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PRUSZKÓW. Prace na Al. Jerozolimskich potrwają jeszcze cztery miesiące

Armagedon do końca listopada!
Prace związane z poszerzeniem 800-metrowego odcinka Alei Jerozolimskich przed 
wjazdem do Pruszkowa miały potrwać do końca sierpnia 2017 r. Niestety już dziś 
wiadomo, że modernizacja przedłuży się o dodatkowe trzy miesiące.

Poszerzenie „wąskiego gar-
dła” na drodze wojewódz-

kiej nr 719 przed wjazdem 
do Pruszkowa było jednym 
z najdłużej wyczekiwanych 
przedsięwzięć drogowych 
w powiecie. W końcu udało 
się uzyskać wszystkie wyma-
gane zgody. Roboty ruszyły 
na początku listopada ubie-
głego roku.

Wówczas władze Pruszko-
wa były dobrej myśli. Wło-
darze spodziewali się, że 
największe utrudnienia w ru-
chu potrwają do kwietnia br., 
a 31 sierpnia br. inwestycja 
będzie gotowa. Taki termin 
fi rma Strabag dostała od Ma-
zowieckiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich. Wszystko po 

to, by paraliż komunikacyjny 
nie nałożył się na planowany 
na wrzesień początek remon-
tu linii kolejowej.

Trzy miesiące opóźnienia
Niestety wszystko wska-

zuje na to, że fi rma Strabag 
nie dotrzyma planowanego 
terminu oddania inwestycji. 
Jak wyjaśnia Mazowiecki 
Zarząd Dróg Wojewódzkich, 
opóźnienie spowodowane 
jest koniecznością wykona-
nia dodatkowej (znacznie 
większej niż zakładał to pro-
jekt) wymiany gruntów nie-
nośnych. Podyktowane było 
to koniecznością doprowa-
dzenia podłoża rodzimego 
pod nowo zaprojektowanym 

układem drogowym do od-
powiedniej nośności.

Kolejnym powodem prze-
sunięcia terminu zakończenia 
prac była konieczność wyko-
nania dokumentacji zamien-
nej w branży teletechnicznej. 
Było to konieczne ze względu 
na napotkane w terenie ko-
lizje z infrastrukturą pod-
ziemną, wysoki poziom wód 
gruntowych oraz nowo wy-
budowany budynek Centrum 
Dziedzictwa Kulturowego 
i brak możliwości wykonania 
kanalizacji teletechnicznej 
zgodnie z dokumentacją 
projektową.

Dokończenie na str. 2
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ŚWIADCZENIA. Zmiany w programie 500 plus

M oż n a  j u ż  s k ł a d a ć  w n i o s k i 
Od 1 sierpnia można składać nowe wnioski w programie 500 plus. Sprawdziliśmy komu przysługuje świadczenie 
i jakie zmiany nastąpiły w programie.

Program 500 plus skiero-
wany jest do rodziców 

oraz opiekunów dzieci do 
ukończenia przez nie 18. roku 
życia. Warunkiem otrzymania 
500 zł miesięcznie jest po-
siadanie co najmniej dwójki 
niepełnoletnich dzieci.

Dla kogo program 500 
plus?

Świadczenie przysługuje na 
drugie i kolejne dziecko nie-
zależenie od dochodu. Takie 
rodziny nie muszą dokumen-
tować sytuacji finansowej, 
bowiem kryterium docho-
dowe nie ma znaczenia przy 
przyznaniu 500 zł na drugie 
i kolejne dzieci.

W przypadku rodzin, któ-
rych dochód wynosi mniej 
niż 800 zł netto na osobę 
wsparcie przysługuje rodzi-
com lub opiekunom również 
na pierwsze dziecko nawet 
jeśli jest jedynakiem. Jednak 
takie rodziny muszą udoku-
mentować swoją sytuację 
finansową. Przy obliczaniu 
dochodu na osobę brane 
są pod uwagę dzieci do 25. 
roku życia, które pozostają na 
utrzymaniu rodziców.

Wliczane są także dzie-

ci, które ukończyły 25. rok 
życia, ale mają orzeczenie 
o znacznym stopniu niepeł-
nosprawności, jeżeli w związ-
ku z tą niepełnosprawnością 
przysługuje świadczenie pie-
lęgnacyjne lub specjalny za-
siłek opiekuńczy albo zasiłek 
dla opiekuna.

Zmiany w programie
Od 1 października br. wła-

dze zapowiadają drobne 
zmiany w programie, które 
mają wyeliminować nad-
użycia wskazane podczas 
kontroli prowadzonej przez 
resort rodziny.

Zmiany dotyczą m.in. osób, 
które osiągają przychody 
rozliczane zryczałtowanymi 
formami, czyli kartą podatko-
wą, czy ryczałtem ewidencjo-
nowanym. Takie osoby będą 
musiały dołączyć do wniosku 
zaświadczenie z urzędu skar-
bowego.

Zmiany dotyczą także 
fikcyjnego rozwiązywania 
umów o pracę przez bene-
fi cjentów. Od października, 
jeżeli umowa z pracodawcą 
zostanie rozwiązana, a póź-
niej te same strony podpiszą 
kolejną, świadczenie wycho-

wawcze na pierwsze dziecko 
będzie można otrzymać do-
piero po trzech miesiącach. 
Inna ważna zmiana dotyczy 
osób, które deklarują, że 
samotnie wychowują dzieci. 
Takie osoby, aby otrzymać 
świadczenie 500 plus, będą 
musiały mieć zasądzone ali-
menty.

- Ważne, że te osoby sa-
motne, które nie mają zasą-
dzonych alimentów z róż-
nych powodów, powinny jak 
najszybciej pójść do sądu 
złożyć wniosek o powództwo 
alimentacyjne i bardzo waż-
ne jest, żeby przy tym wnio-
sku złożyły również wniosek 
o zabezpieczenie powódz-
twa. Wówczas w terminie do 
30 dni sąd takie zabezpie-
czenie wydaje. I to już będzie 
wystarczające do otrzymania 
świadczenia z programu „Ro-
dzina 500 plus” – wyjaśnia 
Olgierd Podgórski z Minister-
stwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej.

Nowe wnioski
Dotychczas złożone wnio-

ski w programie 500 plus 
obowiązują do 30 września 
br. Dlatego, aby otrzymać 

500 zł od 1 października br., 
rodzice będą musieli złożyć 
nowy wniosek. Dokumenty 
na nowy okres rozliczeniowy, 
obowiązujący od paździer-
nika tego roku do końca 
września 2018 r., będą przyj-
mowane od 1 sierpnia br. do 
30 września br.

Jak zapowiada resort ro-
dziny, osobom które złożą 
wniosek do 30 sierpnia br. 
przyznanie i wypłacone zo-
stanie świadczenie do 31 
października br. Jeżeli zaś 
wniosek zostanie złożony we 
wrześniu, wypłata nastąpi nie 
później niż do 30 listopada 
br., z wyrównaniem za paź-
dziernik i listopad.

Wszystkie potrzebne for-
mularze zainteresowani znaj-
dą bezpośrednio w gminach. 
Co więcej, wnioski będzie 
można złożyć on-line po-
przez ministerialny Portal In-
formacyjno-Usługowy Emp@
tia, bankowość elektroniczną, 
PUE ZUS – Platformę Usług 
Elektronicznych ZUS oraz 
ePUAP – elektroniczną Plat-
formę Usług Administracji 
Publicznej.

Kinga
Rochalska

Dokończenie ze str. 1
Dodatkowo w okresie pomiędzy opracowaniem do-

kumentacji projektowej w zakresie przebudowy kabli 
teletechnicznych a stanem obecnym, zmianie uległa ilość 
kabli światłowodowych oraz miedzianych, które należy 
uwzględnić podczas przebudowy.

Organizacja ruchu bez dużych zmian
Wszystko wskazuje jednak na to, że częściowo moderni-

zacja zakończy się jeszcze w sierpniu.
- Wykonawca podtrzymuje, że od dnia 15.08.2017 r. 

w stronę Warszawy przejezdne będą dwa pasy ruchu, nato-
miast w stronę Pruszkowa jeden pas – jezdnia południowa. 
Natomiast od 15.10.2017 r. przejezdne będą po dwa pasy 
w obu kierunkach wraz ze skrzyżowaniem – mówi Monika 
Burdon, Rzecznik Prasowy Mazowieckiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich. – Zakończenie wszystkich robót przewi-
dziane jest na dzień 30.11.2017 r. – dodaje.

Jednak zanim Aleje Jerozolimskie zostaną udostępnione 
kierowcom szykują się dodatkowe utrudnienia – wyłącze-
nie z ruchu skrzyżowania DW719 i ul. Bohaterów Warszawy.

– Prace na szczęście mają potrwać zaledwie pięć dni. Od 
10 do 15 sierpnia – mówi Andrzej Kurzela, wiceprezydent 
Pruszkowa.

Jak będzie wyglądała organizacja ruchu podczas remon-
tu? Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich informuje, że 
objazdy nie ulegną zmianie w stosunku do stanu obecne-
go. Jedynie podczas przebudowy skrzyżowania możliwe 
będą czasowe utrudnienia w postaci zwężeń jezdni.

- Dokładny schemat prowadzenia prac zostanie podany 
po uzgodnieniu i zatwierdzeniu projektu czasowej organi-
zacji przez wykonawcę – informuje Monika Burdon.

Tekst i foto: Kinga Rochalska 

Kochani Fani, 
Po raz kolejny zwracamy się do Państwa 
z ogromną prośbą o pomoc. Nie raz udo-
wodniliście, że na WAS zawsze możemy 
liczyć. Tym razem nie prosimy o wsparcie 
dla naszych zwierzaków ale dla Prezes 
naszego Stowarzyszenia - Moniki Czech.

Zapewne każdy z Was kojarzy Monikę, która 
nigdy nie odmawiała pomocy, a zwierzęta 
były dla niej wszystkim. Od lat prowadziła 
dom tymczasowy dla kociaków zbieranych 
z Pruszkowa i okolic. W dniu 13.06.2017 r. 
Monika zasłabła w pracy. Okazało się, że 
w jej mózgu pękł tętniak, co doprowadzi-
ło do wylewu krwi do mózgu. Lekarze ze 
szpitala w Warszawie przy ul. Banacha 
przeprowadzili operację, jednak Monika nie 
wybudziła się z narkozy. Po kilku dniach Mo-
nika przeszła kolejną operację – aby ratować 
obumierający przez obfi te krwawienie mózg, 
lekarze zdecydowali się usunąć jego płat.

Po niecałych trzech tygodniach Monika zo-
stała przewieziona do szpitala w Tworkach, 
gdzie wszyscy odetchnęliśmy z ulgą. Nowe 
leki zaczynają działać, Monika zaczyna już 
poruszać rękoma i nogami, oraz reaguje na 
proste polecenia. Słyszy co do niej mówimy 
i prostymi gestami daje znać, że rozumie. 
W dalszym ciągu jednak nie mówi i nie otwiera 
samodzielnie oczu, jednak wierzymy, że już 
wkrótce jej terapia poczyni dalsze postępy.
Przed Moniką jeszcze bardzo daleka droga do 
powrotu do zdrowia, jej częścią będzie długa 
i kosztowna rehabilitacja. Z całego serca 
chcemy jej pomóc w tej niewyobrażalnie 
trudnej sytuacji, dlatego szukamy specja-
listycznych ośrodków, które pomogą nam 
znowu postawić Monikę na nogi. Potrzebu-
jemy pieniędzy na zakup środków higienicz-
nych, specjalistycznych pokarmów, leków 
a przede wszystkim na rehabilitację i ewen-
tualnie opłaty w specjalistycznym ośrodku.
Z całego serca prosimy WAS o wsparcie 
i  pomoc w poz yskaniu tych fundusz y.
Aby zbiórka była jak najbardziej efektyw-

na, podjęliśmy współpracę z warszawską 
Fundacją „Znajdź Pomoc”, gdzie zostało 
utworzone specjalne subkonto dla Mo-
niki. Wszystkie środki zebrane w ostat-
nich dniach zostały przelane na poniższe 
konto - tam też prosimy kierować wpłaty.
52 1050 1025 1000 0090 3010 4252
tytuł przelewu: „darowizna dla Moniki Czech”
F u n d a c j a  „ Z n a j d ź  P o m o c ”
u l.  Woz i wo d y  8 ,  0 2 - 9 0 8  Wa r s z a wa
K R S  0 0 0 0 4 1 4 0 9 1
Każda wpłacona złotówka będzie darem serca 
dla Moniki , za który z góry bardzo dziękujemy. 
Będziemy również niezwykle wdzięczni za każ-
de udostępnienie tego posta oraz przekazanie 
informacji o zbiórce.

Członkowie Pruszkowskiego
Stowarzyszenia na Rzecz Zwierząt

Niestety od kilku dni stan Moniki nie ulega 
poprawie, jednak jest stabilny i co najważniej-
sze, nie pogarsza się. Monika ma już wybrane-
go świetnego rehabilitanta który niebawem 
powinien zacząć z nią zajęcia.

W chwili obecnej staramy się przenieść Mo-

nikę do specjalistycznego szpitala z własnym 
oddziałem rehabilitacyjnym gdzie jej opiekun 
będzie mógł z nią swobodnie pracować. 
Niestety, rehabilitacja będzie kosztowna – 
oszacowaliśmy, że w ciągu roku będziemy 
potrzebować ok. 50 000 PLN.

Zrobiliście już bardzo wiele, ale niestety 
wciąż brakuje nam dużo pieniędzy do za-
pewnienia Monice najlepszej możliwej opieki. 
Bardzo prosimy o wsparcie fi nansowe a także 
udostępnianie tego wydarzenia oraz zapra-
szanie znajomych!

Uruchomiliśmy zbiórkę dla Moniki na por-
talu pomagam.pl .

https://pomagam.pl/obudzmymonike
Bardzo prosimy o wsparcie i udostępnianie 

zbiórki!
Jeśli ktoś z Państwa chciałby pomóc w inny 

sposób to Monika najbardziej potrzebuje 
posiłków NutriDrink, podkładów higienicz-
nych, pampersów, pianek do mycia ciała, 
nawilżanych chusteczek. Wszystkie rzeczy 
można przynieść na Punkt Adopcyjny przy ul. 
Południowej 12.

R E K L A M A



Za wydatkowanie środków odpowia-
da Mazowiecka Jednostka Wdrażania 

Programów Unijnych oraz Wojewódzki 
Urząd Pracy. Maksymalne dofi nansowa-
nie wynosi 80 proc. wartości projektu. 
Na 2017 r. zaplanowano ponad 40 kon-
kursów na przeszło 1,1 mld zł.

Większa efektywność energetyczna
Kolejne miliony z UE na inwestycje 

w poprawę efektywności energetycznej. 
Do gminy Nadarzyn trafi  prawie 6 mln 
zł z przeznaczeniem na wykorzystanie 
odnawialnych źródeł energii w domach. 
Gmina Mszczonów ponad 2,8 mln zł 
z funduszy zainwestuje w termomo-
dernizację budynków użyteczności 
publicznej.

Na ten sam cel Zielonka przeznaczy 
ze środków unijnych blisko 1,2 mln zł, 
gmina Pokrzywnica ponad 400 tys. zł, 
a do gminy Kołbiel trafi  ponad 280 tys. 
zł wsparcia. Decyzją zarządu wojewódz-

twa mazowieckiego projekty otrzymają 
łącznie dofi nansowanie w wysokości po-
nad 10,6 mln zł w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla Mazowsza 
w latach 2014 - 2020. 

OZE w gminie Nadarzyn 
Dobre wieści dla mieszkańców gminy 

Nadarzyn. Dzięki blisko 6 mln zł wsparcia 
ze środków unijnych do końca tego roku 
w indywidualnych budynkach mieszkal-
nych zamontowane zostaną instalacje: 
powietrznych pomp ciepła, kolektorów 
słonecznych oraz paneli fotowolta-
icznych. Zakres inwestycji obejmie: 
wykonanie dokumentacji projektowej 
dla każdego budynku, zakup i dostawę 

urządzeń oraz wykonanie kompletnych 
instalacji.

Realizacja inwestycji zmniejszy koszty 
ponoszone w związku z zakupem ener-
gii pochodzącej z konwencjonalnych 
źródeł energii takich jak węgiel kamien-
ny czy drewno oraz zmniejszy emisję 
szkodliwych substancji do środowiska.

Partnerami w projekcie są: Parafia 
Rzymskokatolicka p.w. Św. Michała Ar-
chanioła w Młochowie, Dom Zakonny 
Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek 
Rodziny Maryi w Kostowcu oraz Parafi a 
Rzymskokatolicka p.w. Najświętszej 
Maryi Panny Wspomożenia Wiernych 
w Kostowcu.

Oprac. (mg)
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URSUS. 40. rocznica przyłączenia do Warszawy

Degradacja zamiast rozwoju
1 sierpnia 1977 roku rozporządzeniem ministra administracji, gospodarki terenowej i ochrony środowiska Marii 
Milczarek miasto z niedźwiedziem w herbie znalazło się w granicach administracyjnych stolicy. Ursus jako miasto 
istniał tylko 25 lat, zdegradowano go do roli osiedla w dzielnicy Ochota.

Włączenie Ursusa do sto-
licy nie było przypad-

kiem. Stało się to rok po 
głośnym proteście robotni-
ków fabryki traktorów z 25 
czerwca 1976 roku. Jednak 
proces przyłączania Ursusa 
do Warszawy był dość długi.

Dopiero po półtora roku 
zmieniono nazwy ulic, a tak-
że numerację domów, bo 
w stolicy ulice biegnące rów-
nolegle do Wisły, musiały 
mieć numerację z biegiem 
rzeki, a prostopadłe do rzeki 
numeracje od Wisły.

Zmieniono kod pocztowy 
z 05-810 na 02-495 oraz 
pierwsze dwie cyfry telefo-
nów z 52 na 62. Podmiejski 
autobus 210, jadący z osiedla 
Niedźwiadek na pętlę przy 
Cmentarzu Wolskim, otrzy-
mał numer 194. Natomiast je-
sienią 1979 roku przedłużono 
też nocną linię autobusową 
605 do Ursusa.

Jednak przyłączenie Ur-
susa do Warszawy nie spo-
wodowało jego rozwoju, 
a degradację. Nie tylko był 
peryferiami stolicy, ale coraz 
wyraźniej było widać, że staje 
się odległymi przedmieścia-
mi samej Ochoty.

W sierpniu 1979 roku – 
w drugą rocznicę włącze-
nia Ursusa do Warszawy 
naczelnik dzielnicy Ochota 
Zbigniew Lippe powiedział 
w wywiadzie udzielonym 
dziennikarzowi „Głosu Ursu-

sa”: „Kiedy oglądamy Ursus 
poprzez osiedle Kolorowa, 
czy okolice dawnego pla-
cu 1000-lecia to wydaje się 
on bardzo nowoczesnym 
i wielkomiejskim. Ale Ursus 
to również ulica Regulska 
oraz dawna Sosnowa i wiele 
im podobnych. Jeśli więc 
spojrzymy na Ursus od tych 
zaniedbanych uliczek, dopie-
ro wtedy widzimy jak wiele 
pozostało do zrobienia”.

Dopiero początek lat dzie-
więćdziesiątych XX wieku 

zmienił radykalnie sytuację 
Ursusa. 1 stycznia 1993 roku, 
decyzją rządu Hanny Suchoc-
kiej, Ursus został wyłączony 
z Ochoty. W wyniku zmiany 
ustroju m.st. Warszawy do-
konanej na mocy ustawy 
z dnia 25 marca 1994 roku 
Warszawa stała się związkiem 
komunalnym 11 gmin, w któ-
rego skład wchodziła gmina 
Warszawa - Ursus.

Następnie, na podstawie 
ustawy z dnia 15 marca 2002 
roku o ustroju miasta sto-
łecznego Warszawy stolica 
Rzeczypospolitej Polskiej 
miasto stołeczne Warszawa 
stało się gminą mającą status 
miasta na prawach powiatu, 
a Ursus jedną z 18 dzielnic. 
Usamodzielnienie się Ursusa 
zbiegło się ze 100–leciem 
istnienia fabryki Ursus. Dla 
Ursusa powiał lepszy wiatr.

EW 

PRUSZKÓW. Miasto przygotowuje się 
do wdrożenia pilotażowego systemu

Rower miejski 
Już po wakacjach w Pruszkowie zostanie wprowadzony 
pilotażowy projekt systemu wypożyczalni rowerów 
miejskich. Jeżeli wypożyczalnie będą cieszyły się 
zainteresowaniem mieszkańców, władze miasta 
zamierzają uruchomić usługę Pruszkowskiego 
Roweru Miejskiego na kolejne lata.

Systemy rowerów miejskich cieszą się ogromną popular-
nością wśród mieszkańców Polski. Wypożyczalnie rozwi-
jają nie tylko w największych miastach kraju, ale również 
chociażby w podwarszawskim Konstancinie, Grodzisku 
Mazowieckim czy Michałowicach.

Do tej pory władze Pruszkowa, mimo licznych petycji 
mieszkańców, do pomysłu wprowadzenia miejskiej wy-
pożyczalni rowerów podchodziły ostrożnie. Jednak na 
początku lipca ofi cjalnie potwierdzono, że pilotażowy 
system roweru miejskiego zostanie wprowadzony tuż po 
wakacjach. System będzie obejmował cztery dwunastosta-
nowiskowe stacje rowerowe każda na 8 rowerów. Do dys-
pozycji mieszkańców oddane zostaną 32 rowery miejskie.

Gdzie pojawią się wspomniane stacje? Miasto zapro-
ponowało rejon stacji Warszawskiej Kolei Dojazdowej, 
teren przy studni oligoceńskiej na osiedlu Staszica – ul. 
Helenowska, Plac Kościuszki w dzielnicy Żbików oraz rejon 
elektrowni na Gąsinie – ul. Waryńskiego. Decydując się na 
te lokalizacje miasto uwzględniło m.in. lokalizację istnieją-
cych oraz planowanych do budowy ścieżek rowerowych, 
a także zasięg monitoringu miejskiego.

System ma być kompatybilny z systemem michałowic-
kim, grodziskim, czy warszawskim. Użytkownicy będą 
mogli więc wypożyczyć rower w Pruszkowie, a oddać 
w innym mieście. System wypożyczalni rowerów miejskich 
przygotowuje fi rma zewnętrzna. Koszt, który poniesie 
miasto to około 150 tys. zł. To kwota, która obejmuje sprzęt 
i montaż stacji, a także udzielenie instruktażu w pierwszych 
dniach działania systemu przez pracowników wypożyczal-
ni, którzy będą stacjonować przy punktach wypożyczeń. 

Władze miasta planują uruchomienie pilotażowego 
projektu systemu wypożyczalni na dwa miesiące – od 
3 września do 5 listopada.

- Jeśli system rowerów miejskich w trybie pilotażowym 
będzie cieszył się zainteresowaniem mieszkańców gmina 
planuje uruchomienie usługi Pruszkowskiego Roweru 
Miejskiego na kolejne lata – informuje Andrzej Kurzela, 
wiceprezydent Pruszkowa.

Tekst i foto: Kinga Rochalska

NADARZYN. Prawie 6 mln zł na odnawialne źródła energii

Cieplej  i  efekty wniej 
Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego 
i organizacji pozarządowych. Prawie 6 mln zł trafi  do gminy Nadarzyn na wykorzystanie odnawialnych źródeł 
energii w indywidualnych budynkach mieszkalnych
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Tytuł projektu:
OZE W GMINIE NADARZYN
Benefi cjent: Gmina Nadarzyn
Całkowita wartość projektu:
7 494 650,00 zł
Kwota dofi nansowania:
5 995 720,00 zł
Działanie:.4.1
Odnawialne źródła energii (OZE)
O RPO WM 2014-2020
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LATO. Seans w plenerze, czemu nie?

Moc wrażeń z letnim kinem!
Niezapomniana atmosfera, parkowa sceneria i świetny fi lm! To wszystko czeka na Was podczas letnich 
projekcji.

  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
5 sierpnia (sobota)

Godz. 19:00 Koncert Dj Fogg’a. Koncert odbędzie 
się w Pałacyku Kasyno, Podkowa Leśna, ul. Lilpopa 18, 
Wstęp wolny!

6 sierpnia (niedziela)
Godz. 12:00 Bajki plenerowe dla najmłodszych: „Czer-

wony kapturek”. Park Czechowicki;
Godz. 17:30 Potańcówka z zespołem „Pretex”. Willa 

Radogoszcz, Grodzisk Maz. ul. H. Sienkiewicza 31;

8 sierpnia (wtorek) 
Godz. 19:00 Letnie Kino CKR. Letnie kino Raszyn 

zaprasza na pokaz fi lmu: „Chce się żyć” z udziałem Da-
wida Ogrodnika, Kamila Tkacza, Arkadiusza Jakubika 
i in. Centrum Kultury w Raszynie, Al. Krakowska 29A. 
Wstęp wolny!

12 sierpnia (sobota)
Godz. 21:00 Kino na Leżakach – „Rozumiemy się bez 

słów”. Stawy Walczewskiego, Grodzisk Maz.

13 sierpnia (niedziela)
Godz. 16:00 „Klasyka w Parku” – Muzyczny Seans 

Filmowy. Grodzisk Maz. Park Skarbków;
Godz. 16:00 „Zośka” i „Magda – Pudel. Pluton pancer-

ny batalionu „Zośka”. Spacer historyczny po dzielnicy 
Wola. Pierwszy spacer z cyklu „Niedzielne wyprawy 
szlakiem powstańczej Warszawy”, poświęcony walkom 
powstańczym w okolicy cmentarzy wolskich. Miejsce 
zbiórki: róg ul. Żytniej i Karolkowej. Przewidywany czas 
trwania spaceru: 2, 5 h.

15 sierpnia (wtorek)
Otwarcie wystawy plenerowej „Sąd Boży 1920. Wojna 

polsko – bolszewicka”. Ta atrakcyjna grafi cznie i bogata 
w dokumenty i fotografi e wystawa opowiada o przy-
czynach wybuchu wojny, najważniejszych bitwach 
i ich przywódcach. Miejsce wystawy: dziedziniec 
Żbikowskiego kościoła Niepokalanego Poczęcia NMP 
w Pruszkowie, ul. 3 Maja 124.

18 sierpień (piątek) – 20 sierpień (niedziela)
Godz. 18:00 XIII międzynarodowy zlot fanów Electric 

Light Orchestra. W programie wiele atrakcji: przejazd 
piętro busem po Warszawie, konkursy, karaoke, zwie-
dzanie Muzeum Motoryzacji i wiele innych. Miejsce 
wydarzenia: Otrębusy, ul. Krótka 10. Zlot fanów trwać 
będzie cały weekend!

MOTOGRODZISKO III – otwaty zlot motocyklowy. 
Koncerty zespołów: Swear The Empress, Blueberry Hill 
Trio, 4 Szmery oraz gwiazda: zespół Wilki. Natolin.

19 sierpnia (sobota)
Godz. 17:00 Wernisaż wystawy malowanych kobier-

ców oraz oryginalnych perskich dywanów. Koncert 
muzyki etnicznej i jazzu w wykonaniu Stilo i Gości, 
wystąpią m.in. Adam Rozenman – bębny, Zuza Kaczbaj-
ska – skrzypce, Szymon Struzik – wokal i inni. Pałacyk 
Kasyno, ul. Lilpopa 18, Podkowa Leśna, Wstęp wolny!

20 sierpnia (niedziela)
Godz. 12:00 Bajki plenerowe dla najmłodszych: „O 

smoku i królu Leniuchu”. Park Czechowicki;
Godz. 20:00 Spacer historyczny po dzielnicy Stare 

Miasto. Spacer poświęcony będzie walkom powstań-
czym w sierpniu 1944 roku w obronie południowej 
rubieży Starego Miasta. Miejsce zbiórki: Plac Teatralny, 
naprzeciw Pałacu Blanka. Przewidywany czas trwania 
spaceru: 2,5 h.

25 sierpnia (piątek)
Godz. 20:30 Kino Letnie – „Tajne przez Poufne”. Osiedle 

Książenice, Grodzisk Maz. 

26 sierpnia (sobota)
Godz. 20:00 Koncert „Chopin – Nokturny” w ramach 

Letniej Sceny Muzeum. Muzeum Starożytnego Hutnic-
twa organizuje koncert, w którym będą mogli Państwo 
usłyszeć utwory F. Chopina w wykonaniu Marcina 
Maseckiego. Miejsce koncertu : Muzeum Starożytnego 
Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Prusz-
kowie, Pl. Jana Pawła II 2,  Pruszków

27 sierpnia (niedziela)
Godz. 12:30 – 14:30 Ziołowa mandala – warsztaty 

rozpoznawania ziół oraz wykonanie mandali. Warsztaty 
poprowadzi Anna Zajdel. Zajęcia odbędą się w CKiLO, 
ul. Lilpopa 18, Podkowa Leśna, Wstęp wolny!

Zebrała: AJ

Kina w plenerze cieszą się 
ogromną popularnością. 

Zatem nic dziwnego, że coraz 
więcej miast i gmin chce ser-
wować swoim mieszkańcom 
tego typu rozrywkę. Z tego 
powodu Żyrardów, Grodzisk 
Mazowiecki, Pruszków oraz 
Ursus przygotowały dla Was 
moc fi lmowych wrażeń, a my 
postanowiliśmy sprawdzić co 
dla nas szykują. 

Żyrardów
W Żyrardowie w każdą wa-

kacyjną sobotę będzie moż-
na obejrzeć ciekawy fi lm na 
świeżym powietrzu. Do tej 
pory produkcje jakie pojawiły 
się na letnim telebimie to 
„Kick Ass”,„Idol” „Juno” i „Love, 
Rosie”.

Kino plenerowe w Żyrardo-
wie tradycyjnie odbywać się 
będzie na placu Jana Pawła II 
–w lipcu o godzinie 21.30, a 
w sierpniu o godzinie 21.00. 
Ekranizacje jakie jeszcze bę-
dziecie mogli tam obejrzeć 
w nadchodzące letnie wie-
czory to: 5.08 („Transcenden-
cja”), 12.08 („SpiritedAway: 
W krainie Bogów”), 19.08 
(„Slumdog: Milioner z ulicy”), 
a także 26.08 („Gra Endera”).

Grodzisk Mazowiecki
Tegoroczne letnie kino 

w Grodzisku Mazowieckim 
odbędzie się na Stawach 
Walczewskiego. Na razie 
zaplanowane zostały dwie 
projekcje filmowe. Pierw-
szy pokaz odbył się 22 lipca 
o godzinie 22. Pokazany zo-
stał wówczas fi lm dokumen-
talny „The Rolling Stones 
OléOléOlé!”.

Opowiada o trasie kon-
certowej kultowego zespo-
łu The Rolling Stones, któ-

ra odbyła się w 2016 roku 
i podbiła serca fanów Amery-
ki Południowej. Podróż pełna 
emocji wypełniona po brzegi 
rockandrollem i najbardziej 
wielbionymi utworami Sto-
ne’sów. Zwieńczeniem całej 
trasy jest historyczny występ 
grupy w Hawanie, w którym 
udział wzięło 1 200 000 osób!

Kolejny seans zaś odbędzie 
się 13 sierpnia o godzinie 
21.00, gdzie goście na ekra-
nie będą mogli zobaczyć 
francuski klasyk – „Rozumie-
my się bez słów”. Jest to ko-
mediodramat, który zarówno 
doprowadzi Cię do łez jak 
i rozbawi do rozpuku. Nie 
możesz tego przegapić!

Pruszków
Szósta edycja letniego kina 

zawitała do Pruszkowa. Dzie-
więć wakacyjnych sobót pod 

chmurką, malowniczy Park 
Potulickich i magiczna at-
mosfera! W sobotę 29 lipca 
odbyła się piąta już projekcja 
kina plenerowego. Następna 
sesja zaplanowana została 
na 5.08 („Furia”), 12.08 („X- 
Men:Apocalypse”), 19.08 („Co 
Ty wiesz o swoim dziadku?”), 
a także 26.08 („Sicario”). Każ-
dy pokaz odbywać się będzie 
zawsze o godzinie 20.30!

Warszawa Ursus
Letnia Stolica Kina zawitała 

również do Parku Czecho-
wickiego w Ursusie. Seanse 
odbywać się będą w każdy 
piątek, aż do końca waka-
cji – w lipcu o godz. 21.45, 
w sierpniu zaś o godz. 21.15. 
Pierwszy pokaz odbył się 
7  l ipca ,  zaprezentowa-
ny został film „Czekolada”. 
Projekcja przyciągnęła tłu-

my mieszkańców Ursusa 
i okolic. Najbliższy seans od-
będzie się już w piątek 04.08 
(„A właśnie, że tak!”), 11.08 
(„Połów szczęścia w Jeme-
nie”) i 18.08 („Ciekawy przy-
padek Benjamina Buttona”).

Nie przegapcie!
Nad głową bezchmurne 

niebo, na ekranie ulubieni 
aktorzy, w ręku świeży po-
pcorn, czego chcieć więcej? 
Kino letnie to wspaniała for-
ma rozrywki dla tych, którzy 
w wakacje pozostają w mie-
ście. Wstęp na wszystkie se-
anse plenerowe jest wolny. 
Wystarczy zabrać ze sobą 
ciepły koc, szeroki uśmiech, 
rodzinę, znajomych i cieszyć 
się fi lmem pod chmurką.

Gorąco zapraszamy w imie-
niu wszystkich miast i gmin!

Anna 
Jaskulska

Kino letnie to wspaniała forma rozrywki dla tych, którzy w wakacje pozostają w mieście Fot. ze strony Pruszkow-
skie Kino Letnie

U NAS. (nie)Zakazane piosenki w Pruszkowie

Szkoła patriotyzmu 
W niedziele 30 lipca odbyły się obchody 73. rocznicy 
wybuchu Powstania Warszawskiego. Przez cały dzień 
w różnych punktach miasta miały miejsce występy 
zespołu Kapsell. Kulminacyjnym punktem obchodów 
Powstania był koncert fi nałowy przed Domem Kultury 
w Parku Kościuszki. To tam przez godzinę wspólnie 
z Pruszkowianami śpiewaliśmy piosenki okupacyjne, 
wzbogacone o elementy teatralne przygotowane przez 
młodych aktorów z Teatru Strzelców.

-Polacy w momencie próby podnieśli broń, powstali prze-
ciwko okupantowi nie oglądając się na pomoc z zewnątrz. 
To chyba najwspanialsze w Powstaniu Warszawskim – tymi 
słowami przywitał mieszkańców na fi nałowym koncercie 
w Parku Kościuszkowskim starosta Maksym Gołoś. – Bohate-
rom Powstania Warszawskiego należy się szacunek i pamięć. 
W większości byli to bardzo młodzi ludzie, których marzenie 
o wolnej Polsce pchało do heroicznych czynów. Chcemy 
uczcić ich odwagę śpiewając wspólnie te same piosenki, 

które im dodawały otuchy.
Mieszkańcy otrzymali broszury, w których znaleźć można 

było teksty piosenek powstańczych (m.in. „Siekiera, moty-
ka”, „Teraz jest wojna”, „Serce w plecaku”), ale także historię 
wydarzeń jakie miały miejsce na terenie elektrociepłowni, 
czyli Pruszkowskiego epizodu Powstania Warszawskiego. 
Dorożka wraz z zespołem odwiedziła m.in. Park Hosera, Plac 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Urząd Stanu Cywilnego 
i wiele innych miejsc.

-Organizowanie tych koncertów to już tradycja – mówi 
Małgorzata Bojanowska, dyrektor muzeum Dulag 121 – 
Mamy różne formy świętowania, koncerty to tylko jedna 
z nich. Bardzo dla nas ważną rzeczą jest to, aby społeczność 
Pruszkowa spotykała się razem i wspólnie śpiewała piosenki 
okupacyjne. Jest w nich olbrzymia energia i niewyobrażalna 
pamięć – dodaje.

Występy przyciągnęły spore grono mieszkańców. Miasto 
przygotowało dla nich ponad 1000 pamiątkowych biało – 
czerwonych opasek, na których każdy mógł własnoręcznie 
namalować powstańczą kotwicę.

-To szkoła patriotyzmu – mówi jeden z mieszkańców 
miasta – Bardzo cieszymy się, że miasto przygotowuje takie 
wydarzenia, popieramy to i bardzo chętnie bierzemy w tym 
udział.

Tekst i foto:
Anna Jaskulska
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U NAS. Z wizytą w Muzeum Motoryzacji w Otrębusach

KABRIOLETY, CZOŁGI, AMERYKAŃSKIE BUICKI, RIKSZE
Wszyscy ci, którzy przemierzają trasę Warszawa – Żyrardów samochodem „znają z widzenia” Muzeum Motoryzacji w Otrębusach. Za sprawą czerwonego autobusu nie 
sposób go przeoczyć. Jeżeli zrobimy krok dalej i wybierzemy się z wizytą, wejdziemy w świat historii i techniki, fi lmowych rekwizytów i rodzinnych eventów.

Historia muzeum sięga peere-
lowskich lat 70-tych, kiedy 

w domach królowały meblościan-
ki, a szczytem motoryzacyjnych 
aspiracji był Polski Fiat 125p. Stare 
samochody popadły w niełaskę.

- Była to taka epoka, gdy ludzie 
się ich wręcz wstydzili. Zalegały 
w podwórkach, starych ogródkach, 
na ulicach, dzieciaki robiły sobie 
w nich zabawy, piaskownice, nisz-
czały – opowiada współzałożycielka 
Muzeum Joanna Mikiciuk.

Szansa dla kolekcjonerów
Socjalistyczna, narzucona nowo-

czesność dawała jednak szansę na 
niedrogie realizowanie kolekcjo-
nerskiej pasji. Ludzie pozbywali się 
kłopotliwych „wraków” bez senty-
mentów, „za przysłowiowe posprzą-
tanie podwórka”. W ten też sposób 
kolekcja została zapoczątkowana. 
Momentem zwrotnym okazało się 
spotkanie z reżyserem fi lmu „Sekret 
Enigmy”.

- Tak się zaczęła przygoda z fil-
mem. Pozwoliło nam to na dalsze 
zakupy samochodów. I tak poma-
lutku, jak każda pasja, zaczęło nas 
to wciągać. Mąż został przewodni-
czącym Sekcji Pojazdów Zabytko-
wych Automobilklubu – wspomina 
Joanna Mikiciuk.

Marzenie stało się ciałem
Kolekcja się rozrastała, zaczęła 

się również krystalizować idea 
utworzenia muzeum, w którym  
uratowane od zapomnienia auta 
mogłyby zostać pokazane światu. 
W latach 90-tych marzenie to uda-
ło się wcielić w życie – Muzeum 

Motoryzacji w Otrębusach zostało 
ofi cjalnie otwarte.

Od początku istnienia kolekcji 
właściciele stanęli przed proble-
mem, jak restaurować stare auta, 
aby przywrócić je do stanu w pełni 
sprawnych, jeżdżących pojazdów, 
a zarazem zachować ich auten-
tyczność.

Z konieczności musieli postawić 
na samokształcenie i wymianę 
doświadczeń z zagranicznymi kolek-
cjonerami. W efekcie przy Muzeum 
powstały warsztaty wyspecjalizo-
wane w restauracji i naprawach 
zabytkowych aut, z użyciem orygi-
nalnych części.

Bogata i zróżnicowana kolekcja
Ekspozycja Muzeum jest bardzo 

bogata, zróżnicowana i efektowna. 
Znajdą w niej coś dla siebie zarówno 
zapamiętali miłośnicy motoryzacji, 
jak i wszelkich zabytkowych klima-
tów, amatorzy aranżacji przestrzeni 
w stylu industrialnym lub peerelow-
skim, pasjonaci historii, wielbiciele 
rowerów, admiratorzy pięknych 
przedmiotów, dorośli i dzieci.

Jest amerykański Buick Józefa 
Cyrankiewicza, jest pierwszy samo-
chód na naftę z 1897 r., czarny Au-
stin wożący ongiś Bolesława Bieruta, 
biały Mercedes przedwojennej tan-
cerki Lody Halamy i pierwszy polski 
samochód Praga z 1928 r.

Są limuzyny niemieckiej gene-
ralicji i jeden z siedmiu Zis-ów 
wyprodukowanych na zamówienie 
Stalina, żołnierski rower z miejscem 
na karabin i kultowy czołg „Rudy”. 
O wszystkich eksponatach, ich 
historii, tej poważnej i tej ujętej 

w anegdotach opowiedzieć może, 
jeśli chcemy poznać je bliżej, prze-
wodnik.

Edukacyjna rola kolekcji
W Muzeum prowadzone są lekcje 

muzealne dla dzieci i młodzieży 
szkolnej dotyczące historii moto-
ryzacji – przekrojowe, pokazujące 
ewolucję motoryzacji począwszy od 
wynalezienia koła, albo tematyczne. 
Odbywają się szkolenia dla rzeczo-
znawców pojazdów zabytkowych.

Od wielu już lat założyciele Mu-
zeum służą swoją wiedzą jako 
konsultanci przy produkcjach fi lmo-
wych, szczególnie z okresu II wojny 
światowej – na podstawie dostar-
czonego scenariusza sugerują, jakie 
rekwizyty w postaci samochodów, 
rowerów czy riksz będą zgodne 
z tłem epoki.

Pojazdy muzealne wypożycza-
ne są regularnie do produkcji fil-
mowych, również zagranicznych 
– „brały udział” m.in. w tak zna-
nych fi lmach jak „Katyń” czy „Czas 
honoru”. Muzeum współpracuje 
z biurami podróży, które w progra-
mie wycieczek oferują przejazdy 
samochodami zabytkowymi.

Możliwość wynajmu aut i nie tylko
Pojazdy wynajmowane są również 

na wszelkiego rodzaju imprezy 
rodzinne: nie tylko na śluby, ale rów-
nież chrzciny i komunie, imieniny 
lub urodziny. Modną obecnie okazją 
do przejazdu dawnym samocho-
dem jest odnowienie ślubów mał-
żeńskich – dorosłe dzieci wynajmują 
dla rodziców model samochodu, 
jakim kilkadziesiąt lat temu jechali 
do ślubu, nierzadko radziecką Woł-

gę lub polską Warszawę. 
Aby dopełnić całości obrazu, trze-

ba wspomnieć o możliwości zorga-
nizowania eventów fi rmowych lub 
rodzinnych w budynku Muzeum. 
W specjalnie zaaranżowanej sali 
na piętrze, w towarzystwie kolekcji 
zabytkowych rowerów i innych in-
trygujących rekwizytów, odbywają 
się konferencje, spotkania fi rmowe, 
a nawet chrzciny, komunie i weselne 
obiady.

Na parterze, w bezpośrednim 
towarzystwie zabytkowych aut, 
można zorganizować małe przyjęcie 
z okazji dziecięcych urodzin – do 
dyspozycji jest grill – lokomotywka 
oraz kameralna kawiarenka.

O szczegółach można się dowie-
dzieć na www.muzeum-motoryza-
cji.com.pl

Tekst i foto: Sylwia Pańków
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1618/1821/ODS Huta Żabiowolska, stan
deweloperski, wolnostojący, 4 pokoje, pow. 
50 m2, działka 1200 m2, cena 590.000 zł

1613/1821/ODS Nadarzyn, Rusiec, wolnostojący,
4 pokoje, pow. 140 m2, działka 1050 m2, cena
630.000 zł

1611/1821/ODS Nadarzyn, Rusiec, wolnostojący,
3 pokoje, pow. 120 m2, działka 1000 m2, cena
669.000 zł

1604/1821/ODS Baranów, Boża Wola,
wolnostojący, 5 pokoi, pow. 200 m2, działka
800 m2, cena 670.000 zł

1608/1821/ODS Żyrardów, stan deweloperski,
wolnostojący, 7 pokoi, pow. 255 m2, działka
1435 m2, cena 770.000 zł

1614/1821/ODS Rozalin,  wolnostojący,
7 pokoi, pow. 240 m2, działka 3000 m2, cena
1.250.000 zł

1612/1821/ODS Nadarzyn, Kajetany,
wolnostojący, pow. 147 m2, działka 1045 m2,
cena 1.290.000 zł

1603/1821/ODS Ożarów Maz., Płochocin,
wolnostojący, 5 pokoi, pow. 260 m2, działka
2000 m2 cena 1.290.000 zł

1594/1821/ODS Wolica, wolnostojący, stan
deweloperski, 7 pokoi, pow. 219 m2, działka
1070 m2, cena 985.000 zł

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

1 5 7 3 / 1 8 2 1 / O D S  Wa r s z a w a ,  U r s u s ,
wolnostojący, 7 pokoi, pow. 160 m2, działka
650 m2, cena 999.000 zł

1 5 6 8 / 1 8 2 1 / O D S  Wa r s z a w a ,  U r s u s ,
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

1 5 7 4 / 1 8 2 1 / O D S  Wa r s z a w a ,  U r s u s ,
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 Mazowiecki, stan
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 650.000 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 Mazowiecki,
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

1598/1821/ODS Żabia Wola, wolnostojący,
stan deweloperski, 5 pokoi, pow. 110 m2,
działka 1000 m2, 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. 85 m2, działka 1800 m2, cena
750.000 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

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

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 1405m2, 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 325m2, 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

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 Mazowiecki, 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. 220 m2, 5 pokoi, działka 600 m2, cena
740.000zł

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
360.000 zł

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

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

1 5 7 3 / 1 8 2 1 / O D S  Wa r s z a w a ,  U r s u s ,
wolnostojący, 7 pokoi, pow. 160 m2, działka
650 m2, cena 999.000 zł

1 5 6 8 / 1 8 2 1 / O D S  Wa r s z a w a ,  U r s u s ,
wolnostojący, 6 pokoi, pow. 180 m2, działka
977 m2, cena 1.100.000 zł

1 5 7 4 / 1 8 2 1 / O D S  Wa r s z a w a ,  U r s u s ,
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

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 370.000 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. 170m2, działka 400
m2, cena 495.000 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 926.000 zł

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

1 5 2 8 / 1 8 2 1 / O D S  N a d a r z y n ,  R oz a l i n ,
wolnostojący, 3 pokoje, pow. 180 m2, działka
1800 m2, cena 695.000 zł

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

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

3343/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 37 
m2, cena 185.000 zł

3338/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 38
m2, cena 232.000 zł

3339/1821/OMS Piastów, 2 pokoje, pow. 47
m2, cena 247.000 zł

3327/1821/OMS Brwinów, 3 pokoje, pow. 47
m2, cena 205.000 zł

3326/1821/OMS Grodzisk Mazowiecki,
3 pokoje, pow. 55 m2, cena 240.000 zł

3330/1821/OMS Milanówek, 2 pokoje, pow.
60 m2, cena 305.000 zł

3332/1821/OMS Piastów, 3 pokoje, pow. 55
m2, cena 306.000 zł

3325/1821/OMS Piastów, 2 pokoje, pow. 48
m2, cena 310.000 zł

3329/1821/OMS Pruszków, kawalerka, pow.
22 m2, cena 145.000 zł

3328/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 40
m2, cena 245.000 zł

3324/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 75
m2, cena 450.000 zł

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

3322/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 48
m2, cena 259.000 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 316.000 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

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

3289/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 60 
m2, cena 339.000 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

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

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

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

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

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

3196/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 43
m2, cena 255.000 zł

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

N A     S P R Z E D A Ż

MIESZKANIA

DOMY



OFERTY
redakcja@fl esch.pl

Nr 14 (CXXII) / 2017

3 - 30 SIERPNIA 2017 9www.fl eschmazowsza.info.pl

CHCESZ SPRZEDAĆ NIERUCHOMOŚĆ, ZGŁOŚ: (22) 730-33-43

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

3165/1821/OMS Piastów, kawalerka, pow. 30
m2, cena 180.000 zł

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

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

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 429.000 zł

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 299.000 zł

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

3066/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 48
m2, cena 275.000 zł

3079/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 46
m2, cena 262.000 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

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

3255/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 47
m2, cena 300.000 zł

3252/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow.
35,5 m2, cena 205.000 zł

3249/1821/OMS Pruszków, kawalerka, pow.
36 m2, cena 195.000 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 199.000 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

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

2487/1821/OGS Stare Babice, Borzęcin Mały,
budowlana, pow. 900 m2, cena 185.000 zł

2485/1821/OGS Jaktorów, Chylice, budowlana,
pow. 1272 m2, cena 220.000 zł

2477/1821/ODS Brwinów, Owczarnia,
budowlana, pow. 900 m2, cena 250.000 zł

2476/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, budowlana,
pow. 1422 m2, cena 206.000 zł

2475/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, budowlana,
pow. 1500 m2, cena 202.500 zł

2474/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, budowlana,
pow. 2339 m2, cena 315.000 zł

2473/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, budowlana,
pow. 1200 m2, cena 156.000 zł

2468/1821/OGS Strzeniówka, budowlana,
pow. 2300 m2, cena 529.000 zł

2467/1821/OGS Stare Babice, Lipków,
budowlana, pow. 2000 m2, cena 790.000 zł

2466/1821/OGS Kanie, budowlana, pow. 1001
m2, cena 200.000 zł

2464/1821/OGS Nadarzyn, inwestycyjna,
pow. 5465 m2, cena 1.000.000 zł

2463/1821/OGS Mszczonów, Marków-Świnice,
leśna, pow. 21 700 m2, cena 651.000 zł

2455/1821/OGS Kanie, budowlana, pow. 1075
m2, cena 215.000 zł

2454/1821/OGS Tarczyn, Przypki, budowlana,
pow. 2000 m2, cena 145.000 zł

2453/1821/OGS Chylice, budowlana, pow.
1800 m2, cena 540.000 zł

2450/1821/OGS Nadarzyn, Stara Wieś,
budowlana, pow. 1000 m2, cena 250.000 zł

2449/1821/OGS Nadarzyn, Stara Wieś,
budowlana, pow. 1500 m2, cena 250.000 zł

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

2446/1821/OGS Nadarzyn, Stara Wieś,
budowlana, pow. 2073 m2, cena 290.000 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 Maz., 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 90.000 zł

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, budowlana, cena 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

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

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

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

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

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

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 329.000 zł

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

2 1 6 8 / 1 8 2 1 / O G S  N a d a r z y n ,  R u s i e c ,
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

2 1 5 5 / 1 8 2 1 / O G S  W y c i n k i  O s o w s k i e ,
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 Mazowiecki,
Ołtarzew, inwestycyjna, pow. 2000 m2, cena
640.000 zł

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

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

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

970/1821/OGS Kanie,  pow.  1005 m2,
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

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

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

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

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

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

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

1466/1821/OGS Nadarzyn, Parole, pow. 1000
m2, budowlana, cena 100.000 zł
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OBWIESZCZENIE WOJE WODY
MA ZOWIECKIEGO

o w ydaniu dec yzj i
Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 

2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., 
poz. 2031 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 12.07.2017 r. 
Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję Nr  280/II/2017 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Roz-
budowa drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Biskupickiej w 
Brwinowie na odcinku od km 10+005 do km 10+461”, 
powiat pruszkowski, województwo mazowieckie.

 Inwestorem przedsięwzięcia jest Zarząd Województwa 
Mazowieckiego, na rzecz którego działa Mazowiecki Za-
rządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie z siedzibą przy 
ul.  Mazowieckiej 14, 00-048 Warszawa reprezentowany 
przez Pana Zbigniewa Ostrowskiego, na mocy uchwały 
Nr 2098/209/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego, 
działający przez pełnomocnika Pana Arkadiusza Kosiń-
skiego – Burmistrza Gminy Brwinów. 

 Działki usytuowania obiektu - drogi:
- w projektowanym pasie drogowym (tłustym drukiem – 

numery działek do przejęcia pod inwestycję w nawiasach 
- numery działek po podziale):

obręb 03 Brwinów: 358/2 (358/3, 358/4), 286/4;
obręb 05 Brwinów: 13, 28/5;
obręb 08 Brwinów: 249/1, 222/27, 225/1, 249/2, 250/3.
- numery działek przeznaczone pod przebudowę innych 

dróg publicznych, niewchodzące w skład projektowanego 
pasa drogowego tłustym drukiem - numery działek po 
podziale przeznaczone pod budowę/przebudowę):

obręb 03 Brwinów: 335/16, 335/7, 335/15, 287;
obręb 05 Brwinów: 2, 4, 28/4;
obręb 08 Brwinów: 250/4, 203/1.
- numery działek poza pasem drogowym przeznaczone 

pod budowę lub przebudowę sieci uzbrojenia terenu (tłu-
stym drukiem - numery działek po podziale przeznaczone 
pod budowę/przebudowę):

obręb 03 Brwinów: 287, 356, 358/1, 358/2, 357;
obręb 05 Brwinów: 2, 4, 28/4, 21, 11, 10, 7;
obręb 08 Brwinów: 204, 203/1, 250/4.
 Od  powyższej decyzji  przysługuje prawo do wniesienia 

odwołania w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, do 
Ministra Infrastruktury i Budownictwa za pośrednictwem 
Wojewody Mazowieckiego, pl. Bankowy 3/5, 00-950 War-
szawa. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania 
administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po 
upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infra-
struktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w War-
szawie (pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 641, 
w godzinach 13-16 – pon., 8-12 – śr. i piąt.), gdzie można 
zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania 
orzeczenia w sprawie.  WI-II.7820.2.4.2017.MP

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

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

SZUKAM PRACY:
-Doświadczona opiekunka 

z przygotowaniem pedago-
gicznym (emerytka), uczciwa, 
zdrowa, nie paląca, odpowie-
dzialna, wzorowo zaopiekuje się 
dzieckiem od lat 2, najchętniej 
na 1/2 etatu. Mogę dojechać. 
Piastów. Tel. 695 482 531

-Opiekunka z doświadczeniem 
bez nałogów dająca radę z ka-
pryśnymi seniorami szuka pracy 
bez zamieszkania w Wa-wie. Tel. 
572 489 137

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

-Zaopiekuję się starszą osobą z 
zamieszkaniem. Tel. 788 310 948

AUTOMOTO:
-Kolektor ssący do Renault 

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

-Kupię każdy samochód oso-
bowy i dostawczy, również roz-
bity i bez dokumentów. Tel. 519 
353 990

-Kupię motocykle: wfm, wsk, 
motorynka, komar, osa, junak 
oraz wszelkie części z okresu PRL 
i przedwojenne. Tel. 516 774 069

-Kupię stare auta: warszawę, 
syrenę, fi ata, garbusa, nysę, ma-
lucha, mikrusa oraz wszelkiego 
rodzaju części. Mile widziane czę-
ści karoseryjne. Tel. 516 774 069

-Pasjonat-hobbysta kupi czę-

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

-Sokół 600 poj. Kupię części 
do takiego motocykla: zbiornik 
paliwa, koła. Tel. 516 774 069

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

-Dom w Jaktorowie sprzedam: 
stan surowy zamknięty, 60 m2, 
garaż 18 m. Cena: 247 tys. zł do 
negocjacji. Tel. 694 283 275

-Pruszków dwupoziomowe 
mieszkanie ok. 70 m2 w domu 
jednorodzinnym sprzedam. Tel. 
604 282 420

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

-Sprzedam dom w Grodzisku 
Maz. o pow. 220 m2, ładnie 
zagospodarowana działka o 
pow. 880 m2. Trzy kondygnacje, 
które mogą być niezależne. Dach 
kryty blachodachówką, okna 
PCV. Na działce pomieszczenia 
gospodarcze o pow. ok. 50 m2. 
Wszystkie media miejskie. Tel. 
504 554 890

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

-Sprzedam lub wynajmę stad-
ninę koni i pensjonat na Mazu-
rach. Same budynki 10 km od 
Mrągowa. Cena najmu: 8 000 zł. 
Tel. 515 149 774

-Sprzedam piękne, zadrzewio-
ne siedlisko na wsi z domem do 
remontu (40 m2) przy drodze 
asfaltowej. Działka 3 000 m2. 
Zaborowo k. Płońska. Cena 47 
tys. zł. Tel. 606 830 890

-Sprzedam segment w Na-
tolinie.87,2 m2. Tel:(29)743 52 
21, 507-175-377

-Szukam dwupokojowego 
mieszkania do wynajęcia w Pia-
stowie. Tel. 531 218 960

-Teresin – Niepokalanów. 
Sprzedam dom 150 m2 mu-
rowany, działka 850 m2, cicha, 
ładna okolica, blisko las. Tel. 696 
880 038

-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:
-Miła, serdeczna, uczciwa 

o młodym wyglądzie i kobiecych 
kształtach pozna Pana 65-75 
lat, dżentelmena: uczciwego, 
wrażliwego, dobrego przyjaciela, 
bez nałogów z Warszawy. Tel. 
(22) 635 53 38 od 12 do 22. P.S. 
gawędziarzom i kłamczuchom 
dziękuję!

-Poznam Panią 50 plus. Tel. 
577 019 070

-Poznam Panią 50 plus Irek. 
Mój nr. tel. 532 292 456

-Wdowa lat 69 pozna Pana 
w odpowiednim wieku do stałe-
go związku poważnie myślącego 
o życiu. Mogę zmienić miejsce 
zamieszkania. Tel. 506 387 071

KUPIĘ - SPRZEDAM:
-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 poszukuje do 
kupna motocykla z lat 30-tych 
marki Tornedo. Kupię cały po-
jazd lub części. Nawiążę kontakt 
z posiadaczami tego pięknego 
pojazdu. Tel. 505 529 328

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

-Kryształy sprzedam. Tel. 509 
490 241

-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

-Kupię topole na pniu, olchę, 
sosnę, samosiejkę i inne. Tel. 514 
640 779

-Kupię stare auta: fiat 125p 
i 126p, syrena, warszawa, wołga, 
moskwicz, mikus, zaporożec, 
nysa i inne ciekawe oraz stare 
motocykle - części. Tel. 505 529 
328

-Kupię stare motocykle z PRL: 

wsk, wfm, shl, junak, motoryn-
ka, komar oraz wszelkie części. 
Kupię również każdy wózek 
boczny (kosz). Stan obojętny. Tel. 
505 529 328

-Lepik na gorąco sprzedam ok. 
200 kg, cena 250 zł do negocjacji. 
Tel. 660 930 281 po 15-tej

-Pasjonat starej motoryzacji 
kupi stare motocykle, części. 
Płacę gotówką! Tel. 516 774 069

-Płaszcz damski skórzany, brą-
zowy dł. 115 cm sprzedam, cena 
100 zł. Tel. 695 681 450

-Raportówkę skórzaną, brą-
zową sprzedam za 40 zł. Tel. 695 
681 450

-Sprawny kompresor sprze-
dam. Tel. 505 345 767

-Sprzedam autofotelik dzie-
cięcy, cena 50 zł. Tel. 695 681 450

-Sprzedam kurtkę skórzaną 
damską, czarną dług. 70 cm, 
nowa, cena 50 zł. Tel. 695 681 450

-Sprzedam kurtkę skórzaną 
męską ze skóry cielęcej, nowa 
w kolorze brązowym, rozmiar L. 
Cena 300 zł do negocjacji. Tel. 660 
930 281 po 15-tej

-Stare obrazy sprzedam oraz 
lapmę rehabilitacyjną szwedzką 
BIOPRON i niemiecką INFRAPHIL 
HP 1500. Tel. 509 490 241

USŁUGI:
-Usługi wróżbiarskie: więcej 

informacji na stronie: www.
tarocista.pl

-Ziemia na wyrównanie tere-
nu. Czarnoziem, humus. Tel. 514 
640 779

RÓŻNE
-Pomogę, czuję i widzę więcej, 

wiem co było, wiem co jest, wiem 
co będzie: www.tarocista.pl tel. 
600 103 891

-Poszukuję psa owczarka bel-
gijskiego czarnego do pokrycia 
suki za opłatą lub otrzymania 
szczeniaka. Tel 500 185 628

-Poszukuję nauczyciela hi-
storii: szkoła zawodowa do eg-
zaminu poprawkowego aby 
przygotować ucznia w miesiącu 
lipcu. Tel. 500 185 628

-Wycinka i pielęgnacja drzew 
metodą alpinistyczną. Kupię sta-
rodrzew na pniu. Tel. 797 449 702

-Wynajmę miejsce ogrodzone 
pod samochód. Zachodnie okoli-
ce Warszawy. Cena 200 zł/mc. Tel. 
792 327 011

-Wypożyczalnia osuszaczy - osu-
szanie budynków. Tel. 691 516 478

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 Państwo

Dzisiaj nasz kącik trochę w innym 
tonie…

Wreszcie przyszło do nas praw-
dziwe lato, zaczęły się upały, wyko-
rzystujemy każdą wolną chwilę na 
wyjazdy nad morze, jeziora, rzeki.

Pamiętajmy, że kwestią prioryteto-
wą jest bezpieczeństwo, szczególnie 
naszych dzieci.

Ostatni weekend miałam okazję 
spędzić nad morzem, pogoda była 
bardzo ładna więc plaża zapełniona 
była wczasowiczami.

Niestety co chwilę słychać było 
rodziców szukających swoich dzieci.

Dzieci nie zdają sobie sprawy 
z możliwego niebezpieczeństwa 
i często bez wiedzy rodziców oddala-

ją się bo zobaczą inne dzieci lub fajną 
budowlę na piasku.

Wystarczy tylko chwila by stracić 
naszą pociechę z oczu, a odnalezienie 
jej w tłumie ludzi i dzieci jest nie-
zmiernie trudne i kosztuje nas wiele 
nerwów i strachu.

Drodzy Państwo zabezpieczmy 
swoje dzieci tak abyśmy cały czas 
widzieli, które dziecko jest nasze.

Proponuję nie korzystać z chuste-
czek czy innych nakryć głowy sprze-
dawanych w sklepach przy plaży, one 
wszystkie są takie same, wszystkie 
mają podobne do siebie motywy.

Proponuję zakupić kawałek mate-
riału o wyrazistym kolorze nawet od-
blaskowym i z tego właśnie materiału 
stworzyć dziecku nakrycie główki.

Będziemy widzieć nasze dziecko 
nawet z daleka bo zdecydowanie 
będzie odróżniać się od innych.

Pamiętajmy też o bransoletkach 
z imieniem i nazwiskiem oraz nume-
rem telefonu opiekuna.

K o s z t  t a k i e j  b r a n s o l e t k i  to 
w ydatek  r zędu k i lku  z łot ych 
a gwarancja, że jeśli nasze dziecko 
się zgubi to osoba, która je znajdzie 
będzie miała nasze namiary.

Często takie opaski, można nabyć u 
ratowników na strzeżonych plażach.

***
Drodzy Państwo obserwujmy nasze 

otoczenie, patrzmy czy na plaży nie 
mija nas jakieś dziecko, któremu nie 
towarzyszy osoba dorosła.

Pamiętajmy, że dziecko potrafi  odda-
lić się i zniknąć w „morzu” parawanów 
w ciągu kilku sekund.

Życzę Państwu udanych wakacji i tyle 
powrotów ile wyjazdów.

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

Działka na sprzedaż

220 000 PLN

Pruszków

875 m2
Nr oferty: 

2439/1821/OGS

Rodzaj działki budowlana

Kształt
prostokąt
30mx17m

Media tak

Kontakt 22 730 33 43

Nr oferty: 

2447/1821/OGS

Rodzaj działki budowlana

Kształt
prostokąt
33mx30m

Media tak

Kontakt 22 730 33 40

Nr oferty: 

1564/1821/ODS
Rok budowy: 2008

Stan: dobry

Typ domu wolnostojący

Pow. działki 5000 m .kw.

Kontakt 22 730 33 40

Mieszkanie na sprzedaż

180 000 PLN

Piastów

1 pok., 30 m2
Nr oferty: 

3327/1821/OMS
Rok budowy: 1973

Stan:
drobny 
remont

Piętro: 3

Typ kuchni: widna

Kontakt 22 730 33 40

O F E R T Y   G O D N E   P O L E C E N I A

Nr oferty: 

3313/1821/OMS
Rok budowy: 2006

Stan: bardzo dobry

Piętro: 1

Typ kuchni: widna

Kontakt 22 730 33 40

Mieszkanie na sprzedaż

540 000 PLN

Warszawa - Ursus

4 pok., 72 m2

Nr oferty: 

3287/1821/OMS
Rok budowy: 2012

Stan: bardzo dobry

Piętro: parter

Typ kuchni: otwarta

Kontakt 22 730 33 40

Działka na sprzedaż

160 000 PLN

Walendów

1000 m2

Działka na sprzedaż

180 000 PLN

Żółwin

1200 m2
Nr oferty: 

2454/1821/OGS

Rodzaj działki budowlana

Kształt
prostokąt
40mx50m

Media tak

Kontakt 22 730 33 43

Działka na sprzedaż

120 000 PLN

Ożarów Mazowiecki

500 m2

Nr oferty: 

2421/1821/OGS

Rodzaj działki budowlana

Kształt
kwadrat
32mx32m

Media tak

Kontakt 22 730 33 40

Działka na sprzedaż

145 000 PLN

Tarczyn, Przypki

2000 m2

Nr oferty: 

2419/1821/OGS

Rodzaj działki budowlana

Kształt
prostokąt
15mx60m

Media tak

Kontakt 22 730 33 40

Działka na sprzedaż

143 000 PLN

Nadarzyn, Stara Wieś

995 m2

Nr oferty: 

2399/1821/OGS

Rodzaj działki budowlana

Kształt
prostokąt
30mx40m

Media tak

Kontakt 22 730 33 43

Dom na sprzedaż

555 000 PLN

Okolice Grodziska Maz.

5 pok., 112 m2

Dom na sprzedaż

580 000 PLN

Żelechów

4 pok., 126 m2
Nr oferty: 

1553/1821/ODS
Rok budowy: 2006

Stan: bardzo dobry

Typ domu wolnostojący

Pow. działki 1500 m .kw.

Kontakt 22 730 33 43

Mieszkanie na sprzedaż

310 000 PLN

Piastów

3 pok., 64 m2

Nr oferty: 

3260/1821/OMS
Rok budowy: 2012

Stan: bardzo dobry

Piętro: 1

Typ kuchni: widna

Kontakt 22 730 33 43

Mieszkanie na sprzedaż

205 000 PLN

Brwinów

3 pok., 47 m2

Nr oferty: 

3320/1821/OMS
Rok budowy: 1986

Stan: do remontu

Piętro: 7

Typ kuchni: aneks

Kontakt 22 730 33 43

Mieszkanie na sprzedaż

130 000 PLN

Brwinów

2 pok., 29 m2

Mieszkanie na sprzedaż

316 000 PLN

Pruszków

2 pok., 44 m2

Nr oferty: 

3266/1821/OMS
Rok budowy: 1939

Stan:
drobny 
remont

Piętro: parter

Typ kuchni: widna

Kontakt 22 730 33 43

Mieszkanie na sprzedaż

338 000 PLN

Pruszków, Parzniew

3 pok., 58 m2

Nr oferty: 

3165/1821/OMS
Rok budowy: 1976

Stan: bardzo dobry

Piętro: 4

Typ kuchni: aneks

Kontakt 22 730 33 43


	s.01
	s.02
	s.03
	s.04
	s.05
	s.06
	s.07
	s.08
	s.09
	s.10
	s.11
	s.12

