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U NAS. Miasta rozbłysną tysiącem światełek, czyli iluminacje świąteczne w regionie

Świąteczny nastrój na ulicach
Przedświąteczny nastrój widoczny jest już w wielu miastach naszego regionu. Sprawdziliśmy jakie 
iluminacje świąteczne przygotowali dla nas włodarze Grodziska Mazowieckiego, Milanówka, Brwinowa, 
Pruszkowa i Piastowa. 

W Grodzisku Mazowieckim w minioną 
sobotę, 3 grudnia br., rozbłysnęły 

świąteczne iluminacje, a wśród nich 
choinki na placach i w parkach. Ozdoby 
świąteczne będą cieszyć mieszkańców 
przez niemal dwa miesiące, do końca 
stycznia 2017 r. Będą one kosztowały 
gminę 127 500 zł. 

- W powyższej kwocie zawarta jest 
dzierżawa iluminacji i ozdób, zakup cho-
inek i ozdób, transport, całkowity mon-
taż i demontaż – mówi Piotr Leśniewski, 
Skarbnik Gminy Grodzisk Mazowiecki.

Ozdobami świątecznymi już od wtor-
ku, 6 grudnia br., może się pochwalić tak-
że Milanówek. Na skwerze przed pocztą 
pojawiła się bombka oraz oświetlona 
i udekorowana choinka. Świąteczne 
drzewko stanęło także, zgodnie z miej-
ską tradycją, przy targowisku miejskim. 
Na skwerkach i ulicach zaświeciły anioły, 
sanie i renifery.

Tradycyjnie rozbłysnęły drzewa, a na 
budynkach Straży Miejskiej i Milanow-
skiego Centrum Kultury pojawiły się 
lampki z efektem spadających sopli lodu. 
Na budynkach Urzędu Miasta zaświeciły 
ramki ze śnieżynkami, a na ul. Królew-
skiej pojawiły się świąteczne zawieszki.

- W tym roku miasto planuje przezna-
czyć na iluminacje świetlne około 60 
000 zł. Zaproponowane nowe elementy 
oświetlenia świątecznego w Milanówku 
w ubiegłym roku spotkały się z bardzo 

pozytywnym przyjęciem przez naszych 
mieszkańców. Wierzymy, że w tym roku 
uda nam się ponownie ich zachwycić 
i wprowadzić w świąteczny nastrój 
– mówi Daria Gągała z Zespołu ds. 
Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta 
Milanówka.

Świąteczny nastrój zapanował także  
w Pruszkowie. Na głównych ulicach 
miast pojawiły się dekoracje latarniowe, 
a na trawniku u zbiegu ul. Niecałej i Al. 
Wojska Polskiego oraz przy wejściu do 
budynku Urzędu Miejskiego w Pruszko-
wie udekorowano choinki.

Nie zabrakło także dekoracji na fontan-
nach w parku „Sokoła” przy ul. Kościuszki, 
na pl. Jana Pawła II oraz na skwerku przy 
ul. Kraszewskiego, gdzie dodatkowo 
pojawiły się świąteczne figury reniferów, 
bałwana, śnieżynki i choinki. Iluminacje 
w Pruszkowie będą towarzyszyć miesz-
kańcom niemal cały styczeń.

W Brwinowie także nie zabrało bożo-
narodzeniowych dekoracji. Jak co roku 
ozdoby pojawiły się przy głównych 
ulicach: Grodziskiej, Wilsona, Rynek, 

Biskupickiej, Pszczelińskiej, Kościuszki 
oraz Powstańców Warszawy. Miasto 
wynajęło także do Parku Miejskiego 
15 sztuk latarniowców, 2 niedźwiedzie,  
2 żagle oraz ogromną bombkę wejścio-
wą. Iluminacje będą cieszyć mieszkań-
ców Brwinowa do 2 lutego 2017 r.

Świąteczny nastrój powoli opanowuje 
także Piastów. Tutaj iluminacje świą-
teczne mają zostać uruchomione do 12 
grudnia br. Dodatkowo w poniedziałek, 
19 grudnia br., zostanie uruchomiona 
iluminacja w parku pomiędzy ul. Dwor-
cową i ul. 11 Listopada, która będzie 
zwieńczeniem konkursu „Udekoruj swój 
Piastów na Święta”.

- Park Miejski zwykle zimą zapadał  
w zimowy sen. W tym roku to się zmieni 
za sprawą świątecznych dekoracji. To 
będzie wyjątkowa atrakcja znakomicie 
podkreślająca nasz jubileusz, w do-
datku zostanie zaprojektowana przez 
naszych mieszkańców – mówi Grzegorz 
Szuplewski, Burmistrz Miasta Piastowa.

Kinga Rochalska

R E K L A M A

U NAS    str. 5

Fo
t.:

 w
w

w
.m

ila
no

w
ek

.p
l

Fo
t.:

 w
w

w
.fl

ic
r.c

om

W grudniu w naszych miastach tradycyjnie pojawiają się iluminacje przypominające nam o nadcho-
dzących Świętach Bożego Narodzenia
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POLICJA. W ciągu weekendu doszło do 
dwóch napadów na osiedlowe sklepy

Gazem w sprzedawcę
W ostatni weekend listopada, doszło do dwóch napadów 
na osiedlowe sklepy w Pruszkowie i Piastowie. Sklepikarze 
obawiają się, że sytuacja może się powtórzyć.

W sobotę, 26 listopada do jednego z osiedlowych skle-
pów w Piastowie wszedł mężczyzna, który za pomocą gazu 
sterroryzował ekspedientkę i ukradł pieniądze.

– Po godzinie 8.00 doszło do napadu na sklep osiedlowy 
w Piastowie. Mężczyzna zastraszył 69-letnią ekspedientkę, 
po czym uciekł – mówi st. asp. Marzena Dąbrowska z Ko-
mendy Powiatowej Policji w Pruszkowie.

Podobna sytuacja miała miejsce następnego dnia  
w niedzielę, 27 listopada, w pruszkowskim sklepie przy 
ul. Chopina. 

- O godz. 19.50 otrzymaliśmy informację o zdarzeniu  
w jednym z pruszkowskich sklepów. Mężczyzna potrakto-
wał gazem sprzedawczynię i dokonał zaboru gotówki. Dla 
dobra śledztwa nie mogę podać jaką kwotę ukradł – mówi 
st. asp. Marzena Dąbrowska.

Na szczęście w obu przypadkach ekspedientkom nic 
poważnego się nie stało.

Policja nie wyklucza, że napadów mógł dokonać ten sam 
mężczyzna.

- Sposób działania jest bardzo podobny, ale decyzja czy 
łączyć te dwie sprawy będzie należała do Prokuratury Rejo-
nowej w Pruszkowie – dodaje st. asp. Marzena Dąbrowska.

Po napadach sklepikarze z naszego regionu stali się 
bardziej czujni.

- Obawiamy się, że sytuacja może się powtórzyć. Wielu  
z nas zaopatrzyło się w gaz łzawiący – mówi Pani Kasia J., 
ekspedientka w sklepie spożywczym w centrum Prusz-
kowa.

Kinga Rochalska
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INTERWENCJA. Przebudowa mostu na granicy Czubina i Milęcina

Przebudowy mostu nie będzie?
W najbliższym czasie Starostwo nie planuje prac związanych z przebudową mostu przez rzekę Rokitnicę na granicy 
Czubina i Milęcina. Zdaniem Burmistrza Brwinowa, Zarząd Powiatu Pruszkowskiego odsuwając przebudowę 
mostu w bliżej nieokreśloną przyszłość igra z bezpieczeństwem kierowców, pieszych i rowerzystów. 

Temat przebudowy mostu przez rzekę 
Rokitnicę poruszyliśmy miesiąc temu, 

po apelu Arkadiusza Kosińskiego, Burmi-
strza Brwinowa. Burmistrz wskazywał, że 
w pierwszych miesiącach 2015 r. gmina 
Brwinów przedstawiła ówczesnemu 
staroście powiatu pruszkowskiego, 
Zdzisławowi Sipierze, propozycję współ-
pracy w celu wspólnego ubiegania się  
o rządowe dofinansowanie rzędu 50% 
na przebudowę mostu na rzece Rokitni-
ca na granicy Czubina i Milęcina.

Apele o dofinansowanie
Gmina deklarowała przygotowanie 

dokumentacji projektowej, pokrycie 
kosztów wykupu części działek nie-
zbędnych na potrzeby budowy mostu 
oraz przygotowanie wniosku o rządowe 
dofinansowanie. Powiat miał zapewnić 
w budżecie na 2016 r. wkład własny  
w wysokości 50% wartości kosztoryso-
wej planowanych prac i złożenie wnio-
sku o rządowe dofinansowanie.

Z ponowną prośbą o współpracę do 
powiatu pruszkowskiego władze gminy 
Brwinów wystąpiły w listopadzie 2015 
r. przedstawiając dwie propozycje po-
zyskania dofinansowania: ponad 63% 
z unijnego PROW lub 50% z rządowego 
dofinansowania. Niestety, jak twierdzi 
Arkadiusz Kosiński, Burmistrz Brwinowa, 
na żadne z pism gmina nigdy nie otrzy-
mała odpowiedzi.

O komentarz w sprawie poprosiliśmy 
przedstawiciela powiatu pruszkow-
skiego.

Zdaniem władz powiatu most nie 
wymaga remontu.

Powiat nie planuje remontu
- Przeprowadzona w 2016 roku okre-

sowa kontrola stanu technicznego 
obiektów mostowych powiatu prusz-
kowskiego wykazała, że ocena jego 
stanu nie odbiega od większości po-
dobnych obiektów na terenie starostwa 
– mówi Krzysztof Bukowski, Zastępca 
Naczelnika w Biurze Zarządu Powiatu 
Pruszkowskiego.

Słowa te dziwią Arkadiusza Kosiń-
skiego, Burmistrza Brwinowa. Jak pod-
kreśla, most na rzece Rokitnica na 
granicy Czubina i Milęcina jest bardzo 
wąski, a do tego usytuowany na łuku 
drogi, na którym dodatkowo znajduje 
się skrzyżowanie z drogą gminną do 
Milęcina. Jego szerokość nie pozwala 
na wyminięcie się na nim dwóch po-
jazdów. Dlatego też, chcąc zwiększyć 
widoczność na moście, gmina Brwi-
nów co kilka tygodni wycina krzewy  
i trzciny, które ograniczają widoczność.  
- Moim zdaniem, Zarząd Powiatu Prusz-

kowskiego igra z bezpieczeństwem 
kierowców, pieszych i rowerzystów, 
odsuwając przebudowę tego mostu  
w bliżej nieokreśloną przyszłość, bowiem 
nazbyt często otrzymuję informacje  
o kolizjach na moście: samochody wypa-
dają z drogi na łuku i wpadają do rzeki 
Rokitnica. Przez większość roku rzeka 
ta nie jest głęboka, ale wczesną wiosną 
wpadnięcie do niej samochodu może 
skończyć się naprawdę tragicznie – ko-
mentuje Burmistrz Brwinowa.

Jak wskazuje, z tych powodów przed-
stawił powiatowi propozycję współpra-
cy przy przebudowie mostu oraz drogi 
dojazdowej, wskazując jednocześnie 
możliwość pozyskania 50% dofinanso-
wania zewnętrznego, a także proponu-
jąc wsparcie rzeczowe i finansowe ze 
strony Gminy Brwinów.

- Tym bardziej jest mi przykro, że po-
wiat nie wystąpił o 50% dofinansowania 
na obiekty mostowe w 2016 r., a z tego 
co wiem, nie wystąpi również o nie  
w 2017 roku – mówi Arkadiusz Kosiński, 
Burmistrz Brwinowa.

Kinga Rochalska

PIASTÓW. Grudniowa wymienialnia

S z a n s a  n a 
drugie życie
Zapraszamy na kolejne spotkanie 
wymiankowe. Kogo? Wszystkich, 
którzy lubią książki! Niezależnie 
od wieku i preferencji literackich 
czytelnika.

Wolontariusze z inicjatywy “Półki 
do Spółki” wraz z Miejską Biblioteką 
Publiczną w Piastowie zapraszają na 
spotkanie, pogaduchy oraz możliwość 
wymiany książek już 10 grudnia w godz. 
12:00-15:00 (ul. Warszawska 24).

- Postaramy się o to, żeby było miło. 
Mamy nadzieję, że zostaną Państwo  
u nas na dłużej niż na kilka minut, także 
ze względu na niezwykły, przedświą-
teczny czas – zachęcają organizatorzy.

Na czym polega akcja? Na wymianie 

książek – sztuka za sztukę!
Posiadacie jakieś pozycje, które na 

półkach tylko zbierają kurz, przeczy-
tane albo podwójne egzemplarze? 
Dajcie im szanse na drugie życie! Ta-

kie książki mogą jeszcze kogoś za-
interesować i ucieszyć! Jeżeli nie są 
zniszczone, trzeba jedynie przynieść 
je ze sobą, a tyle samo (maksymalnie 
10 na osobę) będzie można wybrać  
z tego, co przyniosą inni.

Czekamy w Bibliotece Głównej (przy 
ul. Warszawskiej 24) od 12:00 do 15:00. 
Ponieważ spotkanie trwa trzy godziny, 
warto wpaść na dłuższą chwilę, bo nowe 
książki mogą pojawić się w każdej chwili, 
a zwykle zainteresowanie nowościami 
jest spore i wiecznie leżeć nie będą.

Z a p r a s z a j c i e  z n a j o m y c h 
–  i m  w i ę c e j  o s ó b  t y m  c i e k a -
wiej  s ię robi  prz y wymienianiu!  
A ponieważ to tuż po Mikołajkach,  
a przed Świętami Bożego Narodzenia, 
od nas zależy jak będzie wyglądać 
oprawa naszego spotkania – miło nam 
będzie posiedzieć z Wami dłużej, np. 
przy herbacie i kawałku ciasta.

Wstęp, oczywiście, za darmo! Orga-
nizatorami Półek do Spółki jest grupa 
wolontariuszy i pasjonatów związana 
m.in. ze Stowarzyszeniem Możesz.

(A)
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MILANÓWEK. Ocalić od zapomnienia dziedzictwo Stanisławy i Henryka Witaczków

Rozkwit stolicy jedwabiu
Stowarzyszenie Muzeum Jedwabnictwa Milanowskiego od kilku lat działa bardzo aktywnie, a jego członkowie 
angażują się w działania, zmierzające do permanentnego krzewienia spuścizny pozostałej po twórcach polskiego 
jedwabnictwa. Już 17 grudnia podczas Wigilii Miejskiej w centrum Milanówka zostanie odsłonięty pierwszy  
w mieście „jedwabny mural”, upamiętniający przedwojenny dorobek mieszkańców.

Muzeum Jedwabnictwa Milanow-
skiego nie posiada jeszcze swojej 

siedziby, a członkowie Stowarzyszenia 
od lat starają się, aby władze miasta 
udostępniły im lokal, który mogliby 
przeznaczyć na siedzibę muzeum. Starsi 
mieszkańcy miasta pamiętają, że w 1924 
roku w Milanówku powstała Centralna 
Doświadczalna Stacja Jedwabnicza. 
Tworzyli ją Stanisława i Henryk Witacz-
kowie.

Przedsiębiorcze rodzeństwo zapew-
niało zatrudnienie wielu ludziom. To 
dzięki ich staraniom Milanówek okrzyk-
nięto wówczas stolicą jedwabiu. Teraz 
inicjatywę przejęli członkowie Stowarzy-
szenia Muzeum Jedwabnictwa Milanow-
skiego, którzy starają się, aby działania 
Witaczków nie zostały zapomniane.

– Najwyższa pora wskrzesić tradycję, 
zachować i przywołać pamięć. Nie mo-
żemy zaprzepaścić takiego dziedzictwa 

– tłumaczy Honorata Kuraszkiewicz, 
prezes Stowarzyszenia Muzeum Je-
dwabnictwa Milanowskiego.

Udało im się stworzyć Wirtualne 
Muzeum Jedwabnictwa, odtworzyć 
Jedwabny Szlak Milanówka i okolic, 
zorganizować kilka wystaw czasowych. 
Są to kolejne działania, członków sto-
warzyszenia w dążeniu do otwarcia 
stacjonarnej siedziby muzeum.

11 listopada w centrum Milanówka 
przy ul. Piłsudskiego 32, na ścianie bu-
dynku obok poczty, powstał pierwszy  
w mieście mural upamiętniający twórców 
polskiego jedwabnictwa – Stanisławę  
i Henryka Witaczków. Autorką projektu, 
który zwyciężył w konkursie na mural 
inspirowany historią milanowskiego 
jedwabnictwa jest Maja Tomaszewska, 
absolwentka Wydziału Architektury 
Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania 
w Warszawie.

„Jedwabny mural” malowała, na 
podstawie przygotowanego zgodnie  
z  projektem szablonu,  młodzież  
z Gimnazjum Społecznego Milanow-
skiego Towarzystwa Edukacyjnego pod 
kierownictwem nauczycielki plastyki – 
Agnieszki Krzysiak.

Mural - to kolejna, po wystawie „Je-
dwabne Bogactwo Milanówka w cza-
sach PRL-u”, część międzypokolenio-
wego projektu “Łączy nas jedwab”, 
realizowanego przez Stowarzyszenie 
Muzeum Jedwabnictwa Milanowskiego 
w ramach Programu “Działaj Lokalnie”.

Już 17 grudnia podczas Wigilii Miej-
skiej w centrum Milanówka zostanie 
oficjalnie odsłonięty „jedwabny mural” 
jako prezent dla mieszkańców i pamięć  
o dziele rodzeństwa Witaczków. 

Daria
Głowacka

U NAS. Dofinansowanie na termomodernizację!

Cieplej i oszczędniej
Spośród 232 wniosków złożonych w trybie konkursowym 
na dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego 2014-2020, dofinansowanie 
otrzymały jedynie 64 projekty, przy czym dwa z gmin powiatu 
grodziskiego – Milanówek i Podkowa Leśna.

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej  
z dofinansowaniem jest to przedsięwzięcie mające na celu 
zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej  
w danym budynku.

Podkowa Leśna ubiegała się o środki na termomoderni-
zację czterech budynków użyteczności publicznej: Urzędu 
Miasta, biblioteki, dwóch budynków komunalnych „Hel” 
na ul. J. Pawła II 29 i na ul. Jaworowej 13. Projekt otrzymał 
48,5 pkt i znalazł się na 6 miejscu listy rankingowej. Mia-
sto otrzyma dofinansowanie w wysokości 460 600,63 zł,  
a łączna wartość projektu opiewa na kwotę 1 366 230,49 zł.

Realizacja projektu ma na celu poprawę efektywności 
energetycznej budynków użyteczności publicznej. Zakres 
prac objętych inwestycją obejmie m.in.: ocieplenie obiek-
tu: przegród zewnętrznych, w tym ścian zewnętrznych, 
podłóg, dachów i stropodachów, wymianę okien, drzwi 
zewnętrznych, przebudowę systemów grzewczych, montaż 
paneli fotowoltaicznych oraz wymianę instalacji ciepłej 
wody użytkowej.

Milanówek złożył wniosek na realizację projektu pt. 
„Termomodernizacja budynku przedszkola przy ul. War-
szawskiej 18A w Milanówku”. Projekt otrzymał 43 pkt  
i znalazł się na 36 pozycji z przyznaną kwotą dofinansowania  
w wysokości 529 897,30 zł, stanowiącą 53,26% całkowitej 
wartości projektu.

Zakres rzeczowy projektu obejmie prace termomoder-
nizacyjne polegające m.in. na dociepleniu ścian i stropo-
dachu, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji 
C.W.U. i CO, montażu kotła gazowego kondensacyjnego 
i odnawialnych źródeł energii oraz pracach wykończe-
niowych.

Ewelina Wielgat

Uczniowie z Społecznego Gimnazjum stworzyli pierwszy „jedwabny” mural 
w mieście, który uroczyście odsłonięty zostanie 17 grudnia Fot. archiwum 
Stowarzyszenia

Willa przy ul. Piasta, to tutaj w 1924 roku powstała pierwsza Centralna 
Doświadczalna Stacja Jedwabnicza. Fot. archiwum Stowarzyszenia

U NAS. Pozostawione bez opieki psy straszą przechodniów

Mamy czekać aż kogoś pogryzą?
Mieszkańcy powiatu grodziskiego skarżą się na psy atakujące pieszych i rowerzystów. Skala problemu jest ogromna, 
a absurdalne tłumaczenia właścicieli czworonogów nikogo nie uspokajają.

Otrzymujemy dużo sygna-
łów na temat tego, że 

właściciele psów nie pilnują, 
aby ich pupile nie opuszczali 
bram posesji. Wielu uważa, że 
ich czworonogi nie stanowią 
zagrożenia dla pozostałych 
mieszkańców. Tymczasem 
okazuje się, że jest zupełnie 
inaczej.

Jak mówią świadkowie 
takich zdarzeń, zwierzęta 
atakujące pieszych czy ro-
werzystów, choć nie zawsze 
należą do ras najbardziej 
niebezpiecznych, tj. rottwe-
iler czy amerykański pit bull 
terrier, to również mogą być 
agresywne i stanowić real-
ne zagrożenie dla innych, 
szczególnie najmłodszych. 
Bowiem małe psy, szczegól-
nie jeśli jest ich dużo, również 
mogą wyrządzić krzywdę 
ludziom.

Agresywne zachowania
Wielokrotnie w samym po-

wiecie grodziskim dochodzi-
ło do mnóstwa agresywnych 
zachowań ze strony psów  
i nie zawsze były one zgłasza-
ne policji. Zwierzęta wybie-
gające na ulice i oszczekujące 
przejeżdżające samochody, 
pieszych oraz rowerzystów 
to niemal norma dnia co-
dziennego.

Pan Adam, jeden z miesz-
kańców powiatu grodziskie-
go, również niejednokrotnie 
spotkał się z sytuacją, w której 

musiał uciekać przed sforą 
goniących go psów.

– Bardzo często wracam  
z pracy rowerem i wtedy spo-
tyka mnie niemiła sytuacja 
ze strony atakujących mnie 
psów – relacjonuje mężczy-
zna. – Czy mam czekać aż  
w końcu mnie pogryzą? – 
pyta retorycznie, poirytowa-
ny faktem, że właściciel psów 
ignoruje ten problem.

Absurdalne tłumaczenia
Jak opowiada, zwierzęta 

te nie są przez nikogo pilno-
wane i swobodnie spacerują 
po miejscowości, w której 
mieszka.

- Tłumaczenia sąsiadów, że 
psy nikomu jeszcze nie zrobi-
ły krzywdy są absurdalne, po-
nieważ tak naprawdę nigdy 
nie możemy być pewni, czy 
kiedyś w końcu nie dojdzie 
do tragedii – zauważa pan 
Adam.

Jak wiadomo, agresja zwie-

rząt może być wywołana 
m.in. walką o przetrwanie. 
- W 2016 roku policjantom 
Komendy Powiatowej Policji 
w Grodzisku Mazowieckim 
zostało zgłoszonych siedem 
przypadków wykroczeń z za-
kresu nie zachowania ostroż-
ności przy opiece nad psami 
przez właścicieli. Wszyst-
kie dotyczyły ataku psa na 
osobę na terenie posesji 
lub domu właściciela, a nie  
w ruchu drogowym – mówi 
asp. szt. Katarzyna Zych, ofi-
cer prasowy KPP w Grodzisku 
Mazowieckim.

Podejmą interwencję
Dowodzi to również tego, 

że nie wszystkie osoby zaata-
kowane przez psy decydują 
się zgłosić zajście na policję 
czy do straży miejskiej, choć 
mają do tego prawo. Te służ-
by podejmą interwencje  
i udzielą pomocy osobom 
zaatakowanym oraz przepro-

wadzą przewidziane prawem 
działania wobec właścicieli, 
którzy niewłaściwie nadzo-
rują swoje zwierzęta.

Bowiem rolą odpowiednich 
służb i instytucji jest podjęcie 
działań, mających na celu 
wyeliminowanie zagrożenia  
i zwiększenie bezpieczeń-
stwa.

Kary dla właścicieli
- Kto nie zachowuje zwy-

kłych lub nakazanych środ-
ków ostrożności przy trzy-
maniu zwierzęcia, podlega 
karze grzywny do 250 złotych 
albo karze nagany. Właśnie 
niezachowanie należytej 
ostrożności przy trzymaniu 
psa jest główną podstawą do 
ukarania właściciela, którego 
pies wyrządził szkodę innej 
osobie. Najczęściej ta szko-
da ma postać uszkodzenia 
rzeczy, ale mogą to być rów-
nież przypadki uszkodzenia 
ciała podczas pogryzienia 
przez psa. Jeśli w wyniku 
niedopilnowania psa dojdzie 
do zniszczenia rzeczy, np. 
rozerwanie ubrania – posia-
dacz, który nie wywiązał się 
z właściwego trzymania psa 
poniesie odpowiedzialność 
karną uzależnioną od war-
tości wyrządzonej szkody – 
dodaje Katarzyna Zych.

Tekst i foto:
Daria Głowacka

Na zdjęciu widzimy psa, którego właściciel pozostawił przed budynkiem 
jednej z instytucji publicznych. Za każdym razem, gdy ktoś z pracowników 
lub odwiedzających próbował wejść na teren ośrodka pies go oszczekiwał

KOMORÓW. Pożar domu jednorodzinnego

Nie żyją trzy osoby
Trzy osoby zginęły w pożarze drewnianego domu, do którego 
doszło w Komorowie przy ul. Marii Dąbrowskiej. Przyczyny 
zaprószenia ognia bada policja pod nadzorem pruszkowskiej 
prokuratury.

Pożar gasiło 6 zastępów straży pożarnej
Drewniany dom położony w Komorowie przy ul. Marii 

Dąbrowskiej stanął w ogniu w środku nocy z 29 na 30 
listopada br. W jego gaszeniu wzięło udział około 20 
strażaków z trzech zastępów Jednostki Ratowniczo-Ga-
śniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  
w Pruszkowie oraz zastępów Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Nowej Wsi, Ochotniczej Straży Pożarnej w Piastowie oraz 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Raszynie.

- Po dojechaniu na miejsce strażacy stwierdzili, że bu-
dynek jest objęty ogniem w trzech czwartych lub nawet  
w większym stopniu – mówi st. kpt. Karol Kroć z Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie. – 
Mieszkańcy nie mieli zbyt dużych szans na wydostanie się 
z płonącego budynku – dodaje.

Akcja gaśnicza trwała prawie do godz. 9.00. Rano strażacy 
zajęli się porządkowaniem pogorzeliska. 

Śledczy badają tożsamość ofiar
W budynku znajdowały się dwa mieszkania. Z jednego 

z nich udało się wydostać dwóm osobom – mężczyźnie, 
który zdołał uciec z płonącego budynku razem ze swoją 
matką. Osoby przebywające w sąsiednim lokalu, skąd 
rozprzestrzenił się ogień, nie miały tyle szczęścia. W trakcie 
przeszukiwania pogorzeliska odnaleziono zwłoki trzech 
osób. Jedną z nich był starszy mężczyzna, na którego są-
siedzi mówili Pan Staszek. Tożsamość dwóch pozostałych 
ofiar pożaru jest nieznana. Jak poinformowała Prokuratura 
Rejonowa w Pruszkowie, ciała były zwęglone. Dla ustalenia 
tożsamości ofiar konieczne będą badania genetyczne. 
Śledczy wyjaśniają także przyczyny tego tragicznego 
zdarzenia. Na razie nie wiadomo z jakiego powodu wy-
buchł pożar. 

– Mamy swoje hipotezy, ale nie chciałbym o nich na razie 
mówić – zaznacza st. kpt. Karol Kroć.

Swoją pomoc pogorzelcom zaoferowały władze gminy 
Michałowice i powiatu pruszkowskiego.

Kinga Rochalska
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9 grudnia (piątek)

Godz. 19.00 Opowieści bluesowe, Grodzisk Mazo-
wiecki, ul. 1 Maja 4, Poczekalnia Przestrzeń Kulturze 
Przyjazna (dworzec kolejowy);

Godz. 19.00 Recital Michała Bajora pt. „Moja miłość”, 
Warszawa Ursus, ul. Traktorzystów 14 ,OK „Arsus” (bilety 
w cenie: 50 zł/60 zł).

10 grudnia (sobota)
Godz. 9.00 – 12.00 Mikołajkowe pokazy taneczne for-

macji „Stop and go”, Warszawa Ursus, ul. Traktorzystów 
14, OK „Arsus”;

Godz. 15.00 Spotkanie pt. „Historia oczami kobiet”, 
Pruszków, ul. 3 Maja 8A, Muzeum Dulag 121;

Godz. 17.00 Spotkanie z Jaśkiem Melą w ramach za-
kończenia IV Nadarzyńskich dni profilaktyki, Nadarzyn, 
pl. Poniatowskiego 42, NOK.

11 grudnia (niedziela)
Godz. 12.15 Przedstawienie dla dzieci pt. „Zamczysko 

Smoczysko”, Pruszków, ul. 3 Maja 124, Ośrodek Kultury 
Chrześcijańskiej (filia MOK);

Godz. 12.30 Przedstawienie dla dzieci pt. „Nowi przy-
jaciele św. Mikołaja”, Warszawa Ursus, ul. Traktorzystów 
14, OK „Arsus”;

Godz. 12.30 Przedstawienie dla dzieci pt.: „Co się stało 
z Mikołajem?”, Grodzisk Mazowiecki, ul. Spółdzielcza 9, 
Kino Centrum Kultury (bilety w cenie: 10 zł);

Godz. 12.30 Koncert dla niemowląt i małych dzieci  
z cyklu „Wszystko gra”, Podkowa Leśna, ul. Świerkowa 
1, CKiO (bilety w cenie: 10 zł/20 zł);

Godz. 13.00 Warsztaty kreatywne z Mariolą Goździ-
kowską – ozdoby świąteczne, Grodzisk Mazowiecki, ul. 
Sienkiewicza 31, Willa Radogoszcz;

Godz. 16.00 Koncert pt. „Opera…i o co tyle krzyku?”, 
Nadarzyn, pl. Poniatowskiego 42, NOK.

12 grudnia (poniedziałek)
Godz. 19.30 Recital Edyty Geppert, Grodzisk Mazo-

wiecki, ul. Spółdzielcza 9, Kino Centrum Kultury (bilety 
w cenie: 75 zł/85 zł).

16 grudnia (piątek)
Godz. 18.00 VI Finał Konkursu na Szopkę Bożonaro-

dzeniową – wernisaż, Pruszków, ul. Miry Zimińskiej-
-Sygietyńskiej 5, MOK „Kamyk”.

17 grudnia (sobota)
Godz. 16.00 Etnografia dla najmłodszych „Boże Naro-

dzenie w Indiach”, Grodzisk Mazowiecki, ul. Sienkiewicza 
31, Willa Radogoszcz (obowiązują zapisy);

Godz. 16.00 „Gdy litera była dźwiękiem” – prelekcja  
z cyklu „Oblicza Starożytności”, Pruszków, pl. Jana Pawła 
II 2, Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego 
im. Stefana Woydy.

18 grudnia (niedziela)
Godz. 12.30 Przedstawienie dla dzieci pt. „Ojciec wie 

najlepiej”, Warszawa Ursus, ul. Generała Kazimierza 
Sosnkowskiego 16, DK „Kolorowa”;

Godz. 13.00 Warsztaty ceramiczne dla dzieci z Justyną 
Potyńską, Grodzisk Mazowiecki, ul. Sienkiewicza 31, 
Willa Radogoszcz (obowiązują zapisy);

Godz. 18.00 Spotkanie z filmem „W klasztorze Khum-
-Bhum” oraz „W stronę reniferów”, Milanówek, ul. 
Piłsudskiego 33, l’amour Maison (Stare Kino).

Oprac.: KR

•Wystawy •Filmy •Koncerty •Spotkania

8.12. godz. 17.00
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GRODZISK MAZOWIECKI. Małgorzata Ciechomska w tajemniczym świecie teatru i muzyki

Artystka o wielu twarzach
Przez osiem lat Małgorzata Ciechomska prowadziła przegląd teatrów amatorskich „Totalnie Teatralnie”.  
W swoim dorobku artystycznym ma nagranie dwóch autorskich płyt („Pasaże” i „Wzór”) oraz wydanie tomiku 
poezji zatytułowanego „Suwak rzęs”.

Na spotkanie z Małgorzatą 
Ciechomską umawiam 

się w grodziskim przedszko-
lu „Zaczarowana Dorożka”, 
którego nasza bohaterka od 
sześciu lat jest dyrektorem. 
Podczas rozmowy poznaję 
osobę wszechstronną, deli-
katną o artystycznej duszy, 
posiadającą bogaty dorobek 
twórczy, z której emanuje 
ciepło oraz spokój. Jedną z jej 
największych pasji jest teatr. 
W swoją pracę wkłada nie tyl-
ko serce, ale także całą duszę. 

Fotografia z dzieciństwa
Jak sama twierdzi arty-

styczna wrażliwość każdego 
człowieka kształtowana jest 
już od najmłodszych lat. Tak 
było również w jej przypadku.

Opowiadając o początkach 
swojej artystycznej drogi, 
pokazuje fotografię z dzie-
ciństwa, na której jako mała 
dziewczynka trzyma słonika 
w dłoniach. Patrząc na zdjęcie 
z sentymentem wspomina 
te lata, ukochaną babcię 
oraz pierwszych nauczycieli, 
którzy pokazali jej piękno 
tajemniczego świata muzyki, 
słowa i teatru.

– Kiedy miałam trzy lata 
zaczęła się moja przygoda ze 
sceną – wspomina.

Dziś pani Małgorzata pra-
cuje z najmłodszymi, choć 
przez blisko trzydzieści lat 
była neurologopedą, a po-
czątkowo również nauczycie-
lem języka polskiego. Jednak 
twierdzi, że był to najlepszy 
wybór jakiego dokonała.

– Małe dziecko jest deli-
katną, wartościową istotą 
– zauważa artystka. – Nie ro-
zumiem pedagogów, którzy 
z nonszalancją odnoszą się 
do przedszkolaków. Trzylet-
nie dziecko jest już bardzo 
mądre. Trzeba traktować je 
ze szczególnym szacunkiem, 
pomagając mu w rozwoju 
jego talentów i w zrozumie-
niu świata. To droga, dzięki 
której stanie się silniejsze na 
życie – tłumaczy.

„Zaczarowana Dorożka”
Pomysł stworzenia przed-

szkola teatralnego „Zaczaro-
wana Dorożka” nie był przy-
padkowy, gdyż pani Małgo-
rzata kroczyła drogą teatru 
przez wiele lat. Już w liceum 
zauważono u niej talent wo-
kalny. Zaczęła występować 
w chórze w Teatrze Wielkim.

– Chodziłam do liceum 
im. Władysława IV, w którym 

wówczas uczyło się wielu 
znanych dziś aktorów – 
wspomina. – Tam wciągnię-
to mnie do śpiewania, co 
było dla mnie fenomenalne, 
ponieważ wreszcie mogłam 
połączyć recytację poezji  
i śpiew, co w gruncie rzeczy 
ukształtowało mnie arty-
stycznie – ocenia.

Teatr zafascynował ją do 
tego stopnia, że pani Małgo-
rzata próbowała zdawać do 
szkoły aktorskiej. Nie udało 
się, ale jedno niepowodzenie, 
nie zraziło naszej bohaterki, 
gdyż scena od zawsze była 
jej żywiołem.

Po latach stworzyła prze-
gląd teatrów amatorskich 
„Totalnie Teatralnie”. Pisze 
scenariusze i reżyseruje, jed-
nocześnie czuwając nad cało-
kształtem i angażując dzieci, 
młodzież i dorosłych w swoje 
działania, których eskalacja 
wykracza poza zwyczajne 
normy pracy.

 – Bardzo dużo inspiracji 
czerpiemy z kultury polskiej, 
szczególnie z literatury, na 
przykład z twórczości Tuwi-
ma czy Brzechwy – mówi 
Małgorzata Ciechomska.

Niezwykły zespół
Co niezwykle istotne, ze-

spół pani Małgorzaty sam 
tworzy wszystko, począw-
szy od scenariusza, a skoń-

czywszy na kostiumach sce-
nicznych. Przygotowania do 
spektaklu trwają nawet kilka 
miesięcy, co jeszcze bardziej 
utwierdza w przekonaniu, że 
jest to wydarzenie na dużą 
skalę.

– W ubiegłym roku na Boże 
Narodzenie zagraliśmy spek-
takl pod tytułem „Wędro-
wiec”. Inspiracją stała się dla 
nas postać cygańskiej poetki 
Papuszy. Zależy nam, żeby 
dzieci mogły zobaczyć teatr 
w wielu odsłonach, dlate-
go przygotowujemy także 
spektakle bardziej ambitne, 
pełne nostalgii, a nie tylko te 
radosne – tłumaczy.

„Wzór” na życie
Uwielbia czytać książki, 

pisze przepiękne wiersze,  
a nocami stoi przy sztalugach 
malując pejzaże. Artystka  
o wielu twarzach. Pani Mał-
gorzata nagrała również dwie 
płyty.

Pierwsza z nich „Pasaże” jest 
eklektyczną składanką, na 
której usłyszeć można róż-
norodne gatunki muzyczne, 

tj. blues, rock czy jazz. Druga 
płyta zatytułowana „Wzór” 
jest - jak twierdzi - bardziej 
filozoficzna.

– Przeprowadzam na niej 
człowieka przez labirynt co-
dzienności. Słuchając tych 
utworów każdy z nas może 
ułożyć swój wzór na życie – 
sugeruje pani Małgorzata.

Współczesne, syntetyczne 
brzmienia i wspaniałe teksty 
sprawiają, że obok tej płyty 
nie można przejść obojętnie. 
Utwory zmuszają do refleksji, 
do zatrzymania się na chwilę, 
spojrzenia na rzeczywistość 
przez pryzmat filozoficznej 
głębi.

Małgorzata Ciechomska 
lubi wyzwania, pracuje twór-
czo od lat dążąc do rozwoju. 
I chociaż w swoim dorobku 
ma wiele osiągnięć w różnych 
dziedzinach, nie spoczęła na 
laurach, lecz każdego dnia 
stara się dzielić swoimi prze-
myśleniami i wrażliwością  
z innymi.

Daria
 Głowacka

Małgorzata Ciechomska już jako licealistka występowała na scenie w Teatrze Wielkim, w swoim dorobku ma 
nagranie dwóch autorskich płyt oraz wydanie tomiku poezji Fot. archiwum prywatne

P r o g r a m 
k i n a  „ U R S U S ”

Małgorzata Ciechomska  jest wszechstronnie 
utalentowaną kobietą, która dąży do perfekcji w wielu 
dziedzinach sztuki. Uzdolniona aktorsko i wokalnie już 
jako licealistka występowała na deskach Teatru Wielkiego. 
Dziś swoją wiedzę oraz zdobyte umiejętności przekazuje 
młodszemu pokoleniu.

17.12. godz. 18.00

18.12. godz. 18.00

D O K T O R  S T R A N G E

U S A , l . 1 2 , f a n t a -

s y / p r z y g o d o w y

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
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OTRĘBUSY. Protestują przeciwko nowej koncepcji przystanków WKD

Uwzględnią uwagi mieszkańców?
Mieszkańcy Otrębus są przeciwko realizacji projektu wiat przystankowych, który Warszawska Kolej Dojazdowa 
wyłoniła w konkursie. Ich zdaniem jego realizacja jest sprzeczna z interesem publicznym, jakim jest wygoda 
pasażerów, estetyka przestrzeni publicznej oraz koszty eksploatacji i utrzymania.

Przypominamy w numerze 
17 z dn. 29 września pisa-

liśmy o koncepcji młodych 
architektów dotyczącej pro-
jektu wiat przystankowych. 
Wybrano prostą i elegancką 
formułę, która jednocześnie 
dalece odbiega od banal-
nych schematów. Zmiany 
na przystankach planowane 
są w latach 2017-2021 a sza-
cunkowy koszt prac od 5 do 
6 mln. zł.

Niefunkcjonalne
Nie wszystkim spodobał 

się zwycięski pomysł moder-
nizacji stacji i przystanków.  
W prezentacji  komitetu 
mieszkańców możemy prze-
czytać długą listę zastrzeżeń.

Przede wszystkim podnie-
siono, że wiaty zaprojekto-
wano tak, że nie dają osłony 
przed wiatrem, zacinającym 
deszczem czy śniegiem. Do-
danie szeregu elementów 
małej architektury powoduje 
konieczność poszerzenia 
peronów na wielu stacjach, 
co wiąże się z uregulowa-
niem kwestii własnościowych 
gruntów.

Zdaniem protestujących 
projektowane wiaty są zbyt 
małe, zwłaszcza, że spółka 
zakłada wzrost liczby korzy-
stających z WKD. Kolejnym 
minusem projektu jest prze-
źroczysty dach, który nie 

daje osłony przed słońcem 
na odsłoniętych stacjach. 
Metalowe siedziska zaś nie 
dają komfortu w zimie ani 
w lecie. Natomiast spadek 
dachu wiat do wewnętrznej 
linii i odpływ idącą w środku 
rynną, według mieszkańców, 
powodować będzie duże kło-
poty w utrzymaniu. Z drugiej 
strony prawie płaski dach 
wymagać będzie instalacji 
podgrzewającej.

Wkomponować  
w przestrzeń

Podniesiono także argu-
ment braku całościowego 
zagospodarowania peronów 
łącznie z barierkami, ze strefą 
dojścia i nasypów. Zwrócono 
uwagę na konieczność od-

sunięcia elementów małej 
architektury do zewnętrznej 
strony peronów aby strefa 
wyjścia z kolejki była jak 
najszersza.

Mieszkańcy Otrębus zauwa-
żają iż projekt nie uwzględnia 
zamontowanych do tej pory 
elektronicznych tablic in-
formacyjnych, monitorin-
gów, barierek, szlabanów. 
S k o n t a k t o w a l i ś m y  s i ę  
z rzecznikiem prasowym 
WKD Krzysztofem Kuleszą, 
aby dowiedzieć się na jakim 
etapie jest współpraca ze 
zwycięskim wykonawcą?

– Od kilku miesięcy pro-
wadzone są negocjacje ze 
zwycięzcą konkursu, których 
celem jest określenie ram 
współpracy oraz zakresu 

realizacji zadania projektowe-
go. Są to elementy niezbędne 
do uzgodnienia przed zawar-
ciem umowy z Wykonawcą. 
W trakcie prowadzonych 
negocjacji jesteśmy zainte-
resowani uwzględnieniem 
przez Wykonawcę w moż-
liwie najszerszym zakresie 
zaleceń Sądu Konkursowego, 
jak również uwag zgłoszo-
nych przez uczestników dys-
kusji pokonkursowej, która 
odbyła się w dniu 22.04.2016  
i z której sporządzono notat-
kę do wiadomości Wykonaw-
cy – czytamy w nadesłanej 
odpowiedzi.

Negocjujemy  
z projektantami

A jak władze spółki odno-
szą się do przedstawionych 
argumentów mieszkańców?

- Pierwsze z przedstawio-
nych uwag zostały prze-
kazane przez uczestników 
dyskusji pokonkursowej, dal-
sze otrzymaliśmy w drodze 
korespondencji oraz spo-
tkań roboczych. W ramach 
prowadzonych negocjacji 
ze zwycięzcą jesteśmy zain-
teresowani możliwie najszer-
szym ich uwzględnieniem, co 
jest istotne w perspektywie 
ewentualnego zawarcia umo-
wy na wykonanie opracowań.

Ewelina Wielgat

R E K L A M A

URSUS. Budowa gigantycznych zabawek

W rozmiarze XXL
W Ursusie zakończyła się budowa pierwszego  
w Polsce Placu Zabaw dla Dorosłych. To jeden ze 
zwycięskich projektów z ubiegłorocznego budżetu 
partycypacyjnego. Wszystko ma wyglądać podobnie 
jak na placu zabaw dla dzieci, tyle że niezbędne 
do zabawy elementy zostaną wykonane w dużo 
większym rozmiarze.

24 listopada zakończył się montaż instalacji na Placu 
Zabaw Dla Dorosłych. Zamontowany zestaw urządzeń 
obejmuje: huśtawkę wieloosobową pod stołem, duże krze-
sło z kółkami gimnastycznymi oraz zjazdem strażackim, 
siedzisko – palenisko z dwoma huśtawkami wahadłowymi 
oraz komodę z szufladami i zjeżdżalnią.

Plac będzie ogólnodostępny dla mieszkańców. Zakoń-
czenie prac budowlanych zaplanowano na poniedziałek 
5 grudnia br.

Autorką projektu jest Areta Wasilewska-Gregorowicz. 
Koszt realizacji projektu to 219 tysięcy złotych.

Znajdziemy tam m.in. leżaki, ciągi piesze i urządzenia 
zabawowe w formacie XXL. Całość inwestycji przy ul. Ra-
kuszanki ma zajmować teren ok. 300 m. kw.

Ewelina Wielgat

Projekt wiat przystankowych, który Warszawska Kolej Dojazdowa wyłoniła 
w konkursie spotkał się ze sprzeciwem mieszkańców Otrębus Fot. Konrad 
Basan, Paweł Dadok, Maria Roj

Budowa placu zabaw dla dorosłych zakończyła się w poniedziałek Fot. 
www.ursus.warszawa.pl

POWIAT PRUSZKOWSKI. Aż osiem dróg z nowymi nawierzchniami

Wyższy komfort jazdy
Zgodnie z wcześniej przyjętym planem w listopadzie zakończyły się remonty dróg Powiatu Pruszkowskiego. 
Nowe nawierzchnie to łącznie 5680 metrów dróg leżących na terenie czterech gmin, a koszt ich wykonania wyniósł 
1 312 130, 70 złotych.

Brwinów, Michałowice, Raszyn i Nada-
rzyn – na terenie tych gmin pojawiło 

się niemal sześć kilometrów nowych 
nawierzchni.

- Remonty trwały tylko dwa tygodnie 
i zakończyły się zgodnie z planem. 
Teraz malowane są na nich oznaczenia 
organizacji ruchu – mówi Mirosław 
Chmielewski członek zarządu Powiatu 
Pruszkowskiego nadzorujący działania 
w zakresie infrastruktury i drogownic-
twa. – Szczególnie zadowoleni jesteśmy 
z remontu dróg w Żółwinie i Sękocinie 
bo do tej pory ich mieszkańcy mieli do 
dyspozycji drogi gruntowe. Teraz są to 
drogi z nawierzchniami bitumicznymi 
zatem komfort jazdy jest zdecydowanie 
wyższy – dodaje.

Remont kosztował Starostwo dokład-
nie 1  312  130, 70 złotych. W tej cenie 
przeprowadzono osiem remontów. 
Wykonano 4040 metrów tzw. nakładek, 
czyli nowych nawierzchni istniejących 

dróg i 1640 metrów nowych nawierzchni 
bitumicznych na drogach gruntowych. 

Dokładna lista przeprowadzonych 
remontów:
- ul. Piłsudskiego w Brwinowie w rejonie 
szkoły;
- fragment ul. Głównej w Nowej Wsi;
- ul. Sanatoryjna w Komorowie;
- ul. Sportowa w Raszynie od Al. Krakow-
skiej do zjazdu do SP;
- ul. Warszawska w Jaworowej;
- ul. Nad Utratą w Walendowie od osiedla 
Ventana w kierunku drogi DW721;
- ul. Graniczna w Sękocinie;
- ul. Słoneczna i Graniczna w Żółwinie.

Krzysztof Bukowski,
Zastępca Naczelnika Biura Zarządu

SPRZEDAM DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ 1688 m2

KOMORÓW 
 ul. STARA DROGA

tel. 6 9 4   5 4 5   8 4 0
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2231/1821/OGS Komorów, budowlana, pow.
2279 m2, cena 911.000 zł

2230/1821/OGS Kanie, budowlana, pow.
1400 m2, cena 560.000 zł

2229/1821/OGS Komorów, budowlana, 516 m2,
cena 630.000 zł

2225/1821/OGS Kajetany, budowlana, 1000 m2,
cena 115.000 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.
5465m2, cena 1.000.000 zł

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

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.
680 m2, budowlana, cena 430.000 zł

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

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

2211/1821/OGS  G r o d z i s k  M a z o w i e c k 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 Żabia Wola, Osowiec, budowlana,
pow. 1002 m2, cena 59.000 zł
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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

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

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

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

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
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Jawczyce, pow. 22.000 m2, inwestycyjna,
cena 7.690.000 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. 1500 m2, 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 250.000 zł
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. 20500 m2,

przemysłowa, cena 1.640.000 zł
1653/1821/OGS  G r o d z i s k  M a z o w i e c k i ,

Kozerki ,  pow. 1427m2 ,budowlana,cena
198.000 zł

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

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

1734/1821/OGS Załuski, Przyborowice Dolne,
pow.  17.100 m2,  inwest yc yjna,  cena
349.000 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
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3114/1821/OMS Brwinów, Koszajec, 2 pokoje,
pow. 56 m2, cena 225.000 zł

3116/1821/OMS  Pr u s z kó w,  Pa r z n i e w ,
zamknięte osiedle, 4 pokoje, ogródek 220 m2,
pow. mieszkania 72 m2, w cenie 2 miejsca
postojowe, cena 495.000 zł

3115/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 48 m2,
cena 239.000 zł

3113/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 48 m2,
cena 248.000 zł

3108/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 64 m2,
cena 262.000 zł

3112/1821/OMS Stary Ursus, 3 pokoje, pow.
67 m2, cena 445.000 zł

3109/1821/OMS Ursus, 2 pokoje, pow. 34 m2,
cena 203.000 zł

3111/1821/OMS Warszawa, Włochy, stan
deweloperski, 2 pokoje, pow. 46 m2, cena
361.000 zł

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,os. Morena, 2 pokoje,
pow. 40m2, stan idealny, cena 337.000zł

3105/1821/OMS Warszawa, Wola, 2 pokoje,
pow. 37m2, 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., 2 pokoje,
cena 224.000zł

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

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

2980/1821/OMS Pruszków ,  pow. 58 m2,
2 pokoje, cena 360.000zł

2976/1821/OMS Warszawa, Ursus, pow. 75 m2,
3 pokoje, cena 549.000 zł

2685/1821/OMS  Pruszków ,  pow. 64 m2,
4 pokoje, cena 265.000 zł

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

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

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

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

3062/1821/OMS Milanówek, stan deweloperski,
2 pokoje, pow. 43 m2, cena 226.000 zł

3061/1821/OMS Milanówek, stan deweloperski,
2 pokoje, pow. 41 m2, cena 212.000 zł

3060/1821/OMS Milanówek, stan deweloperski,
3 pokoje, pow. 64 m2, cena 322.000 zł

3059/1821/OMS Milanówek, stan deweloperski,
3 pokoje, pow. 59 m2, cena 295.000 zł

3058/1821/OMS Milanówek, stan deweloperski,
2 pokoje, pow. 43 m2, cena 227.000 zł

3057/1821/OMS Milanówek, stan deweloperski,
2 pokoje, pow. 41 m2, cena 213.000 zł

3056/1821/OMS Milanówek, stan deweloperski,
3 pokoje, pow. 58 m2, cena 295.000 zł

3055/1821/OMS Milanówek, stan deweloperski,
3 pokoje, pow. 63 m2, cena 317.000 zł

3110/1821/OMS Warszawa, Włochy, stan 
deweloperski, parter, ogródek 75 m2, 2 pokoje,
pow. mieszkania 38m2, cena 320.000 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

1466/1821/ODS Pruszków, połowa bliźniaka,
4 pokoje, pow. 176 m2, działka 350 m2, cena
575.000 zł

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

1472/1821/ODS Pruszków, Ostoja, połowa
bliźniaka, 4 pokoje, pow. 200 m2, działka 605 
m2, cena 630.000 zł

1469/1821/ODS Nowa Wieś, połowa bliźniaka,
5 pokoi, pow. 190 m2, działka 400 m2, cena
660.000 zł

1465/1821/ODS Grodzisk Mazowiecki, Książenice,
wolnostojący, stan deweloperski, 6 pokoi,
pow. 288 m2, działka 1500 m2, cena 799.000 zł

1467/1821/ODS Nadarzyn, wolnostojący,
5 pokoi, pow. 180 m2, działka 2400 m2, cena
800.000 zł

1468/1821/ODS  Rozalin ,  wolnostojący,
4 pokoje, pow. 185 m2, działka 1200 m2, cena
895.000 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 1080m2, 5 pokoi, cena 890.000 zł

1441/1821/ODS Nadarzyn, pow. 200 m2,
działka 1000 m2, 5 pokoi, cena 930.000 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 4 pokoje, pow. 106 m2, działka
    916 m2, cena 790.000 zł
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7 pokoi, pow. 318 m2, działka 1500 m2, cena
890.000 zł

1440/1821/ODS Warszawa, Wesoła, 5 pokoi,
pow.  180 m2,  dz ia łk a  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 1500 m2

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  Gro dzisk  Mazowieck i ,
4 pokoje, pow. 250 m2, działka 325 m2, cena
448.000 zł

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

1430/1821/ODS  Nadarz yn, 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

1419/1821ODS 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
1449/1821/ODS Radziejowice, pow. 131 m2,

działka 59020 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

881m2, 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 690.000 zł

1195/1821/ODS Ożarów Mazowiecki, pow. 190
m2 ,5 pokoi, działka 380m2, 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  G r o d z i s k  M a z o w i e c k i ,
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, 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  Nadarz yn, 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  Br winów ,  pow. 130 m2,
5 pokoi, działka 3100 m2, cena 455.000 zł

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

DOMY

MIESZKANIA
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DAM PRACĘ:
-Duża hurtownia spożywcza  

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

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

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

-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

-Opiekunka do dziecka, osoby 
starszej, domu z zamieszkaniem. 
W-wa i okolice. Tel. 504 342 311

-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 każdy samochód: 
nowy, stary. Również rozbitym 
w kredycie 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 17m.

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

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

-Grodzisk Mazowiecki: sprze-
dam dom 180 m2 na działce 
900 m2. Dwa garaże, budynek 
gospodarczy – pomieszczenia 
po 15 m2, razem 45 m2, media 
miejskie. W rozliczeniu przyjmę 
mieszkanie. Tel. 504 554 890

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

-Piękne, zadrzewione siedlisko 
na wsi z domem, mediami przy 
drodze asfaltowej. Działka 3000 
m2. Zaborowo k. Płońska. Cena: 
67 tys. zł. Tel. 606 830 890

-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 piękną działkę 
zadrzewioną, drzewa owocowe i 
dekoracyjne. Działka ok. 700 m2, 
w dobrej lokalizacji przy szpitalu 
powiatowym. Media w drodze. 
Cena: 100 tyś. zł. Tel. 508 170 660

-Wynajmę magazyn w Ursusie 
100 m2 i garaż 30 m2. Tel. 505 
345 767

MATRYMONIALNE:
-Poznam partnerkę 50 plus. 

Tel. 577 019 070
-Warszawianka, wdowa przed 

70 pozna inteligentnego pana, 
chętnie zmotoryzowanego. Tel. 
502 944 856

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

-Drewno opałowe liściaste, 
mieszanka, pocięte. Cena: 90 zł 
mp + transport. Tel. 510 448 794

-Karty pocztowe, bardzo stare, 
sprzedam. Tel. 505 870 685

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

-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

-Nieużywane pianino Calipso 
sprzedam. Tel. 505 345 767

-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 słup latarniowy  
6 m, metalowy. Cena 500 zł. Tel. 
508 170 660

-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, awarie. Tel. 

502 975 685 www.wojtekelek-
tryk.ecom.net.pl

-Elektryk: naprawy, remonty, 
awarie. Pruszków i okolice. Tel. 
511 505 265

-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

-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 medycyną. 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...

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…

www. komediowo.pl

OBWIESZCZENIE WOJEWODY 
MAZOWIECKIEGO

o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa 
w trakcie przeprowadzenia ponownej  

oceny oddziaływania na środowisko przed 
wydaniem decyzji zmieniającej decyzję 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 36 oraz 
88 ust. 1 pkt 1 i w związku z art. 90 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia  
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 
ze zm.) informuję, że w tutejszym organie toczy się postępowanie 
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów 
drogi ekspresowej na odcinku: od węzła z drogą wojewódzką nr 
579 w Radziejowicach do węzła Paszków z drogą wojewódzką 
nr 721 w Wolicy – Zadanie I „Radziejowice – Przeszkoda, od km 
420+100 do km 430+000”. Inwestor wnioskował o przeprowadzenie 
ponownej oceny oddziaływania na środowisko w ramach 
postępowania o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.

Inwestorem przedsięwzięcia jest Generalny Dyrektor Dróg 
Krajowych i Autostrad, działający poprzez pełnomocnika – 
Pana Andrzeja Wiszowatego.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji  
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedmio-
towej inwestycji jest Wojewoda Mazowiecki, zaś organem wła-
ściwym do wydania  postanowienia w sprawie uzgodnienia 
warunków realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w Warszawie.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się  
z niezbędną dokumentacją sprawy, możliwości składania 
uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej 
do protokołu, w terminie od 08.12.2016r. do 29.12.2016r.  
w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódz-
kiego w Warszawie (Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój 
nr 608, pon. - pt. w godz. 12.00-16.00). 

 Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Re-
gionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie 
przed uzgodnieniem warunków realizacji przedmiotowego 
przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 35 cytowanej ustawy informuje się, że uwagi 
i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa wyżej, 
pozostawia się bez rozpoznania.            WI-II.7820.1.2.2016.DM

BEZ TABU
Droga Redakcjo

Planujemy razem z mężem zakupić działkę, na której po-
stawimy swój dom.

Będzie to pierwszy taki zakup w naszym życiu, niestety nie 
wiemy od czego powinniśmy zacząć i co zrobić żeby nie dać 
się oszukać.

Nie wiemy jakie dokumenty powinniśmy zobaczyć, jak wy-
brać notariusza a przede wszystkim na co zwrócić szczególną 
uwagę wybierając miejsce.

Proszę o radę i liczę, że z Państwa pomocą nam się uda.
Pozdrawiam

Maria 56 l.

Droga Pani Mario

Zakup działki to musi być faktycznie przemyślany temat.
Wiele czynników musi złożyć się na udaną transakcję. 

Jeśli wybierzecie już Państwo działkę, która będzie Was 
interesować, musicie uzyskać od sprzedających wszystkie 
dokumenty dotyczące działki.

Są to plan zagospodarowania, warunki zabudowy, księga 
wieczysta, wypisy, wyrysy z gruntu, akt nabycia, zaświad-
czenia z urzędów.

Dokumentów jest sporo i trzeba mieć pewną wiedzę 
żeby niczego nie przeoczyć. Dla własnego bezpieczeństwa 
wybierzcie Państwo również dobrego notariusza takiego, 
który cieszy się nieposzlakowaną opinią i jest skrupulatny.

Jeśli jednak jest to Państwa pierwszy zakup proponuję 
skorzystać z pomocy agencji nieruchomości.

Agenci specjalizują się w tego typu czynnościach a pod-
pisując z Państwem umowę biorą też na siebie obowiązek 
przeprowadzenia Państwa przez cały proces począwszy od 
znalezienia Wam idealnej oferty, poprzez skompletowanie 
wszelkich dokumentów, znalezienie zaufanego notariusza 
aż po końcowy akt notarialny.

Po zakończonej transakcji będziecie Państwo spokojni  
i pewni, że wszystko odbyło się właściwie a Wam pozosta-
nie już tylko cieszyć się z nowej inwestycji.

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 tłuszczu czy jak z pompą oświadczyć się 
ukochanej
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ZATRUDNIMY AGENTÓW - POŚREDNIKÓW 
NIERUCHOMOŚCI TEL. 604 - 492 - 736

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

Mieszkanie na sprzedaż

389 000 PLN

Ożarów Mazowiecki

4 pok., 93 m2

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

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: 
1408/1821/ODS

Rok budowy: 2013

Stan: idealny

Typ domu wolnostojący

Pow. działki 750 m .kw.

Kontakt 22 730 33 43

Mieszkanie na sprzedaż

690 000 PLN

Pruszków

4 pok., 122 m2

Nr oferty: 
2752/1821/OMS

Rok budowy: 1956

Stan: idealny

Piętro: 1

Typ kuchni: widna

Kontakt 22 730 33 40

Nr oferty: 
1613/1821/OGS

Rodzaj działki budowlana

Kształt prostokąt
30mx34m

Media tak

Kontakt 22 730 33 40

Nr oferty: 
2386/1821/OMS

Rok budowy: 2013

Stan: idealny

Piętro: 1

Typ kuchni: otwarta

Kontakt 22 730 33 43

Dom na sprzedaż

1 150 000 PLN

Stare Babice

6 pok. 210 m2

Dom na sprzedaż

2 200 000 PLN

Ożarów Mazowiecki

6 pok. 200 m2

Nr oferty: 
1202/1821/ODS

Rok budowy: 2000

Stan: bardzo dobry

Typ domu wolnostojący

Pow. działki 1500 m .kw.

Kontakt 22 730 33 40

Działka na sprzedaż

990 000 PLN

Kajetany

8200 m2
Nr oferty: 
2058/1821/OGS

Rodzaj działki przemysłowa

Kształt prostokąt
28mx300m

Media tak

Kontakt 22 730 33 40

Działka na sprzedaż

950 000 PLN

Ożarów Mazowiecki

8500 m2
Nr oferty: 
1267/1821/OGS

Rodzaj działki budowlana

Kształt prostokąt
60mx140m

Media tak

Kontakt 22 730 33 43

Działka na sprzedaż

242 000 PLN

Pruszków

903 m2
Nr oferty: 
1359/1821/OGS

Rodzaj działki rolna

Kształt prostokąt
15mx60m

Media w ulicy

Kontakt 22 730 33 43

Mieszkanie na sprzedaż

110 000 PLN

Pisz

2 pok., 38 m2
Nr oferty: 
2450/1821/OMS

Rok budowy: 2010

Stan: deweloperski

Piętro: 3/3

Typ kuchni: oddzielna

Kontakt 22 730 33 40

Dom na sprzedaż

1 072 000 PLN

Ożarów Maz., Duchnice

6 pok. 175 m2

Nr oferty: 
895/1821/ODS

Rok budowy: 2008

Stan: idealny

Typ domu wolnostojący

Pow. działki 1400 m .kw.

Kontakt 22 730 33 43

Dom na sprzedaż

680 000 PLN

Komorów

5 pok. 170 m2
Nr oferty: 
979/1821/ODS

Rok budowy: 2016

Stan: deweloperski

Typ domu bliźniak

Pow. działki 480 m .kw.

Kontakt 22 730 33 40

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 1408 m .kw.

Kontakt 22 730 33 40


