczne pracy z 
młodzieżą z trudnych środo-
wisk, które przez wiele lat re-
alizowała wspólnie z Mestre 
Jorge Luiz oraz Professorą Ju.

– Pracowaliśmy na war-
szawskiej Pradze, na Warmii, 
w domach dziecka, w do-
mach poprawczych. Robili-
śmy pokazy w więzieniach. 
Jeden z naszych wychowan-
ków z Pragi, dzieciak, który  
w wieku 11 lat palił, pił i kradł, 
teraz mieszka w Brazylii i tam 
uczy dzieciaki z faveli Capo-
eiry. Niedawno wydał tam 
książkę o Capoeirze – mówi.

Niestety młodzież gimna-
zjalna i licealna nie przycho-
dzi na treningi, ale często 
wybiera zajęcia alternatywne 
typu alkohol czy narkotyki, a 
przecież w tym wieku młodzi 
mają najwięcej energii, żeby 
zainteresować się sztuką 
walki. Na szczęście na zajęcia 
prowadzone przez panią Do-
minikę w pruszkowskim MOK 
– u, Warszawie, Józefosławiu 
czy w Górze Kalwarii przycho-
dzi bardzo dużo dzieci oraz 
osób dorosłych w przedziale 
wiekowym od 20 do 40 lat. 
W tej sztuce walki trzeba być 
bardzo wszechstronnym.

– Są osoby, które robią 
piękne akrobacje, ale trudno 
im wejść w waleczny aspekt 
Capoeiry. Niektórzy mają 
słabą koordynację rucho-
wą, słabe poczucie rytmu, 
brak rozciągnięcia. Nad tym 
wszystkim trzeba pracować, a 
to wymaga dużej cierpliwości 
i samodyscypliny – stwierdza.

Nauka przez całe życie
– Professor Capoeiry to 

nie tylko sportowiec. Żeby 
dojść do tego tytułu, a jestem 
pierwszą w Polsce kobietą 
z tym tytułem trzeba wylać 
wiele potu, przejść wiele 
pięknych, ale i wiele trudnych 
chwil, kontuzji, kryzysów  
i załamań. Trzeba mieć wła-
sną grupę, pracować z ludźmi 
oraz przełamywać własne 
ograniczenia, lęki i niedo-
skonałości. Trzeba pracować 
nad poziomem technicznym, 
grać na instrumentach, znać 
wiele piosenek, znać rytuały, 
rytmy, studiować historię  
i filozofię Capoeiry, historię 
Brazylii, znać język portugal-
ski. I przede wszystkim być 
znanym w świecie Capoeiry, 
czyli jeździć na festiwale, 
warsztaty, trenować i grać 
Capoeirę z wieloma mistrza-
mi – wylicza.

W Capoeirze są kopnięcia, 
uniki, podcięcia, obalenia  
i akrobacje. Naukę zaczyna 
się od prostych ruchów, pod-
stawowych akrobacji, uników 
i kopnięć, a także od ćwi-
czeń ogólnorozwojowych, 
rozciągających i siłowych 

oraz rozgrzewce. Trenuje 
się pojedynczo i w parach, 
a zwieńczeniem większości 
treningów jest roda, czyli 
krąg osób, które przy muzy-
ce na żywo grają Capoeirę. 
Niezwykle charakterystyczne 
dla tego sportu jest to, że  
w Capoeirze nie ma zawo-
dów, a każda próba oceny zo-
staje zdewaluowana z uwagi 
na to, że może okazać się zbyt 
subiektywna.

Nie istnieje też podział na 
wiek, płeć ani żadne kate-
gorie wagowe. Niektórzy 
sportowcy trenujący tę walkę 
biorą udział w konkursach 
akrobatycznych, ale określa-
ne są one mianem solowych 
popisów.

- Egzaminy zdaje się na 
pierwsze cordy (stopnie – 
sznurki), potem mistrz grupy 
decyduje, kiedy dana osoba 
jest gotowa do przejścia na 
wyższy poziom. Czasem cze-
ka na kolejny stopień kilka lat. 
To uczy pokory i cierpliwości 
– podkreśla.

Radość płynąca z treningów
- Mam kilka medali, sporo 

dyplomów, ale traktuję je  
z przymrużeniem oka. Naj-
ważniejszy jest dla mnie me-
dal przywieziony z Brazylii, 
gdzie stanęłam na podium 
wśród profesorek Brazylijek, 
a to była duża nobilitacja - 
podkreśla.

Pani Dominika od najmłod-
szych lat zawsze dużo się ru-
szała, ale nigdy nie trenowała 
w żadnym klubie.

– Biegam, jeżdżę maratony 
MTB, ale to wszystko na ama-
torskim, choć niezłym pozio-
mie. – W świecie Capoeiry 
jestem znana jako professora 
Alegria, w tłumaczeniu ozna-
cza to radość. Takie apelido, 
czyli przydomek dostałam już 
na początku mojej przygody 
z Capoeirą, gdy każdy trening 
i każda gra sprawiały dziką ra-
dość, a uśmiech nie schodził  
z mojej twarzy – wyjaśnia.

Teraz jej celem są treningi  
i nauka, która pozwoli jej 
zdobywać nowe umiejętno-
ści i pracować nad doskona-
leniem formy. Od dwóch lat 
pani Dominika z powodze-
niem trenuje również kickbo-
xing jako dodatkową formę 
bardziej kontaktowej sztuki 
walki, w której odniosła już 
znaczące sukcesy – została 
kilkukrotną mistrzynią Polski 
w formułach K1 Rules i Light 
Contact oraz zdobyła dwa 
złote medale na Zunifikowa-
nych Mistrzostwach Świata 
we Włoszech w październiku 
2016 roku.

- Kickboxing daje mi więk-
szą adrenalinę i zaspokaja 
potrzebę rywalizacji – mówi 
Rembelska. Trenuje pod 
okiem wielokrotnego mistrza 
świata Piotra Bąkowskiego.

Daria Głowacka

Dominika Rembelska, w świecie Capoeiry znana jako professora Alegria,  
w 2009 roku stworzyła choreografię w półfinale programu „You Can 
Dance”, a rok później pomagała aktorom w przygotowaniu choreografii 
do serialu „Barwy szczęścia” Fot. archiwum prywatne

P r o g r a m 
k i n a  „ U R S U S ”
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SPORT. Podsumowanie turniejów sportowych organizowanych przez Stowarzyszenie „Mazovia”

Gmina Brwinów na podium
Stowarzyszenie Gmin Zachodniego Mazowsza „Mazovia” podsumowało cykl turniejów sportowych dla dzieci  
i młodzieży organizowanych w roku szkolnym 2015/2016. Gmina Brwinów znalazła się na drugim miejscu. Tylko 
o jeden punkt wyprzedziły ją Michałowice.

W sali sportowej Gim-
nazjum nr 2 w Błoniu 

ogłoszono oficjalne wyni-
ki cyklu turniejów sporto-
wych organizowanych przez 
Stowarzyszenie „Mazovia”  
w ubiegłym roku szkolnym. 
Do rywalizacji sportowej 
stanęły dzieci i młodzież  
z siedmiu gmin zrzeszonych 
w stowarzyszeniu. Rozegrano 
dziesięć turniejów w nastę-
pujących dyscyplinach: piłka 
nożna, koszykówka, unihokej 
i lekkoatletyka.

Nagrodę za drugie miejsce 
dla gminy Brwinów odebrał 
burmistrz Arkadiusz Kosiń-
ski, który był bardzo dumny  
z młodych sportowców. 

Wyniki klasyfikacji 
końcowej:

1. Michałowice 62 pkt. 
2. Brwinów 61 pkt.  
3. Błonie 54 pkt.  
4. Nadarzyn 53 pkt. 
5. Milanówek 49,5 pkt. 
6. Leszno 48 pkt. 
7. Podkowa Leśna 38 pkt.

Michałowice zwyciężyły 
pomimo tego, że wygrały 
tylko jeden turniej - piłki 
nożnej chłopców szkół pod-
stawowych. Jednak w całym 
cyklu uzyskiwały najrówniej-
sze wyniki, cztery razy były 
na drugim miejscu i trzy razy 
na trzecim.

– Najwięcej turniejów, bo 
aż trzy, wygrali reprezentanci 
gminy Brwinów (unihokej 
gimnazjalistów, koszyków-
ka chłopców gimnazjum 
oraz lekkoatletyka dziewcząt  
i chłopców szkół podsta-
wowych). Dwa razy byli na 

trzecim i czwartym miejscu 
– relacjonuje burmistrz Arka-
diusz Kosiński.

Reprezentanci Błonia nie 
wygrali żadnego turnieju, 
ale aż cztery razy stawali na 
podium. Dwa razy na drugim 
i trzecim miejscu. Zapewniło 
im to wysoką trzecią pozycję 
w klasyfikacji ogólnej.

Ideą Stowarzyszenia „ Ma-
zovia” jest nie tylko wzmoc-
nienie pozycji zrzeszonych 
w nim gmin wobec innych 
podmiotów zewnętrznych  
i instytucji, ale również popu-
laryzacja i promocja sportu 

wśród dzieci i młodzieży. Or-
ganizowane turnieje i zawo-
dy na stałe wpisały się do ka-
lendarza imprez sportowych. 
Gospodarzami turniejów 
są szkoły z poszczególnych 
placówek oświatowych. Na-
uczyciele wychowania fizycz-
nego przygotowują dzieci do 
startu oraz są zaangażowani  
w organizację imprez. Obec-
nie trwa kolejna runda tur-
niejów, która zostanie pod-
sumowana w przyszłym roku 
szkolnym.

Tekst i foto:
U.G.Brwinów

R E K L A M A

Do rywalizacji sportowej w cyklu turniejów sportowych organizowanych przez Stowarzyszenie Mazova stanęły 
dzieci i młodzież z siedmiu gmin zrzeszonych w stowarzyszeniu. Rozegrano dziesięć turniejów w następujących 
dyscyplinach: piłka nożna, koszykówka, unihokej i lekkoatletyka. Pierwsze miejsce zajęła gmina Michałowice, 
wyprzedzając Brwinów jednym punktem

PIASTÓW. OSP posiada nowy wóz

Scania zastąpi Jelcza
W czwartek 10 listopada zawitał do Piastowa, nowy 
ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy – Scania P410, 
która zastąpi wysłużonego Jelcza 422. Po zakończeniu 
miejskich uroczystości z okazji Święta Niepodległości 
obyło się jego huczne powitanie. 12 listopada został 
uroczyście zaprezentowany i poświęcony.

Nowy sprzęt dla druhów został zakupiony przy wsparciu 
finansowym z budżetu miasta Piastowa i zastąpi on ponad 
20 - letniego Jelcza 422. Nowy samochód został zbudo-
wany przez firmę Inżynieria Samochodów Specjalnych 
Wawrzaszek ISS z Bielska Białej. Silnik pojazdu przysto-
sowany jest do zasilania biopaliwami, a jego moc to 400 
KM. W kabinie przewidziano sześć miejsc a koszt zakupu 
wyniósł blisko 950 tys. zł.

Ochotnicza Straż Pożarna w Piastowie posiada na 
sprzedaż ciężki samochód pożarniczy typu GCBA 5/24 na 
podwoziu Jelcz 010. Jego cena to 50 000 zł, która pozostaje 
do negocjacji.

Samochód został wyprodukowany w 1995 roku i został 
zabudowany przez Jelczańskie Zakłady Samochodowe. 
Pojazd posiada kabinę 6-osobową.Samochód będzie 
sprzedany bez sprzętu. Znajduje się w ciągłej eksploatacji.

Sprzedaż pojazdu nastąpi poprzez umowę kupna-sprze-
daży. Zainteresowane osoby proszone są o kontakt pod 
numerami telefonów 504-399-998, 797-209-998, straz@
osppiastow.pl

Ewelina WielgatGruzińscy radiowcy  
w Grodzisku Mazowieckim

Do Radia Bogoria przyjechała  
8 osobowa grupa dziennikarzy  
z Gruzji. Przylecieli do Polski, żeby 
zobaczyć jak działają lokalne media.

Do Grodziska przyjechali między innymi dziennikarze z Radia Tbilisi i Radia Marneuli. Gruzińscy goście – oprócz zwiedza-
nia redakcji rozmawiali także o tym jak wygląda u nas dziennikarstwo w lokalnym wydaniu. Na ich pytania odpowiadali 
szefowa newsroomu: Agnieszka Goleniak oraz redaktor naczelny Marek Karczewski.

Zagranicznych gości interesowała także współpraca Radia Bogoria z instytucjami samorządowymi. O roli radia dla lokal-
nego samorządu w czasie spotkania mówił burmistrz Grodziska Mazowieckiego – Grzegorz Benedykciński.

Nie wykluczone, że w przyszłości gruzińscy dziennikarze zawitają jeszcze do Grodziska Mazowieckiego.  W planach jest 
zorganizowanie stażu dla czterech dziennikarzy z Gruzji.

Marek Karczewski Kierownik Działu Mediów, Redaktor Naczelny Radia Bogoria

Poświęcenie nowego samochodu odbyło się w sobotę 12 listopada 
2016 roku o godzinie 19:00, na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Piastowie Fot. Małgorzata Michnowska

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ

reklama@flesch.pl



Nr 21 (CVI) / 2016
24 LISTOPADA - 7 GRUDNIA 2016

REKLAMA
redakcja@flesch.pl6 www.fleschmazowsza.com.pl

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

DYSTRYBUTOR:



URSUS
redakcja@flesch.pl 7Nr 21 (CVI) / 2016

24 LISTOPADA - 7 GRUDNIA 2016
www.fleschmazowsza.info.pl

Centrum Lokalne „N i e d ź w i a d e k”
Na terenie Osiedla „Niedźwiadek” realizowany jest pilotażowy projekt utworzenia centrum lokalnego  
w ramach ogólnomiejskiego programu „Warszawskie Centra Lokalne” (WCL). Projekt ten ma za zadanie przekształcić 
dany obszar w wielofunkcyjne, spójne ognisko lokalnej aktywności, gdzie mieszkańcy codziennie robią zakupy, korzystają  
z usług, spotykają się, nawiązują relacje, spędzają czas. W 2015 roku grupa ekspertów, przedstawicieli Miasta,  
Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) oraz mieszkańców m.st. Warszawy wybrała 10 
spośród 500 zgłoszonych miejsc do realizacji projektu. Wśród nich znalazło się Centrum Lokalne „Niedźwiadek”, które 
obejmuje obszar: Parku Hassów, pływalni „Albatros”, targowiska  „Centrum Handlowe – Spółka Kupców Ursus” oraz 
placu zabaw „Hasanka”.

We wrześniu br. w dzielnicy 
przeprowadzono kon-

sultacje społeczne, podczas 
których mieszkańcy wspólnie  
z przedstawicielami SARP - u 
oraz Urzędu Dzielnicy Ursus 
analizowali potrzeby i ocze-
kiwania wobec przestrzeni 
tworzonego Centrum Lokal-
nego „Niedźwiadek”.

W tym czasie odbyły się 
spotkania informacyjne, dwa 
dni warsztatów, „spacer ba-
dawczy” po terenie opra-
cowania. Stworzono mapę 
potrzeb mieszkańców. Na jej 
podstawie architekci wraz  
z zespołem badawczym przy-
gotowali roboczą koncepcję 
obszaru opracowania. Makie-
ta pokazywała, w jaki sposób 
można połączyć potrzeby 
mieszkańców tworząc przy-
jazną przestrzeń bez barier 
architektonicznych.

Punkt konsultacyjny odwie-
dziło ponad 400 osób. Miesz-
kańcy po zapoznaniu się  
z założeniami dzielili się z ba-
daczami opiniami na temat 
proponowanej koncepcji. 
Badacze pytali uczestników 
konsultacji, czy zgłaszane 
do tej pory potrzeby zostały 
uwzględnione w koncepcji, 
czy proponowane rozwią-
zania spełniają oczekiwania 
mieszkańców Ursusa oraz 
podmiotów prowadzących 
działalność na obszarze CL 
„Niedźwiadek”. Zebrano wie-
le sugestii i komentarzy, które 
pozwoliły określić podstawo-
wą wadę konsultowanego 
terenu - brak połączenia mię-
dzy poszczególnymi obsza-

rami, z których każdy działa 
niezależnie, nie wspierając 
poszczególnych funkcji na 
wzajem.

Podczas konsultacji miesz-
kańcy wskazali główne ob-
szary wymagające zmian; 
są  to  m. in  p lac  za b aw 
„Hasanka”, gdzie brakuje 
miejsca odpowiadającego na 
potrzeby opiekunów dzieci 
– kawiarni, a urządzenia 
zabawowe i nawierzchnia 
terenu wymagają moderni-
zacji; Park Hassów, w którym 
jak wynika ze zgłoszonych 
uwag brakuje wyraźnie za-
znaczonego centralnego 
miejsca, a jego użytkow-
n i c y  c h c i e l i b y  w i d z i e ć  
w nim więcej atrakcji kultu-
ralnych, nowych nasadzeń 
zieleni, modernizacji sceny 
oraz budowy pomieszczeń 
stanowiących zaplecze dla 
korzystających z boiska oraz 
dla występujących w parku 
artystów. Kolejna przestrzeń 
tworzonego CL „Niedźwia-
dek”, która skupiła najwięcej 
uwagi uczestników konsul-

tacji to pawilony handlowe 
przy ul. Wojciechowskiego. 
Postulowano modernizację 
przestrzeni wokół pawilonów 
poprzez poprawę jakości ele-
mentów małej architektury  
i doświetlenie oraz przebudo-
wę samego budynku, w któ-
rym się mieszczą. Inwestycja 
poprawiłaby funkcjonalność 
pawilonów i pozwoliła po-
większyć powierzchnię znaj-
dujących się w nich sklepów. 
Cała przestrzeń Centrum 
Lokalnego powinna być zda-
niem mieszkańców otwarta 
i dostępna, bez ogrodzeń 
zamykających park i plac 

zabaw. Podczas konsultacji 
zebrano bardzo dużo infor-
macji na temat potrzeb mło-
dzieży, która na tym terenie 
nie ma swojego miejsca do 
spędzania aktywnie wolnego 
czasu. Mogłoby ono powstać 
na niezagospodarowanej 
działce wzdłuż linii torów 
kolejowych. Proponowano 
w tym miejscu utworzenie 
skateparku.

Szczegółowy raport, za-
wierający wszystkie zgło-
szone podczas konsultacji 
propozycje i uwagi zostanie 
opublikowany na początku 

grudnia br. Będzie dostępny 
na stronie Urzędu Dzielnicy 
oraz na platformie Centrum 
Komunikacji Społecznych 
m.st. Warszawy: www.konsul-
tacje.um.warszawa.pl.

Ostateczna koncepcja ar-
chitektoniczna zagospodaro-
wania obszaru CL „Niedźwia-
dek” będzie gotowa do końca 
listopada br. Na jej podstawie 
Rada i Zarząd Dzielnicy Ur-
sus m.st. Warszawy ocenią, 
które z zaproponowanych 
w koncepcji rozwiązań będą 
mogły zostać zrealizowane w 
pierwszej kolejności, do 2018 

roku, za dostępne w ramach 
projektu środki. Będzie to 
suma ok. 5 mln zł, które dziel-
nica otrzyma z budżetu m.st. 
Warszawy. Realizacja kolej-
nych etapów będzie zależała 
od dostępności środków. 

Dzięki stworzeniu przez 
architektów we współpracy 
z mieszkańcami spójnej wizji 
Centrum Lokalnego „Niedź-
wiadek”, na przestrzeni lat 
powstanie na jego obszarze 
nowoczesne, przyjazne miej-
sce, koncentrujące codzien-
ną aktywność lokalnej spo-
łeczności północnej części 
dzielnicy.

Widok obszaru objętego opracowaniem CL „Niedźwiadek”
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Wizualizacja Skateparku na terenie wzdłuż torów PKP
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Wizualizacja terenu  przed wejściem do Parku HasówWizualizacja kawiarni  na  terenie Placu Zabaw „Hasanka”
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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 Michaowice, 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,

działka 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 pokoje, 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, cena560.000 zł

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

1204/1821/ODS Milanówek, wolnostojący, działka 1650
      m2, 5 pokoi, pow. 268 m2, cena 850.000 zł
76/1821/ODS Nadarzyn, Urzut, wolnostojący,

stan surowy zamnknięty, pow. 200 m2,
działka 1200 m2, 5 pokoi, cena 320.000 zł

859/1821/ODS Żabia Wola, Bieniewiec, wolnostojący,
stan surowy zamknięty, pow. 215 m2, działka
1200 m2 5 pokoi, cena 405.000 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 916 m2, 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

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

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
780.000zł

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

790.000zł
951/1821/ODS Ożarów Mazowiecki, Orły,

pow. 200 m2, 3 pokoje, działka 8500 m2, cena
970.000zł

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. 175 m2, działka
790 m2, cena 1.072.000 zł

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

1253/1821/ODS Nadarzyn, Rusiec, stan surowy
otwarty, pow. 215 m2, działka 1130 m2,
5 pokoi, cena 455.000 zł

1421/1821/ODS Warszawa, Wesoła, wolnostojący,
6 pokoi,pow. 140 m2, działka 380 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 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

1153/1821/ODS Brwinów, pow. 193 m2, 5 pokoi,
pół bliźniaka, stan surowy zamknięty, działka
416 m2, cena 429.000 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. 193 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 565.000zł

3106/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, do generalnego
   remontu, pow. 48 m2,cena 189.000 zł
3104/1821/OMS Brwinów, 3 pokoje, pow. 46 m2,

cena 210.000 zł
3103/1821/OMS Gdańsk, osiedle Morena, 2 pokoje,

pow. 40 m2, stan idealny, cena 337.000 zł
3105/1821/OMS Warszawa, Wola, 2 pokoje,

pow. 37 m2, cena 290.000 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. 43m2,
  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 549.000 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 199.000 zł

2931/1821/OMS Pruszków, pow. 39m2, 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

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
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    deweloperski,  2 pokoje, pow. 43 m2,

cena 227.000 zł
3057/1821/OMS Milanówek, stan deweloperski,

2 pokoje, pow. 41m2, 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
3065/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 58 m2,

cena 369.000 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

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

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 

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 215.000 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

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

2220/1821/OGS Magdalenka, budowlana,
pow. 1800 m2, cena 690.000 zł

2215/1821/OGS Magdalenka, budowlana,
pow. 2980 m2, cena 900.000 zł

2214/1821/OGS Nadarzyn, budowlana, pow.
5465 m2, cena 1.000.000 zł

2213/1821/OGS Mszczonów, Gurba, rolna,
pow. 11800 m2, cena 155.000 zł

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

2212/1821/OGS  Żabia Wola, Ojrzanów,
budowlana, pow. 14200 m2, cena 500.000 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
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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

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

2211/1821/OGS  Gro dzisk  Mazowieck i ,
budowlana, pow. 1050 m2, cena 269.000 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  Ża b i a  Wo l a ,  O s o w i e c ,
budowlana, pow. 1012 m2, cena 59.000 zł

2198/1821/OGS  Ża b i a  Wo l a ,  O s o w i e c ,
budowlana, pow. 1002 m2, cena 59.000 zł

2197/1821/OGS  Ża b i a  Wo l a ,  O s o w i e c,
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

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

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

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
1282/1821/OGS Ożarów Mazowiecki, Jawczyce,

pow.  22.000 m2,  inwest yc yjna,  cena
7.690.000zł

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

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

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

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 250.000zł

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

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

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

27/1821/OGS Nadarzyn, Urzut, pow. 903 m2,
budowlana, cena 130.000 zł

1822/1821/OGS Otrębusy, pow. 1000 m2,
budowlana, cena 320.000 zł

2068/1821/OGS Brwinów, Owczarnia, pow.
4560 m2, budowlana, cena 632.500 zł

1999/1821/OGS Pruszków, pow. 770 m2,
budowlana, cena 345.000 zł

1983/1821/OGS Michałowice, Granica, pow.
980 m2, budowlana, cena 420.000 zł

1979/1821/OGS Brwinów, pow. 1064 m2,
budowlana, cena 229.000 zł

846/1821/OGS  Jaktorów, Budy- Grz ybek ,
budowlana, pow. 1500m2, cena 67.500 zł

1290/1821/OGS Grodzisk Mazowiecki, Opypy,
pow. 1000 m2, budowlana, cena 155.000 zł

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

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

1557/1821/OGS Nadarzyn, Kajetany, pow.
5700 m2, inwestycyjna, cena 855.000 zł

2001/1821/OGS Żabia Wola, Żelechów, pow.
2500 m2, budowlana, cena 250.000zł

285/1821/OGS Pruszków, Tworki, pow. 702 m2,
budowlana, cena 389.000 zł

2019/1821/OGS Nadarzyn, Stara Wieś, pow.
1000 m2, budowlana, cena 110.000 zł

190/1821/OGS Żabia Wola, Huta Żabiowolska,
pow. 1767 m2, budowlana, cena 100.000 zł

364/1821/OGS Raszyn, Janki, pow. 1100 m2,
budowlana, cena 440.000 zł

2032/1821/OGS Nadarzyn, Kajetany, pow.
8200 m2, przemysłowa, cena 1.266.000 zł

1993/1821/OGS Brwinów, Żółwin, pow. 1116 m2,
budowlana, cena 90.000 zł

1970/1821/OGS Żabia Wola, Lisówek, pow.
4000 m2, rolna, cena 240.000 zł

1964/1821/OGS Raszyn, Janki, pow. 5400 m2,
inwestycyjna, cena 1.998.000 zł

351/1821/OGS Grodzisk Mazowiecki, pow.
2520 m2, budowlana, cena 290.000 zł

1461/1821/OGS Tarczyn, Grzędy, pow. 1010 m2,
budowlana, cena 80.800 zł

1070/1821/OGS Pruszków, pow. 1670 m2,
budowlana, cena 650.000 zł

1930/1821/OGS Nadarzyn, Wolica, pow. 5000 m2,
budowlana, cena 950.000 zł

2072/1821/OGS Brwinów, pow. 2080 m2,
budowlana, cena 728.000 zł

467/1821/OGS Brwinów, Karolin, pow. 1038 m2,
budowlana, cena 420.000 zł

1893/1821/OGS Raszyn, Janki, pow. 947 m2,
budowlana, cena 259.000 zł

1668/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, pow. 1286 m2,
budowlana, cena 173.000 zł

1586/1821/OGS Wiskitki, pow. 20 500 m2, 
przemysłowa, cena 1.640.000 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

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

1603/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, pow. 1300 m2,
budowlana cena 195.000 zł

1275/1821/OGS Brwinów, Kanie, pow. 1205 m2,
budowlana, cena 296.000 zł

1199/1821/OGS Milanówek, pow. 1699 m2,
budowlana, cena 320.000 zł

2037/1821/OGS Żabia Wola, Wycinki Osowskie,
pow. 1540 m2, budowlana, cena 225.000 zł

1409/1821/OGS Nadarzyn, Stara Wieś, pow.
1000 m2, budowlana, cena 155.000 zł

1185/1821/OGS Lesznowola, Władysławów,
pow. 1300 m2, budowlana, cena 310.000 zł

1148/1821/OGS Brwinów, Otrębusy, pow. 
1030 m2, budowlana, cena 425.000 zł

1665/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, pow. 1200 m2,
budowlana, cena 204.000 zł

2010/1821/OGS Stare Babice, Kwirynów, pow. 
1100 m2, budowlana, cena 640.000 zł

1062/1821/OGS Brwinów, pow. 1131 m2,
budowlana, cena 329.000 zł

1497/1821/OGS Strzeniówka, pow. 3062 m2,
budowlana, cena 643.000 zł

1981/1821/OGS Żabia Wola, Józefina, pow. 
1346 m2, budowlana, cena 125.000 zł

1479/1821/OGS Strzeniówka, pow. 1500 m2,
budowlana, cena 269.000 zł

1070/1821/OGS Pruszków, Żbików, pow. 1670 m2,
budowlana, cena 650.000 zł

1988/1821/OGS Stare Babice, Kwirynów, pow. 
1100 m2, budowlana, cena 599.000 zł

1073/1821/OGS  Teresin ,  pow. 6900 m2,
budowlana, siedliskowa, cena 515.000 zł

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

1765/1821/OGS Brwinów, pow. 1250 m2,
budowlana, cena 420.000 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 388.000 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. 1500m2,
budowlana, cena 235.000 zł

ZAINTERESOWAŁA CIĘ NASZA OFERTA, DZWOŃ: (22) 730-33-40
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DAM PRACĘ:
-Dwutygodnik „FLESCH Ma-

zowsza” z siedzibą w Pruszkowie 
zatrudni osoby z okolic Pruszko-
wa, Błonia, Ożarowa Maz, Żyrar-
dowa, Grodziska Maz., Ursusa 
i Nadarzyna do pozyskiwania 
płatnych reklam w gazecie. CV 
ze zdjęciem: reklama@flesch.pl

-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

-Multiagencja ubezpiecze-
niowa zatrudni do pracy osoby 
z doświadczeniem w sprzedaży 
ubezpieczeń do nowych biur: 
Pruszków, Brwinów, Jaktorów. 
Tel.504 164 725

-Ogólnopolski CECH Rzemiosł 
Budowlanych i Różnych pro-
wadzi nabór na członka ce-
chu - wszystkich rzemieślników  
i przedsiębiorców prowadzą-
cych działalność gospodarczą: 
www.ocrb.pl. Tel. 22 723 57 20

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

-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:
-Pani podejmie się sprzątania 

domu, mieszkań, mycia okien. 
Tel. 511 090 872

-Podejmę prace stałą lub do-
rywczą. Mężczyzna 38 lat. Tel. 
665 271 394

-Poszukujemy osób do roz-
noszenia ulotek w Grodzisku 
Mazowieckim. Tel. 728 834 509

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

AUTOMOTO:
-Kolektor ssący do Renault 

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

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

-Kupię Mercedesy i Toyoty. 
Modele osobowe i dostawcze. 
Stan techniczny bez znaczenia. 
Mogą być sprawne, rozbite, 
uszkodzone, bez przeglądu  
i OC. Tel. 668 171 639

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

-Motorower Yamaha 50 Aerox 
rok produkcji 2008, przebieg: 
7500, pierwszy właściciel. Cena: 
5 tys. zł do negocjacji. Tel. 501 
705 870

-Sprzedam Corolla 2004 r, 1,4 
benzyna, 125 000 km. Tel. 502 
832 676

NIERUCHOMOŚCi:
-Boża Wola ul. Łódzka dom  

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

-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. Brwinów. Cena: 360 000 
zł. Tel. 500 383 983

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

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

-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 nad mo-
rzem: 552 m2 Karwieńskie Błota 

k. Jastrzębiej Góry 800 m do 
morza, księga wieczysta. Cena: 
22 tys. zł. Tel. 668 305 523

-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 dom 175 m2  
w stanie deweloperskim w Pod-
kampinosie nad Utratą. Działka 
ok. 3000 m2. Proponowana cena 
520 tys. zł. Tel. 602 181 444

MATRYMONIALNE:
-Pani lat 60 pozna Pana  

w podobnym wieku, poważnie 
myślącego o życiu. Pan zmoto-
ryzowany. Tel. 693 151 868

KUPIĘ - SPRZEDAM:
-Antyczne meble, obrazy, 

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

-Biurko sprzedam: 61/90 cm. 
Stan jak nowe, cena: 110 zł. Tel. 
665 271 394

-Kask motocyklowy sprze-
dam. Tel. 665 271 394

-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

-Kolekcjoner kupi części do 
polskich, starych motocykli: so-
kół, sm 500, lech, cws, podkowa, 
niemen, łucznik, perkun, torne-
do, orle. Kupię najdrobniejsze 
części. Tel. 505 529 328

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

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

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

-Piec do CO żeliwny plus ok. 
30 grzejników 0,5 m długości 
sprzedam. Tel. 505 345 767

-Rower stacjonarny kupię lub 
zamienię na telewizor 21 cali  
z dopłatą. Tel. 511 505 265

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

-Sprzedam męską kurtkę zi-
mową z kapturem na wysokiego 
mężczyznę: nowa, brązowa, 
cena: 250 zł. Tel. 665 271 394

-Sprzedam męski rower gór-
ski, sprawny. Cena 170 zł. Tel. 
880 428 218

USŁUGI:
-Elektryk: naprawy, remonty, 

awarie. Pruszków i okolice. Tel. 
511 505 265

-Mycie elewacji, kostki bru-
kowej, podjazdów, tarasów, 
ogrodzeń. Tel. 606 627 986

-Pranie dywanów, wykładzin, 
kanap, autotapicerki. Tel. 606 
627 986

-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 zaprasza na spotka-

nie przy kartach: www.tarocista.
pl Tel. 600 103 891

-Usługi elektryczne, awarie, 
pomiary. Tel. 603 201 467

RÓŻNE
-Posprzątam ogród, zgrabię 

liście. Tel. 665 271 394
-Poszukuję psa owczarka bel-

gijskiego do pokrycia suki za 
opłatą lub otrzymania szczenia-
ka. Tel. 500 185 628

-Samotny, niezależny finan-
sowo rencista zaopiekuje się 
nieodpłatnie domem. Inne pro-
pozycje. Tel. 880 860 472

-Starsze małżeństwo pomoże 
w ramach dobrego uczynku 
Pani lub Panu, którzy znaleźli się  
w trudnej sytuacji życiowej, 
dając mieszkanie i wyżywienie. 
Tel. 737 760 678

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

600 103 891

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

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  A
SMS w stylu folk

Rzecz się dzieje na wsi. 
- Józek, wszyscy mają komórkę, ja też chcę! - żali się 
Zocha. 
Józek, niewiele myśląc, bierze młotek, gwoździe, 
dechy i zbija komórkę. 
W nocy pijane małolaty wracają z dyskoteki i malują 
napis: “Zocha się puszcza”. 
Rano Józek patrzy przez okno i woła: 
- Zocha, masz smsa!

Bezgłowi motocykliści
Baba i chłop jadą furmanką po autostradzie.  

Nagle wyprzedza ich motocyklista bez głowy. Chłop 
zdziwił się, lecz nie zareagował. Nagle wyprzedził ich dru-
gi motocyklista, także bez głowy… Po kilku podobnych 
wypadkach zdziwienie chłopa sięgnęło zenitu i z wielkim 
trudem zaczął się zastanawiać nad zaistniałą sytuacją. Po 
chwili kontemplacji klepnął się w głowę i krzyczy do baby:  
- Ej, stara! Rzuć no tam tę kosę gdzieś wyżej!

Wreszcie syn!
Na porodówce: 

- Syn!!! Wreszcie syn! Po sześciu córkach wreszcie syn!!! 
- A do kogo podobny? Do Ciebie czy do żony? 
- Nie wiem. Na twarz jeszcze nie patrzyłem.

Co na to dziadek
Dzieci miały przynieść do szkoły rożne przedmioty 

związane z medycyna. Małgosia przyniosła strzykaw-
kę, Kasia bandaż, a Basia słuchawki. 
- A ty co przyniosłeś? - Pyta nauczycielka Jasia. 
- Aparat tlenowy! 
- Tak...? A skąd go wziąłeś? 
- Od dziadka. 
- A co na to dziadek? 
- Eeech... cheee...

Pobudka wstać…
- Dlaczego w wojsku jest pobudka o 6:00? 
- Bo jedyne, co się chce o tej porze, to zabijać...

Będzie bis?
Mały mol po raz pierwszy wypuścił się w samotny lot 

po pokoju. 
Wyleciał z szafy, zrobił rundkę i wrócił na płaszczyk. 
Stary mol zapytał: 
- I jak poszło? 
- Chyba ok. Wszyscy klaskali…

Drinki „góra cy”
Sprawa dzieje się w górach. Turysta przychodzi do 

baru, siada przy barze i pyta: 
“Barman, co polecisz do picia?” 
Barman - “Ano, panocku drink góra cy” 
Turysta - “Jak to ‘góra cy’?!” 
Barman - “Widzi pan, bierzemy sklanecke wina...no 
dwie...góra cy i wlewamy do garnka. Później bierzemy 
sklanecke piwa....no dwie...góra cy i wlewamy do tego 
samego garnka. Następnie sklanecke wódecki...dwie...
no góra cy i wlewamy to tegoż samego garnecka. Na 
koniec bierzemy sklanecke koniacku....no dwie... góra 
cy i wlewamy do garnka. 
Garnek stawiamy na ogniu i miesając grzejemy cas 
jakiś. 
Później nalewamy i pijemy sklanecke....dwie...no góra cy. 
Po wypiciu wstajemy...robimy krocek....dwa...no góra cy!!!”

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Działając, na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku 
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, t.j., ze 
zm.) – dalej Kpa, w związku z art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 
r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1727, t.j.), informuję, że 
w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania, 
na rzecz spółki PKP Polskie linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-
734 Warszawa, decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: 

„Modernizacja Linii Kolejowej Warszawa Włochy – Grodzisk 
Mazowiecki – Prace Przygotowawcze” 2. Szlak Warszawa Włochy 
– Pruszków od km 8,200 do km 14,893. Przebudowa układu 
torowego oraz odwodnienia powierzchniowego. Budowa i przebu-
dowa odwodnienia wgłębnego podtorza, dróg, stacji i przystanków 
za pomocą drenów, drenokolektorów oraz kolektorów. Rozbiórka 
oraz budowa nowych peronów wraz z pochylniami oraz schodami. 
Przebudowa ekranu akustycznego.  Przebudowa dojść do przejść 
podziemnych. Budowa i przebudowa istniejących przejść podziem-
nych. Przebudowa urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Budowa 
urządzeń zasilania obiektów stacyjnych i oświetlenia zewnętrznego 
na terenie inwestycji. Budowa i przebudowa urządzeń telekomuni-
kacji kolejowej. Rozbiórka i budowa nowej sieci trakcyjnej. Usunięcie 
kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną”;

Roboty budowlane będą realizowane na działkach ewidencyjnych 
(oznaczonych jako dz. ew., przy czym (cz. dz.) oznacza część wymie-
nionej działki, wskazaną na mapie w projekcie zagospodarowania 

terenu) zlokalizowanych na terenie: 
dzielnicy Ursus m. st. Warszawy:

obręb 1108 dz. ew. nr: 1 (cz. dz.), 2/25, 
obręb 1107 dz. ew.: 58/39, 58/29, 92/9, 92/8, 58/31, 92/7, 92/6, 

92/5, 92/4, 92/11, 92/3, 92/2, 92/1, 92/10, 
obręb 0909 dz. ew. nr: 77/12, 77/10,
obręb 1106 dz. ew. nr: 82/4, 82/1, 82/2, 87/64, 87/60, 87/62, 82/3,
obręb 1101 dz. ew. nr: 1/5, 1/2, 20/6, 19/18, 18/25, 17/1, 16/1, 

120/2, 15/36, 15/34, 15/30, 9/19, 120/1, 9/37, 9/39, 9/41, 7/30 (cz. 
dz.), 7/31, 5/11, 4/1, 3/1, 2/1,

gminy Piastów, pow. pruszkowski:
obręb 0006 dz. ew. nr: 267/24, 267/17, 267/15, 267/13, 275/3, 

275/10 (cz. dz.), 275/2,
obręb 0004 dz. ew. nr: 278/36, 278/6 (cz. dz.), 278/7 (cz. dz.), 

278/35 (cz. dz.), 278/18, 92/3, 278/17, 278/16, 278/10, 
obręb 0003 dz. ew. nr: 453/13, 453/4, 453/3, 453/2,

miasta Pruszków, pow. pruszkowski:
obręb 0012 dz. ew. nr: 75/34 (cz. dz.), 75/6, 75/5 (cz. dz.), 75/4 (cz. 

dz.), 75/37 (cz. dz.);
w dniu 4 października 2016 roku, pełnomocnik inwestora zwrócił 

się z wnioskiem o podjęcie zawieszonego postępowania administra-
cyjnego w ww. sprawie, w następstwie czego, w dniu 2 listopada 2016 
roku, Wojewoda Mazowiecki wydał postanowienie Nr 388/III/2016, 
czyniące zadość wniesionemu żądaniu. Przy ww. piśmie z dnia 4 
października 2016 roku zostały również uzupełnione akta sprawy, 
poprzez przedłożenie zmodyfikowanego i uzupełnionego projektu 

budowlanego przedmiotowej inwestycji.
 Jednocześnie informuję, że w dniu 16 listopada 2016 roku, postę-

pując zgodnie z zasadą przewidzianą art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 
lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku, poz. 290, t.j., 
ze zm.), Wojewoda Mazowiecki wystąpił do Stołecznego Konserwa-
tora Zabytków oraz Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków z wnioskiem o uzgodnienie projektu budowlanego 
przedmiotowej inwestycji.

Konieczność dokonania uzgodnienia z organem ochrony zabyt-
ków, spowodowana jest zakresem robót budowlanych związanych 
z inwestycją, które obejmują również obiekty znajdujące się w 
ewidencji zabytków.

Z uzupełnionymi aktami sprawy, a także z treścią postanowienia 
podejmującego postępowanie administracyjne, strony mogą 
zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój 606, do 
czasu wydania orzeczenia w sprawie.

W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomoc-
nicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej 
o każdej zmianie swego adresu, zgodnie z art. 41 § 1 Kpa, a więc 
doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny 
zgodnie z art. 41 § 2 Kpa.

Doręczenie obwieszczenia, zgodnie z art. 49 Kpa, uważa się za 
dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

WI-III.7840.7.42.2015.JS
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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 43

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 43

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 40

Nr oferty: 
1267/1821/OGS

Rodzaj działki budowlana

Kształt prostokąt
60mx140m

Media tak

Kontakt 22 730 33 43

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

Szeroki Bór Piski

2 pok., 38 m2

Mieszkanie na sprzedaż

196 000 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 40

Nr oferty: 
2058/1821/OGS

Rodzaj działki przemysłowa

Kształt prostokąt
28mx300m

Media tak

Kontakt 22 730 33 40

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

399 000 PLN

Duchnice

4 pok. 85 m2

Dom na sprzedaż

680 000 PLN

Komorów

5 pok. 170 m2

Nr oferty: 
1425/1821/ODS

Rok budowy: 1937

Stan: do remontu

Typ domu wolnostojący

Pow. działki 1405 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


