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DOJAZDY. Trasa A2 poszerzy się o dodatkowy trzeci pas ruchu

Rozbudują A2 między Łodzią a Warszawą
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zapowiedziało rozpoczęcie prac przygotowawczych, które pozwolą 
na poszerzenie autostrady A2 pomiędzy Łodzią a Warszawą o dodatkowy trzeci pas ruchu. Na efekty tych prac 
będziemy musieli poczekać kilka lat.

Mimo, iż trasa A2 zosta-
ła oddana do uż yt-

ku dopiero pięć lat temu, 
w godzinach szczytu prze-
żywa paraliż komunikacyjny. 
Propozycję usprawnienia 
ruchu na autostradzie zapo-
wiada Ministerstwo Infra-
struktury i Budownictwa.

- Jesteśmy bardzo bliscy 
rozpoczęcia prac mających 
na celu zwiększenie ilości 
pasów na odcinku autostrady 
A2 pomiędzy Łodzią a War-
szawą. Ta droga wyczerpuje 
powoli swoje możliwości 
techniczne – poinformował 
Minister Infrastruktury i Bu-
downictwa, Andrzej Adam-
czyk. 

Ministerstwo zapowiedzia-
ło rozpoczęcie prac nad do-
kumentacją, która pokaże, 
w których miejscach możliwe 
będzie poszerzenie auto-
strady.

- Najpierw musi być do-
kumentacja, czyli musimy 
wykonać prace przygoto-
wawcze. Ta droga była pla-
nowana ponad 20 lat temu 
i na tamte warunki była 
znakomita. Teraz musimy 
zlecić Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad 
przygotowanie tych wstęp-
nych dokumentów dotyczą-
cych rozpoczęcia procesu 

inwestycyjnego – komentuje 
Wiceminister Infrastruktury 
i Budownictwa, Jerzy Szmit.
Jak długo będziemy musieli 
czekać na efekty prac?

Jak wyjaśnia Ministerstwo, 

za około cztery lata należy 
spodziewać się kolejnych eta-
pów procesu zmierzającego 
do poszerzenia A2 pomiędzy 
Łodzią a Warszawą, a wreszcie 
samych prac budowlanych.

Wszystko wskazuje więc 
na to, że nowego pasa ruchu 
możemy spodziewać się nie 
wcześniej niż w 2022 roku.

Kinga 
RochalskaLATO    str. 5

Jesteśmy na facebooku 

w w w. f a c e b o o k . c o m /

FleschMazowsza

Z  A  T  R  U  D  N  I : 
SPECJALISTĘ DO SPRZEDAŻY 
POWIERZCHNI REKLAMOWEJ

Chcesz dołączyć do naszego zespołu? Mieszkasz 
w Piastowie, Ursusie, Grodziku Maz. Pruszkowie 

lub okolicach, a do tego masz „żyłkę handlowca”? 
Doświadczenie w sprzedaży reklam mile widziane. 

Zapraszamy do naszego zespołu!
Aplikacje (CV ze zdjęciem) z oświadczeniem o 

następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z 

ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych 
Dz. Ust Nr 133 poz. 883)” prosimy przesyłać na adres: 

reklama@fl esch.pl
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PRUSZKÓW. Zarząd Szpitala Kolejowego zbiera podpisy pod listą poparcia

Walka o szpital trwa
Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roefl era w Pruszkowie zbiera podpisy mieszkańców, a tym samym 
walczy o wpisanie do tzw. sieci szpitali. Placówka otrzymała już poparcie od władz powiatu pruszkowskiego, 
a także większych miast i okolicznych gmin.

Uchwalona w marcu usta-
wa o sieci szpitali wy-

wołuje duże zamieszanie 
w naszym regionie. Na ła-
mach gazety „Flesch Ma-
zowsza” niedawno informo-
waliśmy o kłopotach, jakie 
z wpisaniem do tzw. sieci 
szpitali może mieć Szpital 
Kolejowy im. Włodzimierza 
Roefl era w Pruszkowie. 

Szpital Kolejowy bez 
fi nansowania 

Prz ypomnijmy, że aby 
otrz ymać f inansowanie 
z Narodowego Funduszu 
Zdrowia, placówki spełniać 
powinny ściśle określone kry-
teria. Przede wszystkim po-
winny prowadzić w pełnym 
zakresie dwa z pięciu profi li 
tj.: chirurgia ogólna, choroby 
wewnętrzne, położnictwo 
i ginekologia, neonatologia 
lub pediatria. Szpital Kolejo-
wy nie spełnia tych kryteriów, 
ponieważ prowadzi więcej 
specjalizacji, ale w węższym 
zakresie.

Niezakwalifikowanie pla-
cówki do tzw. sieci szpitali 
oznacza brak gwarancji fi-
nansowania szpitala przez 
następne cztery lata. Real-
nym zagrożeniem dla Szpi-
tala Kolejowego w związku 
z uchwaloną ustawą jest więc 
jego likwidacja.

– Aby wejść do pierwszego 
poziomu kwalifikacji sieci 
szpitali trzeba spełnić dwa 
z pięciu profi li. Niestety Szpi-

tal Kolejowy spełnia tylko je-
den, czyli choroby wewnętrz-
ne. Drugi poziom przewidu-
je niekoniecznie uzyskanie 
dwóch profili tylko mini-
malnej liczby, czyli jednego. 
W rozporządzeniu minister 
wskazał, że mogą być to cho-
roby wewnętrzne lub ich 50 
proc., ale świadczonych przez 
jednego świadczeniodawcę 
na terenie danego powiatu. 
Trzeci tryb, o którym mówi 
ustawa: po pozytywnej opinii 
ministra zdrowia dyrektor 
może wpisać do sieci taki 
szpital jak nasz – mówił Ilona 
Nasiadka, prezes zarządu 
Szpitala Kolejowego w Prusz-
kowie.

Listy poparcia dla szpitala

Władze pruszkowskiego 
szpitala podjęły starania 
o wpisanie placówki przez 
ministra zdrowia do tzw. sieci 
szpitali. W tym celu Szpital 
Kolejowy zbiera podpisy pod 
listą poparcia. Udało się ze-
brać już sześć tysięcy głosów. 
Akcja jednak wciąż trwa.

Listy z wyrazami poparcia 
dla umieszczenia Szpitala 
Kolejowego w sieci udostęp-
niono wewnątrz placów-
ki: w rejestracji izby przy-
jęć, rejestracji przychodni 
specjalistycznej, rejestra-
cji RTG oraz sekretariatach 
oddziałów. Co więcej, listę 
można podpisać w delikate-
sach MIŚ przy ul. 3 Maja 29 

w Pruszkowie, Książnicy 
Pruszkowskiej przy ul. 3 Maja 
26 w Pruszkowie oraz skle-
pie monopolowym przy ul. 
3 Maja 20 w Pruszkowie. Listy 
poparcia dostępne są także 
w Przychodni Lekarskiej BIO-
VENA przy ul. Poznańskiej 
127 w Ożarowie Mazowiec-
kim, Gminnym Samodziel-
nym Publicznym Zakładzie 
Lecznictwa Otwartego przy 
ul. Konopnickiej 8 w Ożaro-
wie Mazowieckim, Przychod-
ni Lekarskiej BIOVENA przy ul. 
Mickiewicza 1 w Milanówku 
oraz sklepie spożywczym RSP 
przy ul. Ożarowskiej 28/30 
w Duchnicach.

Władze placówki otrzymały 
również poparcie ze strony 
samorządów. 

– Posiadamy stanowiska 
większych miast i okolicz-
nych gmin m.in. Pruszkowa, 
Ożarowa czy powiatu prusz-
kowskiego. Wyrazili swoje 
poparcie dla starań zarządu 
Szpitala Kolejowego o wpisa-
nie go do sieci szpitali – mówi 
Elżbieta Kowalska – Kobus, 
członek zarządu Szpitala 
Kolejowego w Pruszkowie. 

Pruszkowska placówka po-
siada też wariant „B”, gdyby 
nie udało się wpisać szpitala 
do tzw. sieci szpitali – połą-
czenie ze Spółką Mazowiec-
kie Centrum Rehabilitacji 
„Stocer” z siedzibą w Kon-
stancinie – Jeziornie.

Tekst i foto:
Kinga Rochalska

BRWINÓW. Kolejne drogi do remontu

Utwardzone ulice 
Gmina Brwinów sukcesywnie poprawia stan dróg gminnych. 
W najbliższym czasie zostanie wyremontowanych kolejnych 
szesnaście ulic w Brwinowie, Falęcinie, Kaniach, Milęcinie 
i Otrębusach.

Gmina ogłosiła przetarg na naprawę kolejnych 19,5 
tys. m² ulic w technologii odtworzenia nawierzchni drogi 
destruktem i podwójnego utrwalenia powierzchniowego 
grysami i emulsją asfaltową na podbudowie z tłucznia 
betonowego.

Umowa obejmuje: korytowanie, podsypkę piaskową, 
podbudowę, nawierzchnię z destruktu, powierzchniowe 
utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją bitumiczną 
przy użyciu grysu kamiennego (dwukrotne utrwalenie), 
regulację elementów urządzeń podziemnych (zasuw, hy-
drantów, studni itp.) do poziomu ulepszonej nawierzchni. 
Wykonawcy mogli składać oferty do 20 czerwca 2017 r.

Ulice przeznaczone do remontu: 
W Brwinowie: Batorego, Klonowa (od Kampinoskiej do 

Chopina), Miodowa (od Pszczelińskiej do końca nr 23), 
Nowoprojektowana, Partyzantów (od Otrębuskiej do 
końca nr 12A).

W Falęcinie: dz. 101/2 (od drogi powiatowej do nr 22).
W Kaniach: Zdrojowa (od Topolowej do Chopina), Wio-

senna (od Piłsudskiego do nr 35), Jaśminowa (od ronda 
do Wrzosowej), Wrzosowa (od Jaśminowej do Azaliowej), 
Maciejkowa.

W Milęcinie: dz. 52/1 i 52/3, 
W Otrębusach: Wiosenna (od Nadarzyńskiej do Francisz-

kańskiej), Łąkowa (do przepompowni)
W Żółwinie: Łąkowa (od nr 34 do nr 42), Zachodnia (od 

Nadarzyńskiej do nr 4).                U.G. Brwinów

Listy z wyrazami poparcia dla umieszczenia Szpitala Kolejowego w sieci 
szpitali nadal można podpisywać w wielu punktach miasta i okolic

NA CZASIE. Jak spędzić bezpiecznie wakacje?

Nauczyć dziecko zasad bezpieczeństwa
Okres wakacyjny to szczególny czas 
dla całej rodziny. Właśnie w lipcu 
i sierpniu wielu z nas wyjeżdża na 
urlop, a dzieci i młodzież spędzają 
wakacje nad wodą, w górach, 
czy na koloniach. Towarzyszące 
w y p o c z y n k o w i  o d p r ę ż e n i e 
sprawia, że często zapominamy 
o  p o d s t a w o w y c h  z a s a d a c h 
bezpieczeństwa. Zwłaszcza, że to 
głównie rodzice są odpowiedzialni 
z a  b e z p i e c z e ń s t w o  s w o i c h 
pociech. Chcąc więc ograniczyć 
zagrożenie skorzystajcie Państwo 
z naszych porad.

- sprawdźcie miejsce zabawy swo-
ich dzieci. Czy jest ono bezpieczne;
- nauczcie dziecko nie brania nic od 
obcych (lizaków, cukierków, itp.);
- zabrońcie mu otwierania drzwi 
pod nieobecność domowników ;
- zabrońcie oddalania się z nieznajomym, 
czy wsiadania do jego samochodu;
- nauczcie ostrożności przy zabawie 
w pobliżu wody, placu budowy, ruchli-
wych ulic, itp. niebezpiecznych miejsc; 
-  n a u c z c i e  d z i e c k o  p o -
r u s z a n i a  s i ę  p o  d r o d z e ;
- zabrońcie mu chwalenia się in-
ny m  c o  f a j n e g o  j e s t  w  d o m u ;
- dowiedzcie się z kim ono przebywa 
podczas zabawy poza domem (wypytaj-
cie o koleżanki, kolegów - co robią, gdzie 
mieszkają, czy mają w domu telefon);
- sprawdźcie także przygotowanie ofe-
rujących wyjazdy kolonijne (warunki 
pobytu, kwalifi kacje opiekunów, zakres 
i rodzaj zajęć wypełniających czasu 
wypoczynku).

Przestrzegajcie swoje dziecko przed 
kontaktami z dzikimi zwierzętami, 
bezpańskimi psami, które choć miłe 
i spokojne mogą być niebezpieczne i np. 
dotkliwie pogryźć czy zarazić wściekli-
zną. Uczcie dziecko, że nie wolno pod-
chodzić do zwierzęcia, które nie ucieka 
przed nami, nie wolno go głaskać lub 
drażnić w jakikolwiek sposób.

W razie kontaktu z psem zachowajcie 
spokój, nie uciekajcie, nie krzyczcie, nie 
patrzcie mu w oczy, nie wykonujcie 
szybkich ruchów. Jeżeli pies zaatakuje 
przyjmijcie postawę żółwia. Kucnijcie, 
zwińcie się w kłębek chroniąc głowę, 
szyję i brzuch.

Podczas pobytu nad wodą
- pamiętajcie, że najbezpieczniejsza 

kąpiel to ta w miejscach odpowiednio 
zorganizowanych i oznakowanych, 
będących pod nadzorem ratowników, 
czy funkcjonariuszy Policji Wodnej; 
- zawsze stosujcie się do regulami-
nu kąpieliska i poleceń ratowników, 
opiekuna obiektu czy policjantów;
-  n i g d y  n i e  s k a c z c i e  d o  w o d y 
w  m i e j s c a c h  n i e ro z p o z n a nyc h ;
- jeśli dzieci są w wodzie miejcie nad 
nimi ciągły nadzór, również gdy po-
trafią pływać. Zwykłe zachłyśnięcie 
wodą może skończyć się utonięciem;
-  n i e  p o z o s t a w i a j c i e  n a  b r z e -
g u  s w o i c h  r z e c z y  b e z  o p i e k i ;
- korzystając ze sprzętu pływającego za-
wsze sprawdzajcie jego sprawność i ubie-
rajcie kamizelkę ratunkową. Bezwzględ-
nie zakładajcie kamizelkę dziecku;
-  n i e  p ł y w a j c i e  ł ó d k a m i ,  k a j a -
k a m i ,  r o w e r a m i  c z y  m o t o r ó w -
k ami zbyt  bl isko k ąpiąc ych s ię ;
- korzystając z materaca nie odpływajcie 
zbyt daleko od brzegu.

Większość utonięć jest rezultatem 
braku wyobraźni: korzystania z kąpieli 
po wypiciu alkoholu, w miejscach za-
bronionych czy skakania do wody po 
opalaniu.

Podczas pobytu w górach
- podczas wycieczek dostosujcie obu-

wie i ubiór do panujących warunków 
atmosferycznych zakładając, że pogo-
da może w każdej chwili się zmienić; 
-  s ł u c h a j c i e  p r o g n o z  p o g o -
d o w yc h  w  r a d i u  c z y  t e l e w i z j i ;
- wychodząc ze schroniska na szlak, 
poinformujcie o tym jego pracowników 
podając planowaną trasę przemar-
szu i przybliżoną godzinę powrotu;
- przed wyprawą zapoznajcie się z mapą 
terenu dobierając długość i trudność 
szlaku turystycznego do możliwości 
najsłabszych uczestników wycieczki;
- w górach również bądźcie ostroż-
ni w kontaktach z osobami obcymi;
- jeśli macie ze sobą telefon komórkowy 
zaprogramujcie w nim numery najbliż-
szych placówek GOPR.

W górach karetka do nikogo nie do-
jedzie, znalezienie kogoś jest bardzo 
trudne (nawet z powietrza) – nikt więc 
szybko nie udzieli Wam pomocy. Uwa-
żajcie więc na siebie, bądźcie rozważni 
i wykorzystajcie do maksimum swoją 
wyobraźnię.

Poza naszymi małymi pociechami 
zagrożenia czyhają również na młodzież 
starszą i dorosłych. Chcąc więc zapewnić 
sobie bezpieczny wypoczynek dbajcie 
Państwo również o siebie.

Źródło http://tarnowskie-gory.slaska.
policja.gov.pl/
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GRODZISK MAZOWIECKI. Marsz „Różni a Równi”

N I E  J E S T E Ś M Y  H E R O S A M I
W sobotę 17 czerwca 2017 o godz. 14.00 w centrum Grodziska Mazowieckiego rozpoczął się Marsz „Różni 
a Równi”. Wydarzenie zorganizowane zostało w ramach Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego 
Powiatu Grodziskiego.

Ideą marszu, odbywającego się rok-
rocznie w Grodzisku, jest zamanifesto-

wanie solidarności z osobami niepełno-
sprawnymi oraz promowanie akceptacji 
dla niepełnosprawności we wszelkich 
jej przejawach: intelektualnej, fi zycznej 
i psychicznej.

Tu nie ma Rambo
Uczestnicy marszu zgromadzili się na 

grodziskim deptaku, pod pomnikiem Jó-
zefa Chełmońskiego. Patronujący mar-
szowi Starosta Powiatu Grodziskiego 
Marek Wieżbicki w krótkim wystąpieniu 
wyraził myśl, że akceptacja niepełno-
sprawności to również akceptacja nas 
samych – naszych słabości, które nam 
towarzyszą w życiu i sprawiają, że bynaj-
mniej nie przypominamy telewizyjnych 
herosów, kreowanych przez media. „Nie 
ma wśród nas Rambo.”

Z kolei Burmistrz Grodziska Mazowiec-
kiego Grzegorz Benedykciński zaprosił 
osoby niepełnosprawne do uczestnic-
twa w pracach na rzecz rozwoju gminy. 
Zaproponował, aby bezpośrednio do 
niego, „od zaraz”, zgłaszać pomysły zajęć 
czy prac, w jakich chcieliby brać udział 
niepełnosprawni.

Do Parku Skarbków

Następnie marsz prowadzony przez 
werblistki w biało-granatowych mun-
durkach, w rytmie nadawanym przez 
werble, wyruszył uliczkami w kierunku 
Parku Skarbków – szły osoby niepeł-
nosprawne, ich rodziny i opiekuno-
wie, sympatycy idei, wolontariusze, 
przedstawiciele władz samorządowych 
i placówek opiekuńczych.

Jesteśmy braćmi, jesteśmy rodziną
W Parku Skarbków oczekiwały na 

przybyłych liczne atrakcje. Odbyło się 
uroczyste rozstrzygnięcie konkursu 
plastycznego na plakat pod hasłem 
„Różni a Równi – wspieram, pomagam, 
akceptuję”. Z kilkudziesięciu prac, które 
wpłynęły na konkurs, wybrane zostały 
i wyeksponowane bajecznie kolorowe 
plakaty promujące ideę.

Wyróżnienia i nagrody wręczył wyko-
nawcom Przewodniczący Rady Powiatu 
Jerzy Terlikowski, zwracając uwagę, że 
grodziski Park Skarbków jest właśnie 
tym miejscem w naszej wspólnej prze-
strzeni, które łączy różnych ludzi.

– Wszyscy jesteśmy braćmi, wszyscy 
jesteśmy jedną rodziną – mówił samo-
rządowiec.

Uzdolnieni niepełnosprawni

Po rozdaniu nagród rozpoczęły się wy-
stępy wokalne i taneczne. Na szczególną 
wzmiankę zasługuje występ czwórki 
podopiecznych Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Podkowie Leśnej, które 
zaśpiewały legendarną piosenkę z re-
pertuaru Czerwonych Gitar „Anna Maria”.

W związku z Marszem „Różni a Równi” 
w Parku Skarbków przygotowano rów-
nież mini „Targi Sztuki” – na stoiskach 
zorganizowanych przez placówki opie-
kuńcze z terenu powiatu grodziskiego 
można było kupić prace plastyczne 
i rękodzielnicze, będące dziełem uzdol-
nionych podopiecznych tych placówek.

Dom Pomocy Społecznej w Izdeb-
nie Kościelnym zaprezentował wy-
roby rękodzielnicze, m.in. wspaniałe, 
wzorzyste, ręcznie dziergane serwety 
w różnych kolorach. Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Podkowie Leśnej oraz 
Warsztat Terapii Zajęciowej w Milanów-
ku zaprezentowały efektowne ceramicz-
ne naczynia i anioły, piękne bibeloty 
i szkatułki zdobione metodą decoupage 
oraz wzruszające pluszowe maskotki.

Tekst i foto:
Sylwia Pańków

Felieton ilustrowany

Nazw y i  tytuły
Ech, mają ludzie fantazję ponosi ich. Chodzi mianowicie 
o inwencję twórczą autorów reklam, przydrożnych banerów 
i wszelkiego rodzaju haseł. Osobiście w tym wypadku 
przedstawionym na zdjęciu  zdecydowanie nie miałbym 
ochoty poczuwać się do bycia VIPem. Jak widać na 
załączonym obrazku ogół takoż. „Trza znać miarą Mocium 
Panie”. Litościwie przemilczę lokalizację tego ex przybytku.

Inną z absolutnych perełek jest trzy w jednym: siłownia, 
fi tness Club „Haryzma” i w tym samym budynku apteka. Jak 
już się nafi tnesisz człecze to „weź pigułkę, weź pigułkę”. Nim 
powyciskasz – łyknij jakąś miksturę… Ustrzelone gdzieś 
w okolicach Lublina..

A propos strzelania – spore zagrożenie dla ruchu spowodo-
wał przyuważony przeze mnie gdzieś za Warszawą dumny 
szyld „Koło łowieckie >Rogacz<”. Fascynuje mnie ilu członków 
liczy owo koło…

Zbliżamy się zdecydowanie coraz bardziej do strefy czarne-
go humoru, praktycznie gdyby to nie był autentyk pomyślał-
bym, że autorem tego jest śp. Maciej Zembaty. Anons głosił: 
„Zakład pogrzebowy >Hades<”. To dlaczego nie pójść jeszcze 
krok dalej: „Usługi grzebalnicze >Tartar<”. Idąc tym tropem 
tylko absolutnie na odwrót proponuję: „Dom weselny >Ruja 
i poróbstwo<”. Dobrze stop. Troszkę mnie poniosło…

Z kolejnych, tym razem znów autentyków (okolice Anina bo-
daj) znajduje się kawiarnia o wdzięcznej nazwie „Piwniczka”. 
Poniżej na szyldzie wyjaśnienie: „Na piętrze”. Można. Można.

Istnieje również przegięcie w drugą stronę. Ascetyzm. 
Dążenie do formy czystej, także bliskiej absurdowi. Bar 
o nazwie „Bar”, Fryzjer prowadzący zakład „Barber”. I znowu 
okolice Anina. Napis : „Piekarnia”. I wstrząsające wyjaśnienie: 
„Sprzedajemy chleb”. No, w życiu bym się nie domyślił. Chyba, 
że właściciel był świeżo po lekturze tuwimowskiego „Figlarza 
wielkomiejskiego”. Anegdoty streszczał nie będę, przeczytać 
warto.

Zdaję sobie sprawę, wyzłośliwiam się ponad miarę. Sam 
kilkukrotnie miałem wątpliwość uczestniczyć w wymyśla-
niu tytułu pisma. Koszmarna praca. Kilkoro, bądź co bądź, 
w miarę inteligentnych osób biedziło się i każdorazowo 
kończyło się to westchnieniem rozpaczy i wyborem osławio-
nego „mniejszego zła”. Bywa, że owo „mniejsze zło” nabiera 
kuriozalnych rozmiarów. Spotkałem na rynku prasowym coś, 
co nosiło tytuł – uwaga, orkiestra tusz! - „100% ubezpieczeń”. 
Pisma nie ma już od dawna a ja nadal nie doszedłem co autor 
chciał powiedzieć.

Tutaj nasuwa się jeszcze jedna kwestia – używania tytułów 
naukowych. Przed wojną, drugą światową, uznawano za in-
teligenta kogoś kto miał maturę. Później poprzeczka wzrosła 
i wyroiło się nam pieczątek z tytułami „mgr”, „inż.” „mgr inż.”. 
Obecnie kiedy natkniesz się na jakąś grupkę osób – na pewno 
trafi asz kogoś legitymującego się tytułem. W najgorszym razie 
licencjata. Spsiały, spowszedniały i uległy degradacji wyższe 
studia. Zresztą już kilkanaście lat temu jeden z moich kolegów 
twierdził, wykształcenie magisterskie to „wyższe podstawo-
we”. Miał prawo. Był doktorem. Napisał go z historii. Pisał 
o ekonomii. Ale co doktor to doktor.

Mgr Norbert Nobodyk
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ŚWIĘTA. 23 czerwca, czyli Dzień Ojca!

O dpowiedź na Dzień Matki
Data święta w Polsce jest stała i wypada zawsze w drugiej połowie czerwca. Wszystkim zapominalskim 
przypominamy, kiedy złożyć tacie życzenia i sprawdzamy termin Dnia Ojca w innych krajach.

Dzień Matki to święto, o którym pa-
mięta większość z nas. Nie wiedzieć 

czemu data Dnia Ojca nie jest już tak 
oczywista. W Polsce co roku obcho-
dzimy to święto 23 czerwca, jednak 
w innych krajach może to być zupełnie 
inny termin.

Historia tego święta sięga roku 1910, 
kiedy to jego inicjatorka, niejaka Sonora 
Smart Dodd, która była córką weterana 
wojny secesyjnej Williama Smarta posta-
nowiła uczcić pamięć wszystkich ojców 
i podziękować im za trud przy wycho-
waniu dzieci. Te pierwsze obchody Dnia 
Ojca, zorganizowane w amerykańskim 
miasteczku Spokane, odbywały się jako 

odpowiedź na Dzień Matki, zapropono-
wany kilka lat wcześniej.

Niestety, święto ojców nie zyskało tak 
dużej popularności na świecie. W Polsce 
obchodzone jest już od kilkudziesięciu 
lat i jest coraz bardziej znane. Po raz 
pierwszy polscy ojcowie świętowali 
w 1965 roku. Tradycyjnie w naszym kraju 
dzieci składają swoim ojcom życzenia, 
w szkołach organizowane są przedsta-
wienia, a maluchy rysują laurki.

Dzień Ojca na świecie
Ojcowie obchodzą swoje święto 

w wielu różnych krajach, jednak często 
dzień ten rozumiany jest jako tożsamy 

np. z Dniem Chłopaka czy Dniem Męż-
czyzny. Tak jest choćby w Niemczech. Tu 
data święta związana jest z terminem, 
w którym wypada niedziela wielkanoc-
na (39 dni po niej).

Pod nazwą Dnia Ojca święto funkcjo-
nuje m.in. w krajach skandynawskich 
(zawsze w drugą niedzielę listopada), 
we Włoszech, Hiszpanii i Portugalii przy-
pada 19 marca, z kolei na Litwie ojcowie 
świętują w pierwszą niedzielę czerwca.

Z okazji ich święta wszystkim ojcom 
składamy najserdeczniejsze życzenia – 
niezależnie od tego w jakim żyją kraju 
i kiedy u nich wypada Dzień Ojca!

EW

BRWINÓW, MILANÓWEK. Festiwal Otwarte Ogrody

W  t y g l u  r o z m a i t o ś c i
To już po raz dwunasty w Milanówku i piąty w Brwinowie zorganizowany został Festiwal Otwarte Ogrody. 
I tradycyjnie już zaskakiwał tematami, pomysłami. Dawał możliwość podróży w czasie i przestrzeni. Obcowania 
z żywiołami, nie tylko z ziemią i powietrzem, także, może nie całkiem bezpośrednio z ogniem i wodą. Była strawa 
dla ducha ale także i dla ciała (kiełbaski z ogniska, do upieczenia własnoręcznie, proponowane tu i tam).

  KKalendarzalendarz
 I Imprezmprez
 K Kulturalnychulturalnych

Z A P R A S Z A M YZ A P R A S Z A M Y

•Wystawy •Filmy •Koncerty •Spotkania

22 czerwca (czwartek)

Godz. 19:00 Premiera spektaklu pt. „Rewolucja” na 
podstawie tekstu Sławomira Mrożka pod tym samym 
tytułem w wykonaniu Młodzieżowego Teatru „MIR”. Sala 
widowiskowa, Ośrodek Kultury Arsus, ul. Traktorzystów 
14, Warszawa.

23 czerwca (piątek)
Godz. 20:00 Mimochodem – Bolesław Leśmian pieśni 

wybrane, Willa Radogoszcz, Sienkiewicza 31, Grodzisk 
Mazowiecki;

Godz. 20:30 Rodzinny piknik z zespołem „Mazowsze”, 
ul. Świerkowa 2. Otrębusy.

24 czerwca (sobota)
Godz. 11:00 – 15:00 Sąsiedzkie spotkania w Parku 

Kościuszki w Pruszkowie;
Godz. 16:30 Grodziskie Wianki – zapraszamy na kon-

certy w Parku Skarbków w Grodzisku Maz.;
Godz. 17:00 Spotkanie z historią z cyklu Pruskoviana, 

Muzeum Dulag 121, ul. 3 Maja 8A.

25 czerwca (niedziela)
Godz. 9:30 – 18:00 Pruszkowskie Wianki 2017 Park 

Potulickich, Pruszków;
Godz. 15:00 – 18:00 „Popołudniowa kawa na trawie 

– KULTURALNE PODWÓRKO”. Program dla całych ro-
dzin. Malowanie, rysowanie, fi lmy, gry planszowe i po-
dwórkowe, czytelnia. Spotkania sąsiedzkie przy kawie 
i herbacie. Tereny wokół Arsusa, ul. Traktorzystów 14;

Godz. 18:00 Night Skating w Pruszkowie, zbiórka na 
placu Jana Pawła II.

26 czerwca (poniedziałek)
Godz. 9:00 – 16:00 X Edycja Warsztatów Historyczno-

-Artystycznych pt.: „Czas Żelaza”, Park Potulickich obok 
Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. 
Stefana Woydy w Pruszkowie, Pl. Jana Pawła II 2, Prusz-
ków (w zaaranżowanej wiosce historycznej).

2 lipca (niedziela)
Godz. 16:00 Klasyka w Parku – Przeboje operetkowe, 

w Parku Skarbków w Grodzisku Mazowiecki;
Godz. 17:30 Letnia Potańcówka – Zespół Marka 

Musińskiego, Targowisko miejskie przy ul. Monwiłła 
w Grodzisku Mazowieckim.

5 lipca (wtorek)
Godz. 16:00 Warsztaty twórcze w Klubie Literackim 

„Metafora”. Prowadzenie Anna Rykowska. Wstęp wolny. 
Sala klubowa, Ośrodek Kultury Arsus, ul. Traktorzystów 
14, Warszawa – Ursus.

9 lipca (niedziela)
Godz. 12:30 Niedzielny Teatrzyk – Trzej Muszkietero-

wie, Kino Centrum Kultury ul. Spółdzielcza 9, Grodzisk 
Mazowiecki;

Godz. 16:00 Klasyka w Parku - „Jerzy Petersburski – 
Historia Polskiej Piosenki”, Park Skarbków w Grodzisku 
Mazowieckim.

 Zebrała: EW 

PIASTÓW. „Lato w mieście” w klubach Spółdzielni Mieszkaniowej

NOVUS, RELAX, TĘCZA zapraszają
W lipcu kluby Spółdzielni Mieszkaniowej w Piastowie: Novus, Relax i Tęcza zapraszają dzieci i młodzież na 
zajęcia w formie półkolonii. Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godz. 10 – 14 lub 16.

Aby dziecko mogło brać udział w zajęciach rodzice muszą wypełnić kartę zgło-
szeniową i dostarczyć ją do kierownika klubów (Kontakt: 22 723 27 90, 730 977 
910). Formularz dostępny na: https://www.facebook.com/Klub-SM-w-Piastowie-
-Novus-1211763602283157/

W trakcie zajęć na dzieci czeka wiele atrakcji: gry, wycieczki, kino, zabawy, konkursy, 
warsztaty plastyczne itp. Planowany jest także rejs statkiem po Wiśle, lepienie w glinie 
oraz zajęcia edukacyjne prowadzone przez p. Katarzynę Ślusarz. Ponadto szereg 
imprez sportowych przygotowanych przez MOSiR

Szczegóły na profilu facebookowym oraz u kierownika klubów.     Oprac. (mg)

W Milanówku wszystko zaczęło się 
w piątek, potańcówką, poprze-

dzoną podkreśleniem jubileuszu czter-
dziestolecia Milanowskiego Centrum 
Kultury. Faktem jest, że wtedy został 
powołany do życia Milanowski Ośrodek 
Kultury i Propagandy (i tak była to inność 
– w okolicznych miejscowościach funk-
cjonowały ośrodki propagandy i kultury, 
drobiazg – a sprawia różnicę).

A później poleciało… Charakterystycz-
ne, wcale nie trzeba było sprawdzać 
dokładnego adresu gdzie jest otwarty 
ogród. Wystarczyło po wejściu na od-
powiednią ulicę skierować się na zgru-
powanie zaparkowanych samochodów.

Jak było – śpiewnie, koncertowo, ope-
rowo, jazzowo i z piosenką francuską. 
Mogliśmy obcować z Szekspirem i z jego 
językiem. Było plastycznie – pastelowo, 
olejno i fotografi cznie. Czyli, jak co roku, 
nad wyraz różnorodnie.

Z premedytacją nie piszę o konkret-
nych ogrodach i przedsięwzięciach. 
Po prostu: gdyby każda z tych imprez 
pojawiła się indywidualnie, tak zostałaby 
potraktowana. W momencie gdy kilka-
dziesiąt zdarzeń pojawia się jednocze-
śnie – nie sposób o wszystkich napisać 
a nawet na nich być.

Przyznaję, co roku staję przed po-
dobnym dylematem. A jeszcze w mo-
mencie, gdy kilka festiwali odbywa się 
równolegle… 

Tekst i foto:
 (kf)
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Wakacyjne bezpłatne warsztaty teatralne dla młodzieży
Po raz trzeci w Pruszkowie 
odbywać się będą warsztaty 
t e a t r a l n e  w  r a m a c h 
ogólnopolskiego programu 
Instytutu Teatralnego im. 
Zbigniewa Raszewskiego „Lato 
w Teatrze”. Projekt zatytułowany 
„Swój? Obcy? Teatralny Teren 
Badań” rusza już w lipcu. Do 
udziału zaproszona jest młodzież 
w wieku 13-19 lat.

Co będziemy robić? 
Myślą przewodnią tegorocznych 

warsztatów będzie teatralne zba-
danie pojęć „swój” i „obcy” z dwóch 
perspektyw: „Ja - swój wśród ob-
cych” oraz „Ja – obcy wśród swo-
ich”. Instruktorzy i uczestnicy będą 
rozmawiać o tym, na ile „obco” lub 
„swojsko” czują się wśród rówieśni-
ków, rodziny, najbliższych, w swoim 
mieście. Podczas warsztatów mło-
dzież będzie miała okazję przekuć 
własne refleksje, spostrzeżenia, 
wnioski dotyczące głównego tema-
tu „swojskości” i „obcości” w formę 
autorskiej, teatralnej wypowiedzi, 
którą następnie zaprezentują dwu-
krotnie przed szerszą publicznością.

W programie warsztatów znaj-
dą się:

- warsztaty teatralne będą się skła-
dać z elementów opartych przede 
wszystkim na eksploracji ciała, głosu 
i rekwizytu w przestrzeni. Ćwiczenia 
grupowe wykorzystujące różne 
techniki skupienia i koncentracji 
uwagi pomogą w świadomym 
reagowaniu na obecność innych w 
teatrze. Ponadto wszystkie ćwicze-
nia i gry teatralne będą tematycznie 
oscylować wokół głównego tematu.

- warsztaty muzyczne to praca 
z głosem ludzkim. Chcemy wypró-

bować różne techniki śpiewu: chór, 
rapowanie, melorecytację i włączyć 
je do spektaklu jako sposób wyra-
żenia indywidualnych i zbiorowych 
emocji, przeżyć.

- warsztaty taneczne – taniec 
współczesny, kontakt improwizacje. 
Potraktujemy taniec jako środek 
wypowiedzi oraz sposób budowa-
nia przestrzeni dialogu z widzem. 
Zajęcia obejmą formy tańca współ-
czesnego i kontaktu improwizacji. 
Improwizacja pozwala na użycie 
każdego, niczym nieograniczonego 
ruchu, ponieważ nie ma w jej zało-
żeniu właściwego i niewłaściwego 
ruchu.

- drama kształtuje z jednej strony 
umiejętności społeczne i inte-
lektualne, takie jak: praca w gru-
pie, współdziałanie, umiejętności 
efektywnej komunikacji, empatii; 
z drugiej zaś pozwala na wyrażenie 
siebie — własnych uczuć, myśli 
i doświadczeń.

Zajęcia są całkowicie bezpłatne. 
Będą się odbywać codziennie, po 
6 godzin. Organizator zapewni 
podczas trwania warsztatów drob-
ny poczęstunek oraz niezbędne 
materiały.

Dla kogo?
Do udziału w projekcie „Swój? 

Obcy? Teatralny Teren Badań” zapra-
szamy młodzież w wieku 13-19 lat.

Kiedy i gdzie?
Zajęcia odbywać się będą w ter-

minie 10 - 24 lipca 2017 r. (jedyny 
dzień wolny wypadnie w niedzielę, 
16 lipca) w Szkole Podstawowej nr. 
6, przy ul. Lipowej 31 w Pruszkowie. 
Publiczne pokazy przygotowanego 
spektaklu odbędą się 23 i 24 lipca.

Organizatorem warsztatów jest 
Fundacja Wspierania Edukacji 
i Rozwoju „Innowatorium”. Lato 

w teatrze jest programem Instytutu 
Teatralnego im. Zbigniewa Raszew-
skiego fi nansowanym ze środków 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego.

Rekrutacja

Zgłoszenia do udziału w warsz-
tatach można przesyłać do 2 lipca 
2017 na adres swoj.obcy@inno-
watorium.org lub wypełniając 

formularz on-line na stronie www.
innowatorium.org

Co to jest „Lato w teatrze”? 
LATO W TEATRZE to program In-

stytutu Teatralnego im. Zbigniewa 
Raszewskiego w Warszawie, reali-
zowany ze środków Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Jego celem jest popularyzowanie 
pedagogiki teatralnej. Program 
składa się z konkursu grantowego 
na realizację dwutygodniowych 
warsztatów artystycznych dla dzieci 
i młodzieży, szkoleń z zakresu peda-
gogiki teatru oraz artystyczno-edu-
kacyjnych projektów objazdowych 
w namiocie cyrkowym.

W aktualnej 10. edycji progra-
mu dofi nansowanie otrzymały 42 
ośrodki z całej Polski – 19 organizacji 
pozarządowych i 23 samorządowe 
instytucje kultury.

Benefi cjenci, którzy organizowali 
u siebie Lato w teatrze w poprzed-
nich latach co najmniej trzykrotnie, 
mają za zadanie wspólnie zre-
alizować projekt z instytucją lub 
organizacją partnerską, nie biorącą 
dotychczas udziału w programie. 
Ten moduł został nazwany Lato 
w teatrze +, a dofi nansowanie przy-
znano 6 ośrodkom.

W tegorocznej edycji programu 
weźmie łącznie udział ponad 1500 
uczestników. Autorskie warszta-
ty przygotowywane przez peda-
gogów i artystów są dla dzieci 
i młodzieży szansą na poznanie 
i samodzielne wykorzystanie te-
atralnego języka, a przede wszyst-
kim na twórcze wyrażenie siebie 
i zabawę teatrem.

***
Więcej na temat programu na: 

www.latowteatrze.pl oraz Facebo-
ok.com/programLatowteatrze       (a)

LATO W MIEŚCIE. Wakacyjne atrakcje 
w powiecie pruszkowskim i Ursusie

Lato pełne atrakcji
W czasie tegorocznych wakacji ośrodki kultury 
i szkoły z powiatu pruszkowskiego i Ursusa zorganizują 
półkolonie dla najmłodszych mieszkańców. W ramach 
kilkugodzinnych zajęć, dzieci będą miały okazję 
wziąć udział w licznych zajęciach sportowych, a także 
w warsztatach plastycznych.

Podwarszawskie ośrodki kultury podczas tegorocznych 
wakacji, jak co roku, organizują półkolonie dla dzieci 
i młodzieży.

Półkolonie pod Warszawą
MOK „Kamyk” w Pruszkowie od 26 czerwca do 21 lipca 

zaprasza dzieci na zajęcia organizowane pod hasłem „Od 

gór aż po morze piękna nasza Polska cała”. Zgłoszenia na 
półkolonie zostały już zamknięte.

Nabór na uczestników X. Edycji Warsztatów Historyczno-
-Artystycznych „Czas Żelaza” prowadzi jeszcze Muzeum 
Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie. 
Warsztaty historyczne odbędą się w ostatni tydzień czerw-
ca od 26 do 30 czerwca w Parku Potulickich. Koszt zajęć 
wynosi 500 zł.

W lipcu na półkolonie zaprasza Nadarzyński Ośrodek 
Kultury. Od 3 do 21 lipca w Nadarzynie zorganizowane 
zostaną letnie warsztaty artystyczne. Tygodniowy koszt 
warsztatów wynosi od 120 zł do 160 zł. Oprócz zajęć edu-
kacyjno-artystycznych, w „NOK” przewidziano także kilka 
edukacyjnych wycieczek np. wycieczkę na „Niewidzialną 
wystawę”.

Ciekawe, bezpłatne zajęcia w ramach akcji „Lato w mie-
ście” oferuje także Miejski Ośrodek Kultury w Piastowie. 
Zajęcia prowadzone będą od 26 czerwca do 28 lipca, pięć 
dni w tygodniu, od 10.30 – 11.00 do godz. 14.00. Oprócz 
oferty zajęć sportowych, MOK w Piastowie postawił na 
warsztaty artystyczne m.in. warsztaty zdobienia pierników, 
warsztaty cyrkowe czy warsztaty fl orystyczne.

Lato w Ursusie 
Dzieci z Ursusa wolny czas od 26 czerwca do 31 sierpnia 

będą mogły spędzić na zajęciach prowadzonych w czterech 
szkołach podstawowych na terenie dzielnicy. Wakacyjne 
placówki edukacyjne będą funkcjonować od poniedziałku 
do piątku w godz. 7:00 – 17:00 lub w godzinach dostoso-
wanych do potrzeb.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie 
legitymacji szkolnej z warszawskiej szkoły lub stałe za-
mieszkanie (zameldowanie) w Warszawie, złożenie Karty 
Uczestnika oraz uiszczenie opłaty za wyżywienie w wyso-
kości 7 zł dziennie – ciepły posiłek.

Program w wakacyjnych placówkach edukacyjnych 
będzie opracowywany indywidualnie w każdej jednostce.

Dodatkowo pojedyncze wydarzenia kulturalne oraz 
warsztaty dla dzieci i młodzieży prowadzić będą trzy domy 
kultury z Ursusa: O.K. „Arsus”, D.K. „Kolorowa”, D.K. „Miś”. 
Ośrodki zorganizują m.in.: warsztaty kulinarne, warsztaty 
fotografi czne, warsztaty ceramiczne, czy też zajęcia z im-
prowizacji teatralnej. Na większość zajęć obowiązują zapisy.

Kinga Rochalska

GRODZISK MAZOWIECKI. Ruszyły zapisy na bezpłatne zajęcia 
dla dzieci z cyklu „Lato w mieście”

Wakacje bez nudy
19 czerwca ruszyły zapisy na bezpłatne zajęcia dla dzieci z cyklu „Lato w mieście”. 
Jednak to nie jedyna wakacyjna oferta dla dzieci dostępna na terenie gminy. 
Propozycji jest wiele, każdy powinien znaleźć coś dla siebie.

Wakacje wielu młodych mieszkańców Grodziska i okolic będzie spędzać na terenie gminy. 
Nie oznacza to jednak, że muszą się nudzić. Lokalne ośrodki kultury oraz szkoły przygo-

towały dla nich wiele atrakcji.
Zajęcia odbędą się w dniach: 17-21.07 oraz 21-25.08. Zajęcia są bezpłatne i przeznaczone dla 

dzieci z terenu Gminy Grodzisk Mazowiecki, dziecko można zapisać na jeden wybrany tydzień 
zajęć. Zapisu można dokonać telefonicznie (22 734-79-00) lub osobiście (Impresariat IIp.). 
W związku z ogromnym zainteresowaniem w pierwszej kolejności obsługiwana jest kolejka 
a dopiero później odbierane są telefony.

Wakacyjne zajęcia organizowane przez Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim co roku 
cieszą się dużą popularnością. Tak zapewne będzie i w tym sezonie, dlatego już teraz warto 
zarezerwować czas i zapisać dziecko na „Lato w mieście”. Podobnie, jak w latach ubiegłych, 
nie zabraknie zajęć artystycznych, sportowych, animacyjnych.

W pierwszym terminie w programie zajęć znajdują się zajęcia teatralne, taneczne, plastyczne 
a także gimnastyka korekcyjna. Natomiast w drugim znajdziemy takie atrakcje jak: zajęcia 

sportowe, plastyczne, animacyjne a także 
detektywistyczne. Warsztaty trwają od 
godziny 10:00 do 14:30, a każde z zajęć 
trwa ok. godzinę. Szczegółowy program 
znajdą Państwo na stronie: http://www.
centrumkultury.eu.

Dodatkowo organizowane są również 
zajęcia komercyjne czyli półkolonie. Mazo-
wiecki Klub Karate Tradycyjnego „NIKOBU-
SHI” zaprasza na półkolonie. Organizowane 
są w dniach 3-7 lipca oraz 10-14 lipca, koszt 
jednego turnusu to 290 zł. W programie 
kolonii znajdziemy: zajęcia karate, kino, gry 
ruchowe, warsztaty artystyczne i kulinarne 
oraz wycieczki.

Studio tańca MW zaprasza na warsztaty 
z tańcem pt. „Wakacje z tańcem”. Odby-
wają się one od 16 do 19 lipca w Centrum 
Kultury w Grodzisku. W ofercie warsztatów 
znajdziemy m.in. 8 godzin zajęć tanecz-
nych, zajęcia w stylu Disko-dace i Hip-hop 
a także aktywnie spędzony czas w miłym 
towarzystwie. Cena warsztatów to jedynie 
100 zł. Zapisy pod nr. 604 132 071.

EW 
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1592/1821/ODS Pęcice,  wolnostojący,
5 pokoi, pow. 170 m2, działka 900 m2, cena
1.750.000 zł

1586/1821/ODS Pruszków, wolnostojący,
6 pokoi, pow. 180 m2, działka 320 m2, cena
739.000 zł

1570/1821/ODS Michałowice, bliźniak, stan
do wykończenia, 5 pokoi, pow. 150 m2,
działka 560 m2, cena 760.000 zł

1567/1821/ODS Nadarzyn, Stara Wieś,
wolnostojący, stan deweloperski, 4 pokoje,
pow. 170 m2, działka 1000 m2, cena 765.000 zł

1590/1821/ODS Ożarów Mazowiecki,
Ołtarzew, wolnostojący, stan do wykończenia,
6 pokoi, pow. 250 m2, działka 1250 m2, cena
800.000 zł

1588/1821/ODS Brwinów, bliźniak, 5 pokoi,
pow. 140 m2, działka 471 m2, cena 830.000 zł

1573/1821/ODS Warszawa, Ursus, wolnostojący,
7 pokoi, pow. 160 m2, działka 650 m2, cena
1.050.000 zł

1568/1821/ODS Warszawa, Ursus, wolnostojący,
6 pokoi, pow. 180 m2, działka 977 m2, cena
1.100.000 zł

1583/1821/ODS Grodzisk Maz., wolnostojący,
mieszkalno – usługowy, pow. 1300 m2, działka
2800 m2, cena 3.150.000 zł

1574/1821/ODS Warszawa, Ursus, wolnostojący,
6 pokoi, pow. 240 m2, działka 1200 m2, cena
1.490.000 zł

1591/1821/ODS Nasielsk, Dobra Wola,
wolnostojący, do drobnego remontu, 2 pokoje,
pow. 40 m2, działka 3500 m2, cena 220.000 zł

1523/1821/ODS Grodzisk Mazowiecki, stan
deweloperski, bliźniak, 4 pokoje, pow. 150 m2,
działka 500 m2, cena 530.000 zł

1524/1821/ODS Grodzisk Maz. ,  s tan
deweloperski, bliźniak, 6 pokoi, pow. 160 m2,
działka 750 m2, cena 640.000 zł

1519/1821/ODS Nadarzyn, Stara Wieś,
7 pokoi, pow. 300 m2, działka 2000 m2, cena
1.999.000 zł 

1516/1821/ODS Łomianki, stan deweloperski,
wolnostojący, 4 pokoje, pow. 166 m2, działka
550 m2, cena 737.000 zł

1517/1821/ODS Łomianki, stan deweloperski, 
wolnostojący, 4 pokoje, pow. 174 m2, działka
610 m2, cena 780.000 zł

1518/1821/ODS Łomianki, stan deweloperski,
wolnostojący, 6 pokoi, pow. 175 m2, działka
640 m2, cena 865.000 zł

1521/1821/ODS Piastów,  stan surowy
zamknięty, wolnostojący, 6 pokoi, pow. 255
m2, działka 975 m2, cena 693.000 zł

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

1508/1821/ODS Grodzisk Maz., Szczęsne, stan
deweloperski, 5 pokoi, pow. 160 m2, działka
550 m2, cena 519.000 zł

1502/1821/ODS Raszyn, Falenty,  stan
deweloperski, pół bliźniaka, 5 pokoi, pow. 215
m2, działka 550 m2, cena 550.000 zł

1499/1821/ODS Pruszków, stan deweloperski,
5 pokoi, pow. 132 m2, działka 390 m2, cena
698.000 zł

1500/1821/ODS Pruszków, stan deweloperski,
5 pokoi, pow. 122 m2, działka 370 m2, cena
698.000 zł

1498/1821/ODS Żabia Wola, wolnostojący,
stan deweloperski, 5 pokoi, pow. 110 m2,
działka 1000m2, cena 360.000 zł

1491/1821/ODS Pruszków, segment, 6 pokoi,
pow. 238 m2, działka 300 m2, cena 999.000 zł

1490/1821/ODS Nowa Wieś, wolnostojący,
5 pokoi, pow. 175 m2, działka 680 m2, cena
700.000 zł

1488/1821/ODS Otrębusy, wolnostojący,
4 pokoje, pow. 167 m2, działka 1535 m2, cena
999.000 zł

1487/1821/ODS Magdalenka, wolnostojący,
3 pokoje, pow. 85m2, działka 1800 m2, cena
750.000 zł

1478/1821/ODS Nadarzyn, Rusiec, wolnostojący,
5 pokoi, pow. 165 m2, działka 1000 m2, cena
680.000 zł

1484/1821/ODS Nowa Wieś, bliźniak, 5 pokoi,
pow. 180 m2, działka 378 m2, cena 650.000 zł

1482/1821/ODS Brwinów, wolnostojący, 5 pokoi,
pow. 145 m2, cena 1267 m2, cena 699.000 zł

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

1472/1821/ODS Pruszków, Ostoja, połowa
bliźniaka, 4 pokoje, pow. 200 m2, działka 605
m2, cena 599.000 zł

1465/1821/ODS Grodzisk Maz., 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
785.000 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

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 790.000 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

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

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

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

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
349.000 zł

1435/1821/ODS Boża Wola, 7 pokoi, pow. 200
m2, działka 800 m2, cena 690.000 zł

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

1423/1821/ODS Grodzisk Maz., pow. 250 m2,
działka 325 m2, 4 pokoje, cena 448.000 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 810.000 zł

76/1821/ODS Nadarzyn, Urzut, wolnostojący,
stan surowy zamknięty, pow. 200 m2, 5 pokoi,
cena 320.000 zł

1368/1821/ODS Żabia Wola, Bieniewiec,
wolnostojący, stan do wykończenia, 4 pokoje,
pow. 120 m2, działka 1000 m2, cena 450.000 zł

1449/1821/ODS Radziejowice, pow. 131 m2,
działka 5900 m2, 4 pokoje, cena 350.000 zł

1457/1821/ODS Sękocin Nowy, pow. 115 m2,
działka 380 m2, 5 pokoi, cena 360.000 zł

1458/1821/ODS Sękocin Stary, pow. 115 m2,
działka 380 m2, 5 pokoi, cena 479.000 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

1461/1821/ODS Warszawa, Ursynów, pow.
245 m2, działka 490 m2, 6 pokoi, stan do
wykończenia, cena 839.000 zł

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

1195/1821/ODS Ożarów Maz., pow. 190 m2,
5 pokoi, działka 380 m2, cena 665.000 zł

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

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

1189/1821/ODS Nadarzyn, pow. 300 m2,
5 pokoi, działka 2400 m2, cena 724.000 zł

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

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

1216/1821/ODS Otrębusy, pow. 100 m2,
4 pokoje, działka 338 m2, cena 420.000 zł

1366/1821/ODS Pruszków, Parzniew, pow. 100 m2,
4 pokoje, działka 500 m2, cena 360.000zł

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

1218/1821/ODS Żabia Wola, pow. 155 m2,
4 pokoje, działka 1350 m2, cena 790.000 zł

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

1057/1821/ODS Łomianki, pow. 125 m2,
4 pokoje, działka 700 m2, cena 565.000 zł

1570/1821/ODS Michałowice, bliźniak, stan 
do wykończenia, 5 pokoi, pow. 150 m2, działka
560 m2, cena 760.000 zł

1567/1821/ODS Nadarzyn, wolnostojący, stan
deweloperski, 4 pokoje, pow. 170 m2, działka
1000 m2, cena 765.000 zł

1573/1821/ODS Warszawa, Ursus, wolnostojący,
7 pokoi, pow. 160 m2, działka 650 m2, cena
1.150.000 zł

1568/1821/ODS Warszawa, Ursus, wolnostojący,
6 pokoi, pow. 180 m2, działka 977 m2, cena
1.150.000 zł

1574/1821/ODS Warszawa, Ursus, wolnostojący,
6 pokoi, pow. 240 m2, działka 1200 m2, cena 
1.490.000 zł

1550/1821/ODS Brwinów, wolnostojący,
2 pokoje, pow. 80 m2, działka 1320 m2, cena
390.000 zł

1552/1821/ODS Ożarów Maz., segment
środkowy, stan deweloperski, 5 pokoi, pow.
177 m2, działka 166 m2, cena 590.000 zł

1553/1821/ODS Żelechów, wolnostojący,
4 pokoje, pow. 126 m2, działka 1500 m2, cena
580.000 zł

1533/1821/ODS Grodzisk Mazowiecki, stan
surowy zamknięty, bliźniak, 4 pokoje, pow.
122 m2, działka 333 m2, cena 355.000 zł

1532/1821/ODS Grodzisk Mazowiecki, stan
deweloperski, bliźniak, 4 pokoje, pow. 122 m2,
działka 333 m2, cena 455.000 zł

1534/1821/ODS Otrębusy,  stan surowy
zamknięty, bliźniak, 5 pokoi, pow. 200 m2,
działka 500 m2, cena 495.000 zł

1538/1821/ODS Pęcice, stan surowy otwarty,
bliźniak, 3 pokoje, pow. 170 m2, działka 400
m2, cena 500.000 zł

1544/1821/ODS Piastów, segment środkowy,
3 pokoje, pow. 124 m2, działka 120 m2, cena
530.000 zł

1536/1821/ODS Otrębusy, bliźniak, 5 pokoi,
pow. 182 m2, działka 1640 m2, cena 699.000 zł

1535/1821/ODS Żbików, bliźniak, 7 pokoi,
pow. 230 m2, działka 324 m2, cena 725.000 zł

1540/1821/ODS Raszyn, stan deweloperski,
6 pokoi, pow. 210 m2, działka 780 m2, cena
840.000 zł

1537/1821/ODS Piastów, kamienica, 8 pokoi,
pow. 240 m2, działka 414 m2, cena 950.000 zł

1545/1821/ODS Raszyn, wolnostojący, stan
do wprowadzenia, 5 pokoi, pow. 210 m2,
działka 780 m2, cena 1.200.000 zł

1526/1821/ODS Pruszków, stan surowy
otwarty, wolnostojący, 8 pokoi, pow. 180 m2,
działka 1200 m2, cena 450.000 zł
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wolnostojący, 3 pokoje, pow. 180 m2,
działka 1800 m2, cena 695.000 zł

1527/1821/ODS Brwinów, wolnostojący,
5 pokoi, pow. 138 m2, działka 1864m2, cena
850.000 zł

1522/1821/ODS Wola Mrokowska, 7 pokoi,
pow. 263 m2, działka 2163 m2, cena 1.100.000 zł

3196/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 43
m2, cena 260.000 zł

3195/1821/OMS Piastów, 3 pokoje, pow. 60
m2, cena 330.000 zł

3303/1821/OMS Warszawa, Ursus, 3 pokoje
parter z ogródkiem, pow. mieszkania 66 m2,
cena 469.000 zł

3320/1821/OMS Piastów, 3 pokoje, pow. 64
m2, cena 310.000 zł

3322/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 48
m2, cena 260.000 zł

3318/1821/OGS Pruszków, 3 pokoje, pow. 59 
m2, cena 458.000 zł

3319/1821/OMS Ursus, 2 pokoje, pow. 54 m2,
cena 357.000 zł

3315/1821/OMS Ursus, 2 pokoje, pow. 40,5
m2, cena 318.000 zł

3287/1821/OMS Pruszków, Bąki, 2 pokoje,
pow. 44 m2, cena 325.000 zł

3293/1821/OMS Brwinów, 3 pokoje, pow. 45
m2, cena 210.000 zł

3299/1821/OMS Grodzisk Mazowiecki,
2 pokoje, pow. 43 m2, cena 195.000 zł

3302/1821/OMS Piastów, 2 pokoje, pow. 37
m2, cena 175.000 zł

3301/1821/OMS Piastów, 2 pokoje, pow. 62
m2, cena 346.000 zł

3309/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 42 
m2, cena 188.000 zł

3296/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 48 
m2, cena 220.000 zł

3289/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 60
m2, cena 349.000 zł

3288/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 49
m2, cena 257.000 zł

3279/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 48
m2, cena 229.000 zł

3307/1821/OMS Warszawa, Ursus, 2 pokoje,
pow. 37 m2, cena 276.000 zł

3237/1821/OMS Warszawa, Mokotów,
kawalerka, pow. 31 m2, cena 344.000 zł

3236/1821/OMS Piastów, 2 pokoje, pow. 52
m2, cena 337.000 zł

3239/1821/OMS Pruszków, osiedle strzeżone, 
3 pokoje, pow. 67 m2, cena 540.000 zł

3234/1821/OMS Pruszków, 4 pokoje, pow. 80 
m2, cena 490.000 zł

3225/1821/OMS Pruszków, osiedle zamknięte,
strzeżone, 3 pokoje, pow. 58 m2, cena 342.000 zł

3217/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 44 
m2, cena 286.000 zł

3213/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 54 
m2, cena 275.000 zł

3226/1821/OMS Warszawa, Ursus, 2 pokoje,
pow. 40 m2, cena 389.000 zł

3221/1821/OMS Warszawa, Ursus, 6 pokoi,
pow. 163 m2, cena 750.000 zł

3199/1821/OMS Milanówek, stan deweloperski,
2 pokoje, pow. 40 m2, cena 212.000 zł

3206/1821/OMS Warszawa, Ursus, 2 pokoje,
pow. 38 m2, cena 230.000 zł

3198/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 49 
m2, cena 370.000 zł

3205/1821/OMS Pruszków, kawalerka, pow. 
35 m2, cena 178.000 zł

3204/1821/OMS Warszawa, Ursus, 2 pokoje, 
pow. 51 m2, cena 395.000 zł

3186/1821/OMS Piastów, 2 pokoje, pow. 48
m2, cena 260.000 zł

3178/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 60
m2, cena 274.000 zł

3182/1821/OMS Piastów, 2 pokoje, pow. 38 
m2, cena 240.000 zł 

3191/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 60
m2, cena 260.000 zł

2092/1821/OMS Warszawa, Wola, 4 pokoje, 
pow. 58 m2, cena 475.000 zł

2386/1821/OMS Pruszków, apartament,
4 pokoje, pow. 122 m2, cena 690.000 zł

2174/1821/OMS Stare Babice, Bożęcin Duży 
pow. 60 m2, 3 pokoje, cena 190.000 zł

3165/1821/OMS Piastów, kawalerka, pow. 30
m2, cena 180.000 zł
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3163/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 48
m2, cena 250.000 zł

3162/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 44 
m2, cena 235.000 zł

3169/1821/OMS Ursus - Skorosze, 2 pokoje,
pow. 56 m2, cena 407.000 zł

3151/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 38
m2, cena 190.000 zł

3152/1821/OMS Ożarów Mazowiecki,
3 pokoje, pow. 70 m2, cena 389.000 zł

3147/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 37
m2, cena 185.000 zł

3145/1821/OMS Piastów, 3 pokoje, pow. 60
m2, cena 300.000 zł

3142/1821/OMS Pruszków,  kamienica,
5 pokoi, pow. 104 m2, cena 460.000 zł

3141/1821/OMS Pruszków, kawalerka, pow.
23 m2, cena 145.000 zł

3139/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 40 
m2, cena 239.000 zł

3135/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 62
m2, cena 312.000 zl

3134/1821/OMS Piastów, 3 pokoje, pow. 60
m2, cena 275.000 zł

3127/1821/OMS Warszawa, Mokotów,
2 pokoje, pow. 37 m2, cena 369.000 zł

3121/1821/OMS Grodzisk Mazowiecki,
4 pokoje, pow. 79 m2, cena 367.000 zł

3123/1821/OMS Warszawa, Ursus - Skorosze,
3 pokoje, pow. 76 m2, cena 575.000 zł

2820/1821/OMS Warszawa, Bemowo,
pow. 50 m2, 2 pokoje, cena 429.000zł

3053/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 64 
m2, cena 286.000 zł

3020/1821/OMS Pruszków, kawalerka, pow.
32 m2, cena 195.000 zł

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

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

3066/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 48 
m2, cena 299.000 zł 

3079/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 46
m2, cena 270.000 zł

3279/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 48
m2, cena 229.000 zł

3276/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 48
m2, cena 250.000 zł

3274/1821/OMS Pruszków, os. Parzniew,
3 pokoje, pow. 70 m2, cena 450.000 zł

3273/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 55
m2, cena 259.000 zł

3272/1821/OMS Pruszków, kawalerka, pow.
21 m2, cena 167.000 zł

3280/1821/OMS Warszawa, Włochy, kawalerka,
pow. 24 m2, cena 189.500 zł

3255/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 47
m2, cena 266.000 zł

3252/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow.
35,5 m2, cena 214.000 zł

3249/1821/OMS Pruszków, kawalerka, pow.
36 m2, cena 199.000 zł

3247/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 38
m2, cena 219.000 zł

3246/1821/OMS Warszawa, Włochy, 2 pokoje,
pow. 64 m2, cena 380.000 zł

3117/1821/OMS Warszawa, Wola, kawalerka,
pow. 24 m2, cena 240.000 zł

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

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

3104/1821/OMS Brwinów, 3 pokoje, pow. 46
m2, cena 210.000 zł

3002/1821/OMS Grodzisk Mazowiecki,
3 pokoje, pow. 55 m2, cena 255.000 zł

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

806/1821/OGS Piastów,  pow. 950 m2,
budowlana, cena 550.000 zł

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

2448/1821/OGS Tarczyn, Przypki, budowlana,
pow. 1947 m2, cena 200.000 zł

2447/1821/OGS Nadarzyn, Stara Wieś,
budowlana, pow. 995 m2, cena 135.000 zł

2445/1821/OGS Nadarzyn Stara Wieś,
budowlana, pow. 1080 m2, cena 148.000 zł

2443/1821/OGS Tarczyn, Przypki, budowlana,
pow. 3000 m2, cena 150.000 zł

2442/1821/OGS Tarczyn, Przypki, budowlana,
pow. 9350 m2, cena 374.000 zł

2441/1821/OGS Nadarzyn, budowlana, pow.
2448 m2, cena 625.000 zł

2440/1821/OGS Nadarzyn, budowlana, pow.
1200 m2, cena 300.000 zł

2439/1821/OGS Ożarów Maz., budowlana,
pow. 500 m2, cena 120.000 zł

2437/1821/OGS Brwinów, Owczarnia, pow.
2780 m2, budowlana, cena 5.300.000 zł

2434/1821/OGS Stare Babice, Lipków,
budowlana, pow. 2000 m2, cena 790.000 zł

2433/1821/OGS Warszawa, budowlana, pow.
656 m2, cena 540.000 zł

2432/1821/OGS Grodzisk Mazowiecki,
Odrano Wola, budowlana, pow. 2339 m2, 

2426/1821/OGS Tarczyn, Przypki, budowlana,
pow. 1212 m2, cena 95.000 zł

2425/1821/OGS Tarczyn, Przypki, budowlana,
pow. 1212 m2, cena 95.000 zł

2423/1821/OGS Warszawa, Ursus, budowlana,
pow. 555 m2, cena 590.000 zł

2421/1821/OGS Nadarzyn, Walendów,
budowlana, pow. 1000 m2, cena 160.000 zł

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

1070/1821/OGS Pruszków, Żbików, pow. 1670
m2, budowlana, cena 699.000 zł

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

708/1821/OGS Leszno, Wyględy, pow. 1000 m2,
budowlana, cena 290.000 zł

1237/1821/OGS Pruszków, pow. 580 m2,
budowlana cena 220.000 zł

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

1262/1821/OGS Ożarów Mazowiecki, pow.
900 m2, budowlana, cena 220.000 zł

1752/1821/OGS Milanówek, pow. 2150 m2,
budowlana, cena 249.000 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 334.000 zł

1651/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, pow. 1000
m2 budowlana cena 119.000 zł

1600/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, pow. 1200
m2, cena budowlana 178.000 zł

1596/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, pow. 1500
m2, budowlana, cena 210.000 zł

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

777/1821/OGS Nadarzyn, pow. 1100 m2,
budowlana, cena 189.000 zł

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

197/1821/OGS Strzeniówka, pow. 1500 m2,
budowlana, cena 270.000 zł

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

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

1341/1821/OGS Warszawa, Siekierki, pow.
696 m2, budowlana, cena 487.000 zł

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

1145/1821/OGS Raszyn, Sękocin Nowy, pow.
1200 m2, budowlana, cena 249.000 zł

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

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

1653/1821/OGS Grodzisk Maz., Kozerki, pow.
1427 m2, budowlana, cena 198.000 zł

1228/1821/OGS Teresin, Pawłowice, pow.
3600 m2, budowlana, cena 80.000 zł

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

1717/1821/OGS Strzeniówka, pow. 2150 m2,
budowlana, cena 322.000 zł

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

819/1821/OGS Milanówek, pow. 1350 m2,
budowlana ,cena 375.000 zł

1764/1821/OGS Suchy Las, pow. 1000 m2,
budowlana, cena 300.000 zł

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

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

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

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

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

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

787/1821/OGS Brwinów, Kanie, pow. 900 m2,
budowlana, cena 400.000 zł

1336/1821/OGS Nadarzyn, Stara Wieś, pow.
1500 m2, budowlana, cena 150.000 zł

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

2016/1821/OGS Nadarzyn, Strzeniówka, pow.
2000 m2, budowlana, cena 495.000 zł

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

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

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

1050/1821/OGS Raszyn, pow. 3200 m2,
budowlana, cena 576.000 zł

1465/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, pow. 1005
m2, budowlana, cena 155.000 zł

1781/1821/OGS Piastów, pow. 1095 m2,
budowlana, cena 650.000 zł

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

1780/1821/OGS Raszyn, Laszczki, pow. 1018
m2, budowlana, cena 180.000 zł

2024/1821/OGS Brwinów, Kanie, pow. 1500
m2, budowlana, cena 480.000 zł

1322/1821/OGS Nadarzyn, Stara Wieś, pow.
1000 m2, budowlana, cena 149.000 zł

1761/1821/OGS Strzeniówka, pow. 2000 m2,
budowlana ,cena 399.000 zł

1982/1821/OGS Nadarzyn, pow. 1000 m2,
budowlana, cena 165.000 zł

1758/1821/OGS Stare Babice, Koczargi Stare,
pow. 1050 m2, budowlana, cena 400.000 zł

1482/1821/OGS Michałowice, pow. 940 m2,
budowlana, cena 550.000 zł

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

2168/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, budowlana,
pow. 950 m2, cena 159.000 zł

2163/1821/OGS Komorów, budowlana, pow.
1650 m2, cena 678.000 zł

2162/1821/OGS Komorów, budowlana, pow.
1600 m2, cena 644.000 zł

2160/1821/OGS Nadarzyn, Stara Wieś,
budowlana, pow. 2500 m2, cena 350.000 zł

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

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

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

1145/1821/OGS Raszyn, Sękocin Nowy,
budowlana, pow. 1200 m2, cena 249.000 zł

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

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

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

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

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

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

9 7 0 / 1 8 2 1 / O G S  K a n i e,  p ow.  1 0 0 5  m 2 ,
budowlana, cena 475.000 zł

1890/1821/OGS Pruszków, pow. 700 m2,
budowlana, cena 217.000 zł

1886/1821/OGS Pruszków, pow. 1600 m2,
budowlana, cena 352.000 zł

1877/1821/OGS Warszawa, Ursynów,
budowlana, pow. 900 m2, cena 749.000 zł

1151/1821/OGS Pruszków, pow. 873 m2,
budowlana, cena 300.000 zł

1821/1821/OGS Warszawa, Siekierki, pow.
737 m2, budowlana, cena 515.000 zł

1375/1821/OGS Babice Nowe, pow. 1100 m2,
budowlana, cena 390.000 zł

1384/1821/OGS Ożarów Maz., Duchnice,
pow. 960 m2, budowlana, cena 220.000 zł

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

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

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

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

1810/1821/OGS Stare Babice, Kwirynów, pow.
800 m2, budowlana, cena 420.000 zł

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

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

1741/1821/OGS Strzeniówka, pow. 1300 m2,
budowlana, cena 225.000 zł

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

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

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

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

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

1880/1821/OGS Nadarzyn, Stara Wieś, pow.
1000 m2, budowlana, cena 149.000 zł

2185/1821/OGS Radziejowice, usługowa,
pow. 3200 m2, cena 70.000 zł

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

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

1555/1821/OGS Nadarzyn, Kajetany, pow.
1148 m2 ,budowlana, cena 178.000 zł

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

2062/1821/OGS Jaktorów-Kolonia, pow. 2070 
m2, budowlana, cena 160.000 zł

2187/1821/OGS Grodzisk Mazowiecki,
budowlana, pow. 1000 m2, cena 250.000 zł

2186/1821/OGS Radziejowice, usługowa,
pow. 5900 m2, cena 350.000 zł

2075/1821/OGS Jaktorów –Kolonia, pow. 
2176 m2, budowlana, cena206.000 zł

2057/1821/OGS Milanówek, pow. 552 m2,
budowlana, cena 175.000 zł

891/1821/OGS Piastów,  pow. 720 m2,
budowlana, cena 410.000zł

845/1821/OGS Żabia Wola, Musuły, pow. 8100
m2, budowlana ,cena 283.000 zł

781/1821/OGS Michałowice, pow. 1000 m2,
budowlana, cena 690.000 zł

477/1821/OGS Nieporęt ,Rynia, pow. 5200
m2, budowlana, cena 650.000zł

2423/1821/OGS Warszawa, Ursus, budowlana,
pow. 555 m2, cena 590.000 zł

2421/1821/OGS Nadarzyn, Walendów,
budowlana, pow. 1000 m2, cena 160.000 zł
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DAM PRACĘ:
-Duża hurtownia spożywcza 

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

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

- H u r t ow n i a  s p oż y wc z a 
w Nadarzynie zatrudni do działu 
handlowego z jęz.angielskim 
rekrutacja@fl esch.pl

- H u r t ow n i a  s p oż y wc z a 
w Nadarzynie zatrudni do obsłu-
gi strony sklepu internetowego 
z jęz.angielskim rekrutacja@
fl esch.pl

-Zatrudnię cukiernika. Milanó-
wek 22 755 85 02

-Zatrudnię pracowników fi-
zycznych do oznakowania dróg. 
Tel. 22 723-68-17, 607 290 201

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

SZUKAM PRACY:
-Emeryt 69 l. bez nałogów, 

złota rączka, dobrze gotujący. 
Zainteresowania: medycyna 
naturalna, zielarstwo, ogrodnic-
two. Pomoże w gospodarstwie 
rolnym, ogrodzie, prowadzeniu 
domu. W zamian za dach nad 
głową. Tel. 607 185 207

-Zaopiekuję się starszą osobą 
wymagającą stałej opieki. Mogę 
zamieszkać u tej osoby. Tel. 733 
608 230

AUTOMOTO:
-Ciągnik Mercedes-Benz Ac-

tros typ 1840 rok prod. 1999. 
Naczepa Schmidt chłodnia rok 
prod.1999 możliwość podwój-
nego załadunku. Stan dobry. Do 
obejrzenia w Warszawie, cena do 
negocjacji. tel. 602 763 955

-Kolekcjoner kupi stare auta: 
mikrus, warszawa, syrena, fi at, 
wołga, wartburg, moskwicz, nysa 
i inne ciekawe oraz części. Także 
stare motocykle - części. Tel. 505 
529 328

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

-Kupię auta z czasów PRL oraz 
części. Tel. 516 774 069

-Kupię każdy samochód: oso-
bowy i dostawczy. Również 
rozbity i bez dokumentów. Tel. 
519 353 990

-Kupię każdego mercedesa 
sprintera z lat 1995 - 2000. Stan 
techniczny bez znaczenia. Tel. 
668 171 639

-Kupię samochody z czasów 
PRL: syrenę, warszawę, malucha, 
fi ata i części blacharskie. Tel. 516 
774 069

-Kupię stare auta: syrenę, fi ata, 
garbusa, nysę, mikrusa. Tel. 516 
774 069

-Kupię starego mercede-
sa. Może być do remontu lub 
w dobrym stanie. Tel. 668 171 639

-Pasjonat-hobbysta kupi czę-
ści do aut z lat PRL-u: fi at 125 p, 
fi at 126p, warszawa, syrena. Tel. 
503 727 186

NIERUCHOMOŚCi:
-900 m2 działka Grodzisk Maz. 

miasto. Bezpośrednio. Tel 517 
578 850

-Bramki k. Błonia dom z działką 
3 ha przy trasie na Poznań, me-
dia. Tel. 505 345 767

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

-Sprzedam dom 180 m2, na 
działce 900 m2 w Grodzisku 
Maz., 5 pokoi, 2 łazienki, ogrze-
wanie gazowe i węglowe. Na 
działce budynek gospodarczy 
45 m2. Cena do negocjacji. Tel. 
504 554 890

-Sprzedam działkę 1300 m2 
w Komorowie: plan zabudowy 
bliźniaczej, zabudowana połowa 
działki – pół bliźniaka 200 m2 + 
domek gospodarczy i 2 garaże 
na samochody: ciężarowy i do-
stawczy. Druga połowa działki 
przeznaczona na nadbudowanie 
lub rozbudowę domu. Budynek z 
lat 70 – tych z cegły szczelinówki 
(MAX), stropodach kryty blachą. 
Wszystkie media. Ulica Cicha, 
stary Komorów, 7 min. do WKD, 3 
min. do szkoły, KW. Cena: 1,8 mln. 
do negocjacji. Tel. 22 758 05 92

-Sprzedam działkę budowlaną 
o pow. 1737 m2 w miejscowości 
Siedliska koło Piaseczna. Cena: 
530 000 zł. Kontakt: 516 787 739

-Sprzedam działkę budowlaną 
Odrano Wola k. Grodziska Maz. 
o pow. 1579 m2. Media w ulicy. 
Tel 510 407 176

-Wynajmę nowy apartament 
dwupoziomy dla 6 osób w Kry-
nicy Morskiej. Tel. 509 490 241

-Wynajmę dwa pomieszcze-
nia (100 i 30 m2) w Ursusie. Tel. 
Tel. 505 345 767

MATRYMONIALNE:
-Kobieta 55 lat pracująca, po 

przejściach, bez nałogów szuka 
przyjaznej duszy z mieszka-
niem wolnostojącym, ma psa 
pekińczyka i koty. Bardzo pilne, 
poważne propozycje. Warszawa. 
Tel. 572 489 137

-Poznam partnera od 45 do 
54 lat. Wolny, wysoki, zaradny, 
spokojny, bez zobowiązań. Ja 
51.165.63 Pruszków. Tel. 503 
764 430

-Singiel 38 l. Poznam nie pa-
lącą singielkę. Tel. 513 324 585

KUPIĘ - SPRZEDAM:
-2 garnitury do sprzedarzy. 

Czarne , markowe, wzrost ok. 190 
cm, dość szczupłe (matura, ślub). 
Tel. 515 987 707

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

-Kolekcjoner kupi części do 
czołgów i samolotów sprzed 
1945. 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, sm500, lech, cws, podkowa, 
niemen, łucznik, perkun, torne-
do, orle. Kupie najdrobniejsze 
części. tel. 505 529 328

-Kupię przedwojenne moto-
cykle, części i ramy, zwieszenia, 
koła, lampy, błotniki, baki i inne. 
Tel. 516 774 069

-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

-Po likwidacji szrotu sprzedam 
części do samochodów: resory 
do Fiata Ducato (4 szt.), hak 
holowniczy do terenówki Fron-
tiery z atestem; lapmy: przód, 
tył, rozruszmiki, alternatory do 

różnych marek starszych aut. Do 
Mercedesa 123 oblachowanie 
całego przodu. Głownice do VW 
i Merc. Tel. 22 758 05 92

-Sprzedam gar gastronomicz-
ny 50-litrowy stalowy, 40-litrowy 
i 15-litrowy gliniany, wiatrówkę, 
rower damski retro, gamofon 
HI-FI G8010, rower Winter Ruddy 
Dax damski, kosiarkę elektryczną, 
radio ZODIAK. Tel. 509 490 241

-Sprzedam klatki po owocach: 
drewniane i plastikowe. Tel. 505 
345 767

-Sprzedam lepik na gorąco, ok. 
200 kg. Cena: 250 zł (do nego-
cjacji). Tel. 660 930 281 po 15-tej

-Sprzedam pralkę ŚWIATOWID, 
krajzegę z silnikiem elektrycz-
nym i termę gazową PG 6. Tel. 
698-679-314

-Sprzedam tafl ę szkła dzien-
nego i ornamentu, tanio. Tel. 660 
930 281 po 15-tej

-Sprzedam dwie bramy wjaz-
dowe: 3 m i 4 m oraz furtkę 1,10 
m. Tanio. Tel. 511 505 265

-Sprzedam zegarki kieszon-
kowe, kolekcjonerskie. Tel. 601 
263 231

USŁUGI:
-KRUSZENIE BETONU, DUŻE 

ZLECENIA. TEL. 669 450 726
-Naprawa maszyn budowla-

nych, samochodów ciężarowych, 
maszyn rolniczych. Tel. 787 479 216

-Pomogę, czuję i widzę więcej, 
wiem co było, wiem co jest, wiem 
co będzie www.tarocista.pl tel. 
600 103 891

-Półdługie futro zimowe ciem-
nobrązowe z nutrii sprzedam. 
Tel. 515 987 707

-WYBURZANIE OBIEKTÓW 
PRZEMYSŁOWYCH, BUDYNKÓW, 
MAGAZYNÓW. DUŻE OBIEKTY. 
TEL. 669 450 726

-Wózek jako podpórka z moż-
liwością siedzenia, prawie nowy 
sprzedam. Tel. 515 987 707

RÓŻNE
-Poszukuję psa owczarka bel-

gijskiego czarnego do pokrycia 
suki za opłatą lub otrzymania 
szczeniaka. Tel 500 185 628

-Tarocista udokumentowana 
wróżbiarska tadycja rodzinna, 
dar, doświadczenie, referencje. 
Więcej informacji i oferta na: 
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

BEZ TABU
Drodzy czytelnicy

Tym razem nasz kącik w nieco innym charak-
terze. Ze względu na porę roku i zbliżającą się 
falę upałów chciałabym zwrócić Państwa uwagę 
na zwierzęta pozostawiane w zamkniętych 
samochodach oraz na posesjach bez dostępu 
do wody i cienia.

Chciałabym też uczulić Państwa, że możemy 
a nawet powinniśmy reagować widząc, któryś 
z powyższych przypadków. Wolno nam interwe-
niować, przede wszystkim poprzez wezwanie 
stosownych służb (policja, straż miejska).

Jeśli z jakichś przyczyn jest to niemożliwe 
możemy sami spróbować dostać się do takiego 
auta minimalizując przy tym najbardziej jak to 
możliwe powstanie szkód.

Ważne jest aby przed tym zanim zdecydujemy 
się interweniować osobiście udokumentować 

istniejący stan, wykonaniem zdjęć lub zgroma-
dzeniem świadków tak abyśmy nie zostali oskar-
żeni przez właściciela o bezzasadne uszkodzenie 
jego mienia.

Art. 26 Kodeksu karnego:

§ 1. Nie popełnia przestępstwa, kto działa 
w celu uchylenia bezpośredniego niebezpie-
czeństwa grożącego jakiemukolwiek dobru 
chronionemu prawem, jeżeli niebezpieczeń-
stwa nie można inaczej uniknąć, a dobro po-
święcone przedstawia wartość niższą od dobra 
ratowanego.

§ 2. Nie popełnia przestępstwa także ten, kto, 
ratując dobro chronione prawem w warunkach 
określonych w § 1, poświęca dobro, które nie 
przedstawia wartości oczywiście wyższej od 
dobra ratowanego.

Reagujmy, nie pozostawajmy obojętni.

Pies zamknięty w samochodzie pozostawio-
nym na słońcu podczas upału nie ma praktycz-
nie żadnych szans. W ciągu zaledwie pół godziny 
temperatura wewnątrz może wzrosnąć nawet 
o kilkanaście stopni.

Zaznaczmy też, że czworonogi nie pocą się 
a co za tym idzie nie są w stanie tak szybko jak 
człowiek schłodzić swojego ciała.

Nie pozostawiajmy naszych pupili na słońcu 
pod sklepami, na posesjach, nie zabierajmy na 
zakupy jeśli do sklepu nie będzie mógł wejść 
z nami.

 Katarzyna
Włodarczyk

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

Na łamach gazety odpowiem Państwu na każde 
trapiące Was pytanie: gdzie najlepiej zjeść, gdzie ku-
pić tanio i fajnie, jak usunąć plamy z tłuszczu czy jak 
z pompą oświadczyć się ukochanej. 

KĄCIK ADOPCYJNY
Pruszkowskie Stowarzyszenie na Rzecz Zwierząt powstało 
w 2013 roku z inicjatywy mieszkańców, którym nie jest 
obojętny los zwierząt, szczególnie tych bezdomnych. 

Jesteśmy grupą zwierzęcych 
pasjonatów, która nie może 
prze j ść  obo ję tn ie  obok 
potrzebującego psa  czy 
kotka. Staramy się pomagać 
zwierzakom na wszystkie 
możliwe sposoby, a nagrodą 
za nasze starania są szczęśliwi 
podop ieczn i  w  nowych 
domach. Stowarzyszenie jest 
też okazją do nawiązania 
znajomości ze wspaniałymi ludźmi oraz uczestnictwa 
w lokalnych wydarzeniach kulturalnych, promując tym 
samym adopcje zwierząt oraz odpowienią opiekę nad nimi.

Morus to spokojny, zrównoważony pies. Będzie wspa-
niałym towarzyszem na dlugie lata. Morus jest idealny 
dla rodziny z dziećmi, nie jest natarczywy, bardzo ładnie 
chodzi na smyczy i na pewno odwdzięczy się miłością 
za ciepły dom. Morus jest zdrowy, wysterylizowany, 
posiada komplet aktualnych szczepień oraz książeczkę 
zdrowia.

Kenzo to młody i bardzo dynamiczny psiak, uwielbia 
ruch i zabawę. Szukamy dla niego domu, który zapew-
ni mu aktywnośc na świeżym powietrzu. Kenzo jest 
zdrowy, wysterylizowany, posiada książeczkę zdrowia.

***
Warunkiem adopcji jest podpisanie umowy adopcyjnej
zobowiązującej do należytej opieki nad psem.
Kontakt: Punkt Adopcyjny, Pruszków, ul. Południowa
12, tel. 698 940 045.

Więcej informacji o psiakach pod nr tel. 698-940-045
Pruszkowskie Stowarzyszenie na Rzecz Zwierząt
kontakt@psnrz.org.pl

Tel. ds. kotów (czynny po godzinie 17.00) 698-940-066
Tel. ds. psów (czynny w godz. 19.00 - 22.00) 730-462-122
www.psnrz.org.pl, 
www.facebook.com/PSnRZ
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ZATRUDNIMY AGENTÓW - POŚREDNIKÓW 
NIERUCHOMOŚCI TEL. 604 - 492 - 736604 - 492 - 736

CHCESZ SZYBKO I DOBRZE SPRZEDAĆ
MIESZKANIE, DOM, DZIAŁKĘ? 22 730-33-40/4322 730-33-40/43

Działka na sprzedaż

635 000 PLN

Kajetany

4100 m2
Nr oferty: 

2032/1821/OGS

Rodzaj działki przemysłowa

Kształt
prostokąt
28mx150m

Media tak

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

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 40

Dom na sprzedaż

839 000 PLN

Warszawa - Ursynów

6 pok., 245 m2
Nr oferty: 

1461/1821/ODS
Rok budowy: 1999

Stan:
do 
wykończenia

Typ domu bliźniak

Pow. działki 490 m .kw.

Kontakt 22 730 33 43

Mieszkanie na sprzedaż

367 000 PLN

Grodzisk Mazowiecki

4 pok., 79 m2
Nr oferty: 

3121/1821/OMS
Rok budowy: 2010

Stan: dobry

Piętro: 2

Typ kuchni: otwarta

Kontakt 22 730 33 43

Nr oferty: 

3030/1821/OMS
Rok budowy: 2010

Stan: idealny

Piętro: 1

Typ kuchni: widna

Kontakt 22 730 33 40

Mieszkanie na sprzedaż

447 000 PLN

Warszawa - Bemowo

2 pok., 55 m2

Mieszkanie na sprzedaż

230 000 PLN

Warszawa - Ursus

2 pok., 38 m2
Nr oferty: 

3206/1821/OMS
Rok budowy: 1978

Stan:
drobny 
remont

Piętro: 3/4

Typ kuchni: widna

Kontakt 22 730 33 43

O F E R T Y   T Y L K O   U   N A S
Mieszkanie na sprzedaż

389 000 PLN

Ożarów Mazowiecki

3 pok., 70 m2
Nr oferty: 

3152/1821/OMS
Rok budowy: 2000

Stan: bardzo dobry

Piętro: parter

Typ kuchni: otwarta

Kontakt 22 730 33 40

Mieszkanie na sprzedaż

369 000 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 43

Mieszkanie na sprzedaż

690 000 PLN

Pruszków

4 pok., 122 m2
Nr oferty: 

2386/1821/OMS
Rok budowy: 2013

Stan: idealny

Piętro: 1

Typ kuchni: otwarta

Kontakt 22 730 33 40

Dom na sprzedaż

2 200 000 PLN

Ożarów Mazowiecki

6 pok., 200 m2

Dom na sprzedaż

1 150 000 PLN

Stare babice

6 pok., 210 m2

Dom na sprzedaż

349 000 PLN

Duchnice

4 pok., 85 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

Nr oferty: 

895/1821/ODS
Rok budowy: 2008

Stan: idealny

Typ domu wolnostojący

Pow. działki 1400 m .kw.

Kontakt 22 730 33 43

Nr oferty: 

1425/1821/ODS
Rok budowy: 1937

Stan: do remontu

Typ domu wolnostojący

Pow. działki 1405 m .kw.

Kontakt 22 730 33 43

Dom na sprzedaż

800 000 PLN

Ołtarzew

6 pok., 250 m2
Nr oferty: 

1590/1821/ODS
Rok budowy: 2015

Stan:
do 
wykończenia

Typ domu wolnostojący

Pow. działki 1250 m .kw.

Kontakt 22 730 33 40

Mieszkanie na sprzedaż

475 000 PLN

Warszawa - Wola

4 pok., 58 m2
Nr oferty: 

2092/1821/OMS
Rok budowy: 1972

Stan: dobry

Piętro: 9/15

Typ kuchni: widna

Kontakt 22 730 33 40
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