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Następne wydanie
FLESCH MAZOWSZA ukaże się 

27 września 2017

RAPORT Z MILANÓWKA. Zawieszenie komunikacji PKP = chaos komunikacyjny

R o z k ł a d  P K P
Do 4 września praktycznie wszyscy się przygotowywali od miesięcy. Trwały planowania, opracowywano 
różne warianty, rozmowy pomiędzy koleją a władzami samorządowymi prowadzone były niemal na 
okrągło.

Szczególnie obawiano się 
tej sytuacji w Milanówku, 

mieście od czterech miesię-
cy rozpołowionym. Główna 
arteria komunikacyjna dla 
pieszych została przecięta 
4 maja. Miasto praktycznie 
zostało podzielone.

Na kilka dni przed czwar-
tym na mieście pojawiły się 
plakaty głoszące, że „kolej 
inwestuje w komfort”. Dziw-
nym trafem w mojej okolicy 

wszystkie pojawiły się na 
ścianach śmietników. Przy-
padek?

Dzień 0: 3 września
Autobusy ruszyły w nie-

dzielę. W wojskowym języku 
nazywa się to bodaj reko-
nesansem bojem. Bój to był 
pierwszy i raczej – jak to się 
określa: lajtowy. Autobusy 
spokojnie kursowały mię-
dzy przystankami, wożąc 

niemal wyłącznie powietrze. 
Mieszkańcy głównie się przy-
glądali.

- Muszę jutro pojechać 
do Warszawy – mówi jedna 
z mieszkanek. – Chcę się zo-
rientować, jak to będzie wy-
glądało w praktyce. Wiadomo 
– na papierze czy ekranie 
wszystko wygląda ślicznie, 
a praktyka zawsze wygląda, 
jak wygląda…

Jak ona wygląda informu-

je mężczyzna powracający 
z Warszawy około 17.

-  Jak  to  tak  w ygląda 
w święto, to czarno to wi-
dzę – mówi. – Osiemdziesiąt 
minut jechałem. A jeszcze 
w Pruszkowie nieukończony 
remont…

W każdym razie szlak został 
przetarty

Dokończenie na str. 7
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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

PRAWO. Weszły w życie nowe przepisy dotyczące spółdzielni mieszkaniowych

Czeka nas spółdzielcza rewolucja?
Kilka dni temu weszły w życie nowe przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Nowelizacja sprawi, że 
członkowie spółdzielni odzyskają swoje realne prawa.

Mieszkańców mieszkań zarządza-
nych przez spółdzielnie mieszka-

niowe czekają duże zmiany. Przepisy 
znowelizowanej ustawy o spółdziel-
niach mieszkaniowych znacznie po-
prawiają sytuację spółdzielców oraz 
właścicieli mieszkań zarządzanych przez 
spółdzielnie mieszkaniowe.

Niebezpieczne zmiany dla prezesów 
spółdzielni

Obecnie członkostwo w spółdzielni 
przysługuje tylko tym, którzy posia-
dają prawo do lokalu, ewentualnie, 
gdy zawierana była umowa o budowę 
lokalu. Członkami spółdzielni mogą 
być też bliscy osób, którym wygasło 
spółdzielcze prawo do lokalu. Od wrze-
śnia zlikwidowane zostało członkostwo 
tzw. członków oczekujących tj. takich, 
którym te prawa nie przysługują.

- Członkowie oczekujący to często 
w praktyce „drużyny” prezesów, któ-
re głosują na walnych zgromadze-
niach zgodnie z ich wolą. Dzięki nim 
prezesi są praktycznie nieusuwalni 
i mogą przegłosować wszystkie uchwały, 
w tym niekorzystne dla spółdzielców — 
komentuje zmianę senator Lidia Staroń.

Nowelizacja zapewnia także większą 
ochronę praw spółdzielców poprzez 
uniemożliwienie spółdzielni podjęcia 
decyzji o wygaśnięciu lokatorskiego pra-
wa do lokalu. Taką decyzję od września 
może podjąć tylko sąd.

Korzystne zmiany dla członków 
spółdzielni

Kolejną istotną zmianą jest wprowa-
dzenie możliwości odzyskania spółdziel-
czego lokatorskiego prawa do lokalu 
przez osobę, która utraciła je na wskutek 
zaległości czynszowych i następnie spła-
ciła długi wobec spółdzielni razem z od-
setkami (taki zwrot będzie możliwy, gdy 
danego mieszkania nie zasiedlił jeszcze 
inny lokator). Ponadto, spod egzekucji 

komorniczej wyłączono opłaty za media 
wnoszone przez osoby zamieszkujące 
w spółdzielczych blokach. Wcześniej 
brak wyłączenia tych kwot z egzekucji, 
skutkował powstaniem zaległości wo-
bec dostawców mediów.

Dużym ułatwieniem jest także wpro-
wadzenie możliwości uczestniczenia 
w walnym zebraniu członków spół-
dzielni poprzez pełnomocnika. Kolejną 
bardzo ważną zmianą jest przyznanie 
prawa do pieniędzy zgromadzonych na 
funduszu remontowym nieruchomości.

Ułatwienia dla kupujących
Nowelizacja poprawiła także sytuację 

nabywców mieszkań w spółdzielniach. 

Zniesiono bowiem obowiązek wnosze-
nia wpisowego i udziałów w zamian 
za wstąpienie do spółdzielni. Do tej 
pory bywało, że spółdzielnie żądały za 
nabycie członkostwa wpłat sięgających 
nawet kilku tysięcy złotych. W związku 
z tym, osoby kupujące mieszkanie na 
rynku wtórnym, często nie decydowały 
się wstąpić do spółdzielni, a tym samym 
nie mogły uczestniczyć w walnych 
zgromadzeniach i decydować o losach 
wspólnoty. 

Nowe przepisy zaczęły obowiązywać 
9 września, kiedy to znowelizowana 
ustawa o spółdzielniach mieszkanio-
wych weszła w życie.

Kinga Rochalska 

U NAS. Miasteczko zdrowia w Pruszkowie

Zdrowa niedziela
W minioną niedzielę na placu przy Kościele św. 
Kazimierza w Pruszkowie pojawiły się specjalne 
stanowiska medyczne. Mieszkańcy mieli okazję 
bezpłatnie sprawdzić stan swojego zdrowia.

W niedzielę, 10 września, od godz. 9.00 do 13.00 na placu 
przy Kościele Św. Kazimierza w Pruszkowie mieszkańcy 
powiatu pruszkowskiego mieli okazję zadbać o swoje 
zdrowie.

Na dziedzińcu kościoła prowadzone były badania 
profi laktyczne w kierunku astmy, cukrzycy, nadciśnienia 
tętniczego oraz chorób serca. Ponadto, mieszkańcy mogli 
uzyskać porady i otrzymać materiały edukacyjne zwią-
zane z tematyką profi laktyki raka piersi oraz profi laktyki 
boreliozy przekazywane przez specjalistów z Powiatowej 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pruszkowie. Mogli 
także spotkać się z lekarzami ginekologami i położną 
oraz uzyskać konsultacje dotyczące laktacji oraz opieki 
okołoporodowej.

Ponadto, umożliwiono darmową konsultację dla rodzi-
ców oraz dzieci, prowadzoną przez psychologów, pedago-
gów, logopedów, specjalistów od profi laktyki uzależnień 
i przemocy oraz szeroko pojętego kryzysu. Nie zabrakło 
także szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej i medycznej, a także konsultacji z reha-
bilitantami, którzy podpowiadali jakie ćwiczenia należy 
wykonać aby poprawić sprawność ciała.

- Poprzez takie akcje starostwo chce zachęcić miesz-
kańców powiatu do dbania o swoje zdrowie oraz udzielić 
informacji, gdzie i jak często powinno się wykonywać 
badania. Ważnym aspektem jest także promocja profi lak-
tyki w postaci aktywności fi zycznej niezależnie od wieku 
– podsumowują urzędnicy.            Kinga Rochalska
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EDUKACJA. Nie takie przedszkole 
straszne jakby się miało wydawać!

Pozycja godna uwagi 
Pójście do przedszkola wiąże się często z ogromnym 
stresem. Zarówno dla dzieci jak i ich rodziców. 
Naprzeciw temu problemowi wychodzi Katarzyna 
Kania – Stróżewska, grodziski pedagog oraz 
terapeuta ze swoją książką pt.,: „Nawet koza 
białogłowa do przedszkola pójść gotowa”. 

Adaptacja przedszkolna dla jednych jest przysłowiową 
bułką z masłem, a dla niektórych stanowi nie lada wyzwa-
nie. Autorami książki są twórcy przedszkola Burczybas, więc 
możecie być pewni, że ludzie którzy na co dzień pracują 
z dziećmi wiedzą najlepiej jak wygląda cały proces adapta-
cyjny i jak się do niego przygotować.

Nie jest to jednak typowy poradnik, wypełniony po brzegi 
fotografi ami dzieci bawiących się w przedszkolu z wykle-
panymi na pamięć poradami. Jest to kawał literatury opi-
sującej ostatnie miesiące przed przedszkolnym debiutem.

Bohaterem powieści jest Staś, mały chłopiec, który spę-
dza wakacje na wsi u babci Lusi i dziadka Antka. Są to jego 
ostatnie wakacje przed pójściem do przedszkola. Chłopiec 
beztrosko spędza czas w otoczeniu rodziny i wiejskich 
zwierząt. Z jednej strony cieszy się z pójścia do nowego 
miejsca, ale z drugiej obawia się czy da sobie tam radę.

Staś ma też starszą siostrę Marysie, która wprowadza go w 
świat przedszkola opowiadając mu, że pozna tam mnóstwo 
ciekawych kolegów i koleżanek, a przemiłe panie, które 
tam pracują nie pozwolą mu się tam ani nudzić ani smucić.

Książka Katarzyny Kani – Stróżewskiej to wspaniała 
opowieść nie tylko o przedszkolu, ale także o wspaniałych 
wakacjach na wsi. Autorka poświęciła mnóstwo miejsca 
w swojej książce opisom zwierząt, ich zwyczajom, a także 
obowiązkom, jakie mają ludzie je hodujący. Tego typu po-
zycje często epatują nadmiernym dydaktyzmem lub jeśli 
odbiorcami są właśnie dzieci – są napisane zbyt banalnie. 
Tutaj jednak narratorem jest dziecko, co pozwala lepiej 
wczuć się w historię. Książka zawiera także poradnik dla 
rodziców, z którego można się dowiedzieć np. jak oswoić 
lęk przed przedszkolem.

Książka od 1 grudnia dostępna jest pod adresem www.
coryllus.pl, a jej koszt to 32 zł. Wszystkich gorąco zachęca-
my do przeczytania. To naprawdę godna uwagi pozycja.

AJ



Budynek ma prawie 2 tys. 
m. kw. powierzchni użyt-

kowej, arena sportowa ma 
wymiary 44,75 m na 22,5 m. 
przy wysokości 7,57 m. Dla 
publiczności przewidziano 
198 miejsc siedzących. Za-
wodnicy mają do dyspozycji 
32 miejsca.

Oprócz głównego boiska 
jest jeszcze sala fi tness, pokój 
trenerów, zaplecze szatnio-
wo – sanitarne oraz ścianka 
wspinaczkowa. Co warte 
podkreślenia – nawierzchnia 
Sali posiada certyfi kat upraw-
niający do gry na najwyż-
szym poziomie wydany przez 
Międzynarodową Federację 
Koszykówki. To jednak wciąż 
nie stanowi o wyjątkowości 
tej hali.

Odzyskuje 80% ciepła
Najnowocześniejsze roz-

wiązanie zostało zastosowa-
ne w ogrzewaniu hali. Za-

miast tradycyjnej kotłowni są 
pompy głębinowe a automa-
tyczny system odzyskiwania 
ciepła pozwala na powtórne 
„użycie” ciepła aż w 80 %.

Jak wspominał burmistrz 
Arkadiusz Kosiński spory 
kłopot mieli kominiarze zo-
bowiązani prawem budow-
lanym do odbioru budynku. 
Sęk w tym, że nie ma w nim 
żadnego komina i są oni 
w tej sytuacji praktycznie 
bezużyteczni.

Pasywny o sprawdzonej 
jakości

Polski Instytut Budow-
nictwa Pasywnego i Ener-
gii Odnawialnej przyznał 
budynkowi hali sportowej 
w Brwinowie certyfi kat „Bu-
dynek pasywny o sprawdzo-
nej jakości”. Budynki pasywne 
są najnowszą generacją bu-
dynków energooszczędnych 
i oferują wysoki komfort 

cieplny przez cały rok. Do 
ich ogrzania lub chłodzenia 
wystarcza niewielka ilość 
dostarczanej energii.

Energooszczędność obiek-
towi gwarantują:

•system wentylacji z odzy-
skiem ciepła,  

•ogrzewanie podłogowe,  
•energooszczędne okna 

z systemem rolet zewnętrz-
nych,  

•ocieplenie ścian grubą (30 
cm) warstwą styropianu, 

•ocieplenie dachu warstwą 
styropianu grubości 50 cm.

Dziesięć razy tańsza
W każdym razie koszt 

ogrzewania w „normalnej” 
hali sięga rzędu 30 – 40 tys. zł 
na kwartał. Ta hala to jedynie 
4 tys. zł.

Podczas uroczystości bur-
mistrz wręczył szczególnie 
zasłużonym przy inwestycji 
pamiątkowe statuetki, sala 

została poświęcona, a po-
tem… Potem rozpoczęły się 
pokazy sportowe. Byli wirtu-
ozi jazdy na rolkach, piłkarz 
– akrobata, koszykarze – spe-
cjaliści od akrobatycznych 
wsadów a także wspinacze.

Także dla mieszkańców
Inwestycja kosztowała 

8  975  040 zł. Gminie udało 
się uzyskać dofi nansowanie 
w w ysokośc i  2  mln .  z ł 
z Funduszu Rozwoju Kultu-
ry Fizycznej oraz pożyczkę 
(umarzalną w 60 proc) także 
w wysokości 2 mln. zł z Naro-
dowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej.

Hala będzie wykorzystywa-
na do godz. 16 przez uczniów 
Szkoły Podstawowej nr 1, 
potem ma być do dyspozycji 
mieszkańców.

Tekst i foto: 
(kf)
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U NAS. Kolejne siłownie pod chmurką

Po zdrowie i kondycję
Treningi na siłowni zewnętrznej przynoszą nawet 
więcej korzyści niż te wykonywane w zamkniętych 
pomieszczeniach. Ćwicząc na otwartej przestrzeni 
spalisz więcej kalorii i poprawisz swoją kondycje. 
Tego typu miejsca cieszą się ogromną popularnością 
szczególnie w ciepłe, letnie miesiące. Służą aktywnemu 
wypoczynkowi, a także są całkowicie darmowe.

Dlatego też miasto 
Pruszków oddaje do 
użytku mieszkańców 
kolejną już siłownie 
plenerową – przy uli-
cy Tadeusza. Teren 
siłowni obejmuje po-
wierzchnię 314 m kw, 
a  je j  w yposażenie 
stanowi 11 urządzeń 
typu fi tness o zróżni-
cowanej funkcji, które 
zamontowane zostały przy uwzględnieniu odpowiednich 
stref bezpieczeństwa.

Przypomnijmy, że mieszkańcy Pruszkowa mają także 
do dyspozycji siłownie plenerowe: w Parku Anielin, 
w Parku Mazowsze, w Parku Kościuszki, w okolicach studni 
oligoceńskiej przy ulicy Lipowej oraz przy ulicy Wiśniowej.

Miasto Grodzisk podobnie jak Pruszków stale pracuje 
nad tym, aby obiekty powstające w mieście spełniały 
oczekiwania wypoczynkowo – rekreacyjne jego mieszkań-
ców. Na Stawach Walczewskiego wciąż trwają prace nad 
jego zagospodarowaniem. Sukcesywnie z każdym dniem 
pojawiają się kolejne elementy.

W wyniku tych poczynań powstała siłownia plenerowa 
oraz plac do street workoutu. Powierzchnia przeznaczona 
na plac do ćwiczeń w przestrzeni miejskiej to 400 m kw. 
Dwukrotnie mniej miejsca zajmie siłownia zewnętrzna wraz 
z wyposażeniem. W jej skład wchodzą sprzęty takie jak: 
wyciąg górny, drabinka, wioślarz, twister, wahadło, biegacz.

Jaki efekt uzyskamy ćwicząc na powietrzu? Przede 
wszystkim osoby, niećwiczące na co dzień mogą poprawić 
swoją sprawność fi zyczną. Dzięki chociaż minimalnemu ru-
chowi mogą poprawić prace mięśni, a dzięki temu pozbyć 
się bólu pleców czy nóg!

Dlatego zachęcamy wszystkich do aktywnego wypo-
czynku na świeżym powietrzu.                 Tekst i foto: AJ

BRWINÓW. Najnowocześniejsza w Polsce hala sportowa oddana do użytku

Pasywna dla  aktywnych
Minęło 31 miesięcy od momentu, gdy na deskach projektantów pojawiła się pierwsza koncepcja hali do 
oddania jej w użytkowanie. Powstała najnowocześniejsza w Polsce hala sportowa, co podkreślali projektanci 
i wykonawcy.
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OŚWIATA. Podkowiańskie Liceum Ogólnokształcące nr 60 wzięło udział w badaniu RPO

Niezaangażowani i proeuropejscy
Zdawalność matur na poziomie 100% to norma w Liceum Ogólnokształcącym nr 60 w Podkowie Leśnej. Jeśli 
zaś chodzi o postawy społeczne i tolerancję to w polskiej szkole jest jeszcze wiele do zrobienia – wynika z analizy 
przeprowadzonego przez Rzecznika Praw Obywatelskich badania.

W ubiegłym roku Podkowiańskie 
Liceum Ogólnokształcące nr 60 

jako jedna z szesnastu szkół w Polsce 
(jedna szkoła jedno województwo – 
przyp. Red.), wzięło udział w badaniu 
Rzecznika Praw Obywatelskich „Różnić 
się nie oznacza nienawidzić się. Mniej 
wrogości poprzez wiedzę o prawach 
człowieka i dialog” – informuje Paweł 
Włoczewski Zastępca Dyrektora Podko-
wiańskiego LO.

Jak czytamy w dopiero co publikowa-
nym raporcie z badania: „...Jedną z naj-
ciekawszych ilustracji tego jak kluczową 
rolę w przyjmowaniu otwartej i toleran-
cyjnej postawy wobec obcych odgrywa 
próba nawiązania kontaktu to przykład 
ucznia z Podkowy Leśnej, gdzie znajduje 
się Ośrodek dla Uchodźców. W ramach 
naszej dyskusji uczeń przedstawił swoje 
doświadczenie. Wpierw nie nawiązując 
kontaktu z grupą młodych uchodźców 
z Czeczeni, czuł w ich obecności dyskom-
fort i nie pałał do nich sympatią. Dopiero 
kiedy w pociągu grupka ta zaprosiła go do 
rozmowy, mógł się przekonać, że są sym-
patyczni i nabrał śmiałości w kontakcie 
z nimi. Docenił, że czuł się z nimi dobrze 
bezpiecznie nawet w sytuacji, w której to 
oni jak raz byli z większości.”

Dyskusje i debaty
Uczniowie w trakcie dwóch godzin 

lekcyjnych dyskutowali z pracownikami 
RPO i Collegium Civitas m.in. o tym, skąd 
czerpią informacje, jak oceniają życie 
w Polsce, kim jest współczesny patriota, 
jakie są najważniejsze wartości w ich 
życiu. Przeprowadzone zostały też de-
baty oxfordzkie, w większości dotyczące 
polityki migracyjnej.

W zdecydowanej większości ucznio-
wie są zamknięci na uchodźców, szcze-
gólnie muzułmanów i opowiadają się 
za nieprzyjmowaniem ich do Polski. 
Zaobserwowano dużą obawę przed ma-
sowym osiedlaniem się muzułmanów 
w polskich miastach.

Jednak zdarzały się także głosy: „Ucie-
kają z masakry, oni są takimi ludźmi jak 
my – trzeba im pomóc”. Co ciekawe, 
młodzież w przeważającej większości 
pozytywnie postrzega Ukraińców. Poja-
wiały się opinie, że mniejszość ta ciężko 
pracuje na swój los w naszym kraju, 
podobnie jak w przypadku Polaków za 
granicą.

Wyniki badania ukazują silną tenden-
cję homofobiczną – w czasie rozmów 
w szkołach w niemal każdej z grup napo-
tkano ucznia, który uznawał homosek-
sualizm za chorobę, którą trzeba leczyć. 
Uczniowie o nastawieniu tolerancyjnym 
wobec osób homoseksualnych stanowią 

wyraźną mniejszość.

Wolontariat i nie dla Polexitu
W badaniu dominuje pozytywne 

nastawienie do UE, które oscyluje 
pomiędzy 60% a 55%. Czyli mniej niż 
w przypadku ogólnopolskich badań 
opinii publicznej (wg CBOS to ok. 70%). 
Nawet jeżeli większość grupy była raczej 
sceptyczna wobec UE, to wyłącznie czte-
rech na 396 uczniów chciałaby Polexitu.

Młodzi w większości prezentują po-
stawę bierną – nie angażują się w spo-
łeczne organizacje, rzadko biorą udział 
w demonstracjach, za wyjątkiem Marszu 
Niepodległości oraz ostatnio Czarnych 
protestów kobiet. Jeżeli już uczestniczą 
w wydarzeniach publicznych to ich nie 
organizują. Biorą za to udział np. w wo-
lontariacie organizowanym przez szkołę.

Współczesny patriotyzm
Uczniowie są świadomi czym jest 

współczesny patriotyzm, który odgry-
wa raczej istotną rolę w ich życiu, lecz 
nie jest to wartość dla nich kluczowa. 
Dostrzegają też prawdziwą modę na 
patriotyzm.

Pseudo-patriotami nazwani byli np. 
destruktywni kibole neonaziści, którzy 
chwalą dzieło Hitlera, zapominając o tra-
gedii polskiej w II w.ś. Pojawiały się także 
głosy, że: „Patriota powinien docenić też 
to, że ktoś chciał do tego kraju przyjechać, 
że np. komuś innemu na świecie, nie tylko 
jemu, podoba się ten kraj, że uważa że jest 
fajny, że warto tutaj mieszkać”.

Brak wolnych mediów
Młodzi ludzie wygłaszają jasne, sprecy-

zowane opinie i sądy zarówno o sytuacji 
w Polsce, jak i w Europie, ale bardzo 
często są to opinie zapożyczone od 

dorosłych i mediów. Dominuje niechęć, 
brak zaufania do mediów tradycyjnych. 
Swoje poglądy opierają na informacjach 
fleszowych, z „telewizyjnego paska”. 
Sprawdzanie prawdziwości informacji 
młodzi ludzie często ograniczają do prze-
czytania innego linku otrzymanego przez 
medium, głównie społecznościowe.

Innym kluczowym wątkiem, który 
pojawia w całej grupie badanych jest 
bardzo krytyczna ocena mediów i dzien-
nikarzy w Polsce oraz przekonanie, że 
nie ma u nas wolnych mediów. Badani 
nie są w stanie wskazać nazwisk dzien-
nikarzy, którym ufają.

Rekomendacje dla szkół
Z badania jasno wynika, że powinno 

się prowadzić więcej dyskusji z uczniami 
zarówno na temat ich planów życiowych 
i zawodowych, jak i aktualnych pro-
blemów społecznych, ekonomicznych 
i politycznych, tak w kraju, jak i na świecie.

Należałoby w programie oświaty 
położyć mocniejsze akcenty na wielo-
kulturowość, wiedzę zarówno o świecie 
zglobalizowanym, jak i regionalnym, 
krajowym czy wręcz lokalnym. Ponad-
to istnieje wyraźna potrzeba kampanii 
informacyjnej na rzecz członkostwa 
Polski w UE (i czym jest Unia), zwłaszcza 
w momencie kryzysu postBrexitowego.

Badacze zauważają, że w publicznym 
dyskursie powinniśmy zmienić sam 
język i pojęcia, którymi opisujemy pro-
blem ksenofobii, mowę nienawiści czy 
hejt internetowy. Niezbędna wydaje się 
także dbałość o rozwój współpracy za-
granicznej i kontaktów międzyludzkich, 
nie tylko w ramach UE.

Zdaniem badaczy w szkołach należało-
by również  wprowadzić przedmiot: ana-
liza przekazów medialnych. Oprac. (mg)

NADARZYN. Ścieżki i program „Rower Gminny”

Cykliśc i mają dobrze
W ubiegłym roku Nadarzyn otrzymał ponad 4,5 mln 
zł dofi nansowania na budowę ścieżek rowerowych. 
Szybko rozpoczęto realizacje zamierzonych celów 
a efekty widoczne są już m.in. na ul. Plantowej.

Jednak to nie koniec. Urząd przygotowuje dokumentację 
na kolejne ścieżki, które zapewnią lepszą komunikację 
w gminie.

–Obecnie przygotowujemy dokumentację, której wy-
maga jednostka organizująca finansowanie. Na część 
ścieżek mamy pełną dokumentację wraz z pozwoleniami 
na realizację, dla dwóch odcinków mamy przygotowany 
program funkcjonalno-użytkowy – podaje Anna Gutowska, 
kierownik referatu inwestycji w gminie Nadarzyn.

W planach jest również pojawienie się na terenie gminy 
siedmiu punktów „Bike&Ride”, w których udostępnionych 
zostanie 70 miejsc postojowych. Przy okazji budowy ście-
żek, na terenie gminy pojawi się infrastruktura w postaci 
wiat i stojaków. Gmina rozważa jeszcze jedno udogodnie-
nie dla mieszkańców. A mianowicie, rower gminny.

Rowery można by było wypożyczać i zwracać przez 24 
godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Przez pierwsze 
12 godzin jazda jest bezpłatna, a po przekroczeniu tego 
czasu płacimy 10 zł za godzinę. Brak zwrotu roweru po 24 
godzinach skutkuje karą w wysokości 200 zł plus koszty 
wypożyczenia.

Aby móc wypożyczyć rower należy się zarejestrować 
i dokonać opłaty inicjalnej w wysokości minimum 10 zło-
tych. Opłata ta podlega zwrotowi z chwilą wyrejestrowania 
użytkownika z systemu Rower Gminny, o ile wcześniej nie 
została wykorzystana na opłaty. Po zaksięgowaniu wpłaty 
możliwe jest już dokonywanie wypożyczeń.                    EW

TU MOŻE BYĆ TWOJA TU MOŻE BYĆ TWOJA 
REKLAMAREKLAMA

885 585 001, 601 967 788,885 585 001, 601 967 788,
 885 585 005,  885 585 006 885 585 005,  885 585 006

R E K L A M A

Znacznie powyżej średniej
Wyniki matur w Podkowiańskim Liceum Ogólnokształcącym nr 60:

Po raz kolejny wszyscy absolwenci zdali egzamin maturalny (w powiecie 
grodziskim zdawalność wyniosła 78% w kraju 78,5% w województwie mazo-
wieckim 80%).

Średnia liceum z przedmiotów obowiązkowych pisemnych wyniosła 78% 
(60% średnia krajowa). Wyniki z poszczególnych przedmiotów obowiązko-
wych:
-język polski 72% (średnia krajowa 56%)
-matematyka 69% (średnia krajowa 54%)
-język angielski 92% (średnia krajowa 71%)

Spośród egzaminów na poziomie rozszerzonym najlepiej wypadli absol-
wenci, którzy przystąpili do matury z:
-języka angielskiego – 73% (średnia w kraju 60%)
-historii (wynik szkoły 72% przy średniej krajowej 33%)
-języka polskiego (wynik szkoły 70% przy średniej krajowej 50%). 

(A) 
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Ursus i jego mieszkańcy 
pożegnali sezon letni 

imprezą plenerową w parku 
Czechowickim, która łączy-
ła w sobie piknik rodzinny 
oraz koncerty największych 
polskich gwiazd disco polo, 
popu, bluesa czy też rock’n 
rolla.

Jako pierwszy na scenie 
amfi teatru pojawił się zespół 
Akcent z charyzmatycznym 
liderem Zenonem Marty-
niukiem .Największe hity 
grupy, takie jak: „Przez twe 
oczy zielone” czy „Przekorny 
los” bawiły setki zgromadzo-
nych fanów. Po koncercie 
Zenon Martyniuk rozdawał 
autografy wiernym fanom, 
którzy licznie zgromadzili się 
na tyłach amfi teatru. Następ-
nie scenę opanował zespół 
pochodzący z Pruszkowa 
Top One, legenda lat 80-tych 
i 90-tych, z takimi przebojami 
jak „Ciao Italia” czy też „Miła 
Moja” w nowych aranżacjach.

O godz. 19.00 odbył się 
koncert jednego z najpo-
pularniejszych zespołów 
bluesowych, czyli Nocna 
Zmiana Bluesa ze Sławkiem 

Wierzcholskim, którzy w tym 
roku obchodzą swoje 35 lecie 
na scenie.

Gwiazda wieczoru
Jednak wszyscy z niecier-

pliwością czekali na gwiazdę 
wieczoru, a byli nimi Bracia 
– istniejący od 20 lat roc-
kowy band założony przez 
Wojciecha i Piotra Cugow-
skich. Bracia Cugowscy wraz 
z zespołem zagrali wiele prze-
bojów, które porwały całą pu-
bliczność: „Nad przepaścią”, 
„Wierze w lepszy świat” czy 
„Za szkłem”. W specjalnie 
przygotowanym namiocie 
po koncercie można było po-
rozmawiać z braćmi Cugow-
skimi, kupić ich płytę, zdobyć 
autograf czy zrobić sobie 
fotkę ze swoimi idolami.

Coś dobrego dla każdego
Podczas trwania całej im-

prezy, na terenie Parku było 
przygotowanych mnóstwo 
atrakcji dla uczestników 
w każdym wieku, miedzy 
innymi – wioska indiańska, 
malowanie buziek, tram-
poliny, dmuchany traktor-

-symbol Ursusa,  stoiska 
z pamiątkami oraz specjalna 
„Rodzinna strefa zabawy” 
w której można było rodzin-
nie budować z klocków lego, 
rodzinne fi lcować –czyli pod 
okiem doświadczonego ani-
matora- plastyka, rodzice 
ze swoimi pociechami szyli 
filcowe maskotki, a także 
„MOR – Dziecięcy Szpital 
Misia” – w którym dzieci pod 
opieką Ratownika Medycz-
nego mogły przeprowadzić 
diagnozę misiowi i oczywi-
ście go wyleczyć oraz punkt 
„Pierwszej Pomocy” –w której 
każdy mógł nauczyć się jak 
pomóc drugiej osobie.

Miłośnic y wschodnich 
sztuk walk mogli podziwiać 
pokazy młodych karateków. 
Na takiej imprezie nie mogło 
zabraknąć również zaplecza 
gastronomicznego.

Wszyscy uczestnicy cieszyli 
się ze wspólnej zabawy, a or-
ganizatorzy że po raz kolejny 
trafi li w gusta mieszkańców 
Ursusa. Zabawa była świetna. 
Trud i wysiłek nie poszły na 
marne. 

Tekst i foto: AD
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U NAS. Koncertowe pożegnanie lata

Przednia zabawa na koniec lataPrzednia zabawa na koniec lata
Ta impreza ma już swoje stałe miejsce w ursusowskim kalendarzu wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. „Pożegnanie Lata” 
zawsze cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców i to bez względu na pogodę. Tak było również w sobotę 9 września. W parku 
Czechowickim przy ul. Spisaka bawiły się setki mieszkańców Ursusa i okolic. Organizator, którym podobnie jak w latach ubiegłych 
był Urząd Dzielnicy Ursus, przygotował dla mieszkańców mnóstwo atrakcji.
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•Wystawy •Filmy •Koncerty •Spotkania
16 września (sobota)

Godz. 10:00 – 13:00 Warsztaty aktorskie „Aktor, 
twórca spektaklu – dramaturgia”, Młodzieżowy 
Dom Kultury, ul. Tadeusza Kościuszki 41, Prusz-
ków, organizator: MOK „Kamyk” w Pruszkowie;
Godz. 11:00 – 16:00 Warsztaty aktorskie „Relokacja or-
ganu mowy i śpiewu”, Ośrodek Kultury Chrześcijańskiej 
(fi lia MOK), ul. 3-go Maja 124, Pruszków-Żbików;

Godz. 12:00 Bajka dla dzieci (3 – 8 lat) pt. „Z legendą 
przez Polskę” w wykonaniu artystów Teatru „Jumaja” w 
ramach cyklu „Niedzielne Spotkania z Teatrem”. Cena bi-
letu 10 zł. Ul. Traktorzystów 14, Ursus. Dom kultury Arsus; 

Godz. 13:30 – 16:00 „Relokacja organu mowy i śpie-
wu” miejsce: Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Tadeusza 
Kościuszki 41, Pruszków;

Godz. 11:00 – 19:00, Europejskie Dni Dziedzictwa 
w Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego. 
Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. 
Stefana Woydy w Pruszkowie, Pl. Jana Pawła II 2;

Godz. 15:00 – 18:30 Pożegnania lata w Malichach, ul 
Spacerowa Malichy;

Godz. 16:00 Spacer – „Czas cegły i czas natury....” miej-
sce zbiórki: Szkółki Żbikowskie przy ul. Żbikowskiej 51;

Godz. 16:00 „Wesołe jest życie staruszka” – zabawa 
taneczna w Klubie Seniora „Wesoła Chata” ul. Trakto-
rzystów 20, Ursus, Dom Kultury „Miś”; 

Godz. 16:00 Wystawa plenerowa „Rok Józefa Piłsud-
skiego w Milanówku” – ekspozycja fotografi i i rzeźb 
Jana Szczepkowskiego z kolekcji należącej do Gminy 
Milanówek. Galeria Matulka, ul. Piłsudskiego 30 oraz 
skwer przed Pocztą. Koncert Muzyki Poważnej. Godzina 
18.00. Skwer przed Pocztą;

17 września (niedziela)
Godz. 16:00 Koncert Stanisławy Celińskiej „Atramento-

wa” z Zespołem pod kierownictwem Macieja Muraszko, 
Ośrodek Kultury Chrześcijańskiej (fi lia MOK), ul. 3-go 
Maja 124, Pruszków-Żbików;

Godz. 13:00 – 19:30 Festyn na Gąsinie, Szkoła Podsta-
wowa nr 10, ul. Pływacka 16, Pruszków; 

Godz. 17:00 „Serwuj Witkowska!” Wystawa fotografi i 
z Felicją Witkowską w roli głównej. Willa Borówka, ul. 
Królowej Jadwigi 5, Milanówek;

Godz. 20:00 „Pieśń o Rolandzie”. Spektakl w wykonaniu 
Stowarzyszenia T-Art i Podkowiańskiego Teatru Ama-
torskiego „Między Słowami”. Zespół willowo – parkowy 
w Turczynku, ul. Brwinowska 2.

20 września (środa)
Godz. 11:00 „Poznaj swój styl”, czyli spotkanie z au-

torką książki „W pogoni za stylem”. Spółdzielczy Dom 
Kultury, ul. Hubala 5, Pruszków.

21 września (czwartek)
Godz. 9:00 – 15:00 Międzynarodowy Festiwal Filmowy 

„Dozwolone do 21 lat/ UP to 21”. Pokazy fi lmów krót-
kometrażowych dla młodych widzów. Wstęp wolny. Ul. 
Traktorzystów 14, Ursus. Dom kultury Arsus;

Godz. 16:00 – 19:00 Spotkanie i warsztaty lite-
rackie twórców Stowarzyszenia Autorów Polskich.
Prowadzenie Janina Wielogurska. Wstęp wolny. Ul. 
Traktorzystów 14, Ursus. Dom kultury Arsus sala nr. 13;
Godz. 19:00 Powakacyjny występ kabaretu „Pół serio”. 
Reżyseria Wanda Stańczak. Wstęp wolny. Ul. Traktorzy-
stów 14, Ursus. Dom kultury Arsus.

23 września (sobota)
Godz. 16:00 Spektakl muzyczny „NIE-ME-KINO”. Ośro-

dek Kultury Chrześcijańskiej (fi lia MOK), ul. 3-go Maja 
124, Pruszków-Żbików.

24 września (niedziela)
Godz. 12:30 – 13:15 Niedzielne spotkanie z teatrem. 

Bajka dla dzieci pt. „Emmanuel” w wykonaniu aktorów 
„Teatru Dobrego Serca”. Ul. Traktorzystów 14, Ursus. 
Dom kultury Arsus.

26 września (wtorek)
Godz. 18:00 Klub Edukacji Samorządowej – wykład 

Grażyny Kostawskiej (artysta plastyk, pedagog) pt. 
„Polityka w sztuce”. Wstęp wolny. Ul. Traktorzystów 14, 
Ursus. Dom kultury Arsus.

27 września (środa)
Godz. 17:00 Wieczór poezji członków Klubu Lite-

rackiego „Metafora”. Prezentacja własnego dorobku 
poetyckiego. Wstęp wolny. Ul. Traktorzystów 14, Ursus. 
Dom kultury Arsus.

Zebrała:  EW

Ryzyko utonięcia w Polsce jest 
dwukrotnie wyższe niż średnio 
we wszystkich krajach UE – 
wynika z analizy Narodowego 
Instytutu Zdrowia Publicznego 
– Państwowego Zakładu Higieny. 
Najczęściej toną mężczyźni 
z wykształceniem zawodowym 
w wieku od 45 do 59 lat.

Rocznie na 100 tys. mieszkańców 
naszego kraju śmierć w wyniku uto-

nięcia ponoszą dwie osoby, podczas gdy 
w całej UE średnio jedna osoba. W latach 
2000 – 2011 prawie co czwarta ofi ara 
utonięcia była pod wpływem alkoholu. 
Odsetek ten był wyraźnie wyższy u męż-
czyzn (27,4 proc.) niż u kobiet (9,9 proc.). 

Od początku kwietnia w Polsce utonę-
ło prawie 300 osób – podaje Rządowe 
Centrum Bezpieczeństwa. Najwięcej 
utonięć doszło w czasie lipcowych 
i sierpniowych upałów. W lipcu było to 
75 osób a w sierpniu 78.

Od 2016 roku dane dotyczące liczby 
tonięć w Polsce opracowywane są na 
podstawie danych zawartych w Syste-
mie Analitycznym KSIP. W 2016 roku na 
terenie Polski odnotowano 520 wypad-
ków tonięcia. W wyniku tych wypadków 
utonęło 504 osoby, w tym 57 kobiet. 
Najwięcej utonięć dotyczyło osób 
w wieku 30 – 50 lat (141 utonięć) a także 
powyżej 50 lat (241 osób). Z danych Ko-
mendy Głównej Policji wynika, że Polacy 
najczęściej toną w jeziorach (25 proc.) 
i rzekach (21,3 proc.), stosunkowo mało 

osób tonie w Bałtyku (3,7 proc.).
Ponad 81 proc. utonięć w Polsce wyda-

rzyło się w województwie zamieszkania 
tonącego. Niemal połowa wypadko-
wych utonięć miała miejsce w okresie 
od czerwca do sierpnia. Najwyższy 
przeciętny współczynnik umieralności 
z powodu utonięć jest w województwie 
warmińsko – mazurskim i wynosi 4,6 na 
100 tys. ludności. Najmniej zagrożeni 
utonięciem byli mieszkańcy silnie zur-
banizowanego województwa śląskiego.

Najczęstszymi przyczynami utonięć są: 
wchodzenie do wody pod wypływem al-

koholu, przecenianie swoich możliwości, 
nieznajomość akwenu, łamanie zakazu 
kąpieli oraz nieumiejętne uprawianie 
sportów wodnych.

W tegorocznym sezonie letnim na 
terenie województwa mazowieckiego 
samorządy wyznaczyły 48 miejsc prze-
znaczonych do kąpieli i 3 kąpieliska. 
Plaże przy kąpieliskach znajdują się 
w: Kozienicach (Jezioro Kozienickie), 
Nieporęcie (Dzika Plaża na Zalewie Ze-
grzyńskim) oraz Płocku (Zalew Sobótka).

EW
Źródło : http://statystyka.policja.pl

 RAPORT. Przerażające statystyki utonięć w Polsce
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PORADY. Jak zadbać o włosy i skórę po lecie?

Zachować lato na dłużej
Lato to pora roku, która ma największą liczbę zwolenników. Nic w tym dziwnego. Wystarczy przyjrzeć się 
korzyściom jakie daje nam ten czas. Zieleń, słońce, wysokie temperatury oraz wakacje to elementy tego okresu 
za którymi przepadamy najbardziej. Jednak ten piękny czas ma również drugą stronę medalu.

Te same czynniki dzięki któ-
rym dobrze się czujemy, 

mamy dobry nastój, wpływa-
ją również niekorzystnie na 
nasze ciało. Po wakacyjnych 
przygodach musimy zadbać 
o to aby usunąć niechciane 
zmiany, ale też przedłużyć 
pewne efekty pożądane.

Wakacyjne wspomnienia
Wakacje to czas opalania, 

kąpieli w morzu i beztroski. 
Dla nas to czysty relaks. Jed-
nak dla naszej skóry i włosów 
niekoniecznie. Niestety po 
powrocie z wypoczynku czę-
sto zapominamy o tym i nic 
nie robimy. Tymczasem skóra 
po powrocie z urlopu często 
jest przesuszona, podraż-
niona oraz mogły pojawić 
się na niej przebarwienia. 
Podobny problem dotyczy 
włosów, które w trakcie waka-
cji zostały poddane działaniu 
wysokich temperatur, słonej 
wody, piasku.

Skóra
Opalenizna szybko blaknie, 

skóra jest szorstka i napięta. 
Słońce, woda i wiatr cie-
szą nasze zmysły, ale skórze 
potrzebne jest dodatkowe 
nawilżenie, które ją ukoi. 
W tym celu należy systema-
tycznie stosować balsam lub 
masło nawilżające. Najlepiej 
wklepywać je zaraz po kąpieli 
– gdy skóra jest rozgrzana, le-
piej wchłaniają się substancje 
odżywcze. Najskuteczniejsze 
balsamy to te, które zawie-

rają w sobie mocznik, olej 
migdałowy, masło shea czy 
oliwę z oliwek. Odpowiednie 
nawilżenie nie tylko poprawi 
kondycję skóry, ale też spra-
wi, że opalenizna utrzyma 
się dłużej.

Kilka razy w tygodniu sto-
suj też delikatny peeling 
– to nieprawda, że przez to 
Twoja opalenizna szybciej 
zniknie. Brązowy pigment nie 
znajduje się w zewnętrznym 
naskórku, lecz w skórze wła-
ściwej. Ścierając wierzchnią 
warstwę, wydobywasz pięk-
no opalenizny. Chcąc dodat-
kowo podkreślić opaleniznę, 
zamiast zwykłego balsamu 

nawilżającego, możemy wy-
brać brązujący. Podtrzyma on 
śniady kolor, a jednocześnie 
nie zostawi żółtych smug, 
co często zdarza się w przy-
padku samoopalaczy. Warto 
też zadbać o naszą skórę od 
wewnątrz pijąc dużo wody, 
najlepiej niegazowanej.

Włosy
Po lecie, regeneracji po-

trzebują również nasze włosy 
– wysuszone przez słońce 
i wodę tracą blask, stają się 
zniszczone i rozdwajają się. 
By im pomóc, musimy się-
gnąć po preparaty, które 
odbudują strukturę włosa 

i nawilżą go od wewnątrz. 
Maska regenerująca, moc-
no odżywi włosy i uzupełni 
działanie odżywki. Jeśli Twoje 
włosy są matowe, używaj 
delikatnych kosmetyków 
do stylizacji. Po wakacjach 
podkreśl swoje naturalne 
piękno delikatnymi pianka-
mi i lakierami do włosów, 
a zniszczonymi końcówkami 
niech zajmie się fryzjer.

Dodatkowo można pokusić 
się o przygotowanie ziołowej 
płukanki. Do tego celu na-
leży zalać litrem gotowanej 
wody trzy garście suszonego 
skrzypu polnego (dostępny 
w sklepach zielarskich), po-
zostawić do ostygnięcia po 
czym przecedzić przez sitko – 
płukać umyte włosy wykonu-
jąc jednocześnie okrężnymi 
ruchami palców pobudzający 
mikrokrążenie masaż.

Uwaga!
Po zastosowaniu takiej 

płukanki nie należy wło-
sów dodatkowo spłukiwać 
wodą, lecz pozwolić im sa-
moistnie wyschnąć. Maseczki 
do włosów zawierają silnie 
skoncentrowane składniki 
regenerujące i wzmacniające 
strukturę włosa. Najlepszy 
efekt uzyskamy, jeśli dodat-
kowo owiniemy głowę cie-
płym ręcznikiem – wówczas 
otworzą się łuski włosów 
i odżywka wniknie w głąb 
włosa.
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R E K L A M A

Dokończenie ze str. 1

Dzień 1: 4 września
To miał być dzień prawdziwej próby. Nie dzień świą-

teczny, w którym jest mniejszy ruch, tylko zwykły dzień 
roboczy, w dodatku pierwszy dzień szkoły. W Milanówku 
kursują dwie linie: ZG – z Grodziska do Warszawy Zachod-
niej i ZM pomiędzy Grodziskiem a Milanówkiem. Jeżdżą co 
kwadrans. Nieopodal przystanków PKP wynajęło budynek 
na kasy.

Przyjeżdża autokar z Grodziska. Ulica Piłsudskiego.
- Jak się dostać na drugą stronę? – pyta kobieta. – Bo ja 

pracuję tu dopiero od maja, zawsze był busik pod stacją, 
nie wiem gdzie jest stacja, nie wiem jak dostać się na drugą 
stronę… Swoją drogą, potwornie długo trwał ten przejazd.

- No, normalnie trasę turystyczną nam tu zafundowali 
– wtóruje kobiecie nieco zdenerwowany podróżny. – 
W dodatku rzęchy puścili z Ukraińcami za kierownicą, 
którzy trasy nie znają. 

W niewiedzy kobieta nie jest osamotniona. Co najwyżej 
średnio zorientowany jest pracownik PKP stojący pod 
stacją. Anonimowy, identyfi kator odwrócony jest tak, by 
ukryć personalia. Chyba trzeba uszanować to jego prawo, 
nieprawdaż? W każdym razie mało precyzyjnie wskazuje 
drogę pytającym o przystanek. Sporo osób, z przyzwycza-
jenia, trafi a pod dworzec.

Nie kryje swoich obaw o płynność komunikacji.
- Teraz, to jeszcze jak cię mogę, ale zimą może być 

kiepsko – stwierdza. Kilka minut po ósmej opuszcza swój 
posterunek. Stwierdza, że właściwie już wiadomo, jakie 
należy wprowadzić korekty.

Zdaje się nie zauważać, że już teraz, po kilku godzinach 
funkcjonowania, nie jest całkiem różowo. Zresztą stał 
kilkaset metrów od miejsca wydarzeń. Autobusy stające 
na ulicy, bez jakiejkolwiek zatoczki blokują ruch. Nie-
które z nich są w stanie technicznym pozostawiającym 
sporo do życzenia. Byłem świadkiem, jak kierowca po 
wielekroć usiłował ruszyć – absolutnie nie chciała wejść 
jedynka. Samochody raczej nie są przepełnione, chociaż 
są newralgiczne momenty – klasyczne godziny wyjazdów 
i powrotów z pracy.

W poniedziałek, jak dało się zauważyć, większość 
uczniów jeszcze zrobiła sobie wolne. Z rzadka wśród ocze-
kujących błyskała biała bluzka czy koszula. Mimo to, zdarza 
się, że komuś puszczają nerwy, zwraca się z pretensjami do 
kierowcy. Z reguły współpasażerowie takiego nerwowego 
osobnika uspokajają. W mediach społecznościowych całą 
winą obarczane są władze samorządowe. Mimo wszystko 
nie do końca zasadnie. Ostateczne trasy są jednak autor-
stwa PKP. Ta instytucja wynajmowała również przewoźnika.

Słów krytyki nie szczędzą także, ci którzy przesiedli się 
do własnych samochodów.

- Wleką się te autobusy, jadą czterdzieści – pięćdziesiąt 
na godzinę – słyszę od znajomych. - Niezły horror jest też 
w okolicach Zachodniego…

Pamiętać należy, że sporo osób zdecydowało się skorzy-
stać z usług WKD, co odciążyło komunikację zastępczą.

Dzień 2: 5 września
Z rana pogoda nie rozpieszcza – leje. Przystanki nie są 

niczym osłonięte. Ludzie mokną. Ruch aut jest zdecydo-
wanie większy. Co i raz jakiś kierowca nie zważa na kałuże 
i chlapie oczekujących. Zatrzymujące się autobusy powo-
dują większe niż wczoraj korki.

Chaos narasta.

Tydzień później
Kolejny rozpłakany, jesienny dzień. Od tygodnia trwa 

prowizorka. Stoją ludzie, czekają na autobus. Ochlapywani 
przez nieostrożnych kierowców, zmywani deszczem.

I tak potrwa to jeszcze przynajmniej przez rok.
Tekst i foto: Krystyn Fok

W tym roku mieszkańcy Pruszkowa 
wykazali się dużym zaangażowa-

niem w prace nad budżetem obywa-
telskim na 2018 r. Zgłoszono aż 49. pro-
jektów, z czego 41. przeszło pozytywną 
ocenę formalną. Mieszkańcy zgłosili 
projekty o bardzo zróżnicowanym cha-
rakterze.

Najwięcej zgłoszonych projektów 
obejmowało obszar sportu i rekreacji 
(15. projektów) oraz infrastruktury dro-
gowej i komunikacji (11. projektów). Nie 
zabrakło także pomysłów na oświetlenie 
przejść dla pieszych (4. projekty), warsz-
taty artystyczne (2. projekty) i projekty 
pro-ekologiczne (2. projekty).

Po przeprowadzeniu głosowania 
wśród mieszkańców Pruszkowa, Rada 
Programowa ds. Budżetu Obywatel-
skiego, wybrała projekty, które uzyskały 
największą liczbę punków z ważnych 
głosów, aż do wyczerpania ogólnej 
kwoty przeznaczonej na realizację za-
dań w ramach budżetu obywatelskiego 
w danym obszarze. W sumie, do realiza-
cji w 2018 r., wybrano aż 11. projektów.

Na Gąsinie (obszar I) najwięcej głosów 
mieszkańców zdobył projekt „Aleja 
drzew – czyste powietrze dla Pruszko-
wa”, „Promowanie komunikacji Miejskiej 
– Wiaty Przystankowe” oraz „Wiaty na 
rowery – przy szkole”.

Na Żbikowie i Bąkach (obszar II) za naj-
ciekawszą uznano inicjatywę sportową 
– pomysł budowy boiska wielofunkcyj-

nego. Na Tworkach i Malichach (obszar 
III) mieszkańcy zagłosowali za budową 
świetlicy osiedlowej dla mieszkańców 
oraz bezpiecznych przejść dla pieszych. 
Natomiast pruszkowianie z Wyględów-
ka, Ostoi i Os. Marii (obszar IV) wybrali 
projekt rewitalizacji terenu zielonego 
tzw. Placyku na Ostoi (instalacja mo-
nitoringu) oraz bezpłatny kurs obsługi 
komputera i Internetu dla seniorów.

W centrum Pruszkowa (obszar V) 
wygrał pomysł cyklicznych spotkań 
seniorów „Seniorada II”. Mieszkańcy 
z okolic stacji kolejowej i parku Kościusz-
ki (obszar VI) za najlepszy uznali pomysł 
na stworzenie wymarzonego placu za-

baw, zaś pruszkowianie z osiedla Staszica 
i osiedla Prusa (obszar VII) – zajęcia dla 
seniorów.

Ponadto, Rada Programowa ds. Bu-
dżetu Obywatelskiego, biorąc pod 
uwagę, że pula środków przewidziana 
na realizację projektów rekomendowa-
nych w 2018 r. nie została wyczerpana, 
zarekomendowała przekazanie w części 
pozostających środków fi nansowych na 
realizację projektu pn. „Projekt teatralny 
Cienie i Blaski” w obszarze VI, w któ-
rym wskaźnik popularności projektów 
w głosowaniu mieszkańców był najwyż-
szy (23,01%).

Kinga Rochalska

PRUSZKÓW. Projekty w ramach budżetu obywatelskiego na 2018 r.

Zgłoszono 49 projektów
Znamy wyniki głosowania na projekty zgłoszone do pruszkowskiego budżetu obywatelskiego na przyszły rok. 
Zwycięskie koncepcje będą realizowane w 2018 roku.

BRWINÓW. Zmiany w rozkładzie jazdy komunikacji zastępczej

Burmistrz Brwinowa zawstydził PKP
Za nami pierwsze dni funkcjonowania zastępczej komunikacji autobusowej podczas trwającej przebudowy trasy 
kolejowej Grodzisk Mazowiecki – Warszawa Włochy. Potrzebę zmian w szczególności zauważają mieszkańcy 
Brwinowa. To właśnie w tym mieście gminne autobusy wyprzedziły komunikację zastępczą PKP.

Zgodnie z zapowiedziami 
PKP, podczas zamknięcia 

linii kolejowej 447, mieszkań-
cy Brwinowa podróżujący do 
Warszawy do dyspozycji mają 
linię autobusową ZB. Autobu-
sy, co do zasady, jadą Alejami 
Jerozolimskimi. Popołudnia-
mi co drugi kurs (oznaczo-
ny jako ZBa) przebiega zaś 
autostradą A2. W założeniu, 
podróż do Brwinowa miała 
potrwać 34-45 min. Jednak, 
jak pokazały pierwsze dni 
funkcjonowania komunika-
cji zastępczej, prognozy nie 
sprawdziły się, a brwinowia-
nie nie są zadowoleni z roz-
wiązania zaproponowanego 
przez PKP.

- Wczoraj (5 września – 
przyp. red.) autobus linii spe-
cjalnej szkolnej B-M (relacji 
Brwinów – Metro Marymont 
przez autostradę A2, uru-
chomionej i fi nansowanej w 

trybie nadzwyczajnym przez 
Gminę Brwinów) z Brwinowa 
do Metra Marymont jechał 
w godzinach porannego 
szczytu komunikacyjnego 31 
minut, a dzisiaj (6 września 
– przyp. red.) – 33 minuty. 
Tymczasem, autobus linii 
ZB w godzinach porannego 
szczytu komunikacyjnego 
jedzie trasą z Brwinowa przez 
zatłoczoną drogę nr 719 
w Kaniach, Pruszkowie i Al. 
Jerozolimskich do Dworca 
Zachodniego 2-3 razy dłużej 

(a wczoraj rano nawet 4 razy 
dłużej). To kolejny dowód na 
to, że należy zmienić trasę 
autobusów linii ZB, kierując 
je na autostradę A2 – pisał 
na swoim facebook’owym 
profi lu Burmistrz Brwinowa, 
Arkadiusz Kosiński.

Mieszkańcy Brwinowa tak-
że nie kryli oburzenia tra-
są autobusów prowadzącą 
przez zakorkowane Aleje 
Jerozolimskie. Oprócz dekla-
racji kierowania e-maili do 
PKP z prośbą o zmianę trasy 

autobusu, prosili Burmistrza 
o interwencję w sprawie. Na 
reakcję kolejarzy nie trzeba 
było długo czekać. Od tego 
tygodnia trasa autobusu 
została zmieniona.

- Od poniedziałku 11 wrze-
śnia br., zostanie wprowadzo-
na zmiana w rozkładzie jazdy 
autobusów linii zastępczej 
ZB. W porannym szczycie 
komunikacyjnym w kierun-
ku Warszawy trzy kursy ZBA 
do przystanku Warszawa 
Dworzec Zachodni będą 
realizowane ciągiem auto-
stradowym A2-S2 (są to kursy 
autobusów wyruszających 
z Brwinowa o godzinie 6:34, 
7:04 oraz 7:34) – informuje Ar-
kadiusz Kosiński. – W związku 
z tym zmianie ulegnie rozkład 
jazdy linii ZB na przystankach 
w: Brwinowie, Otrębusach 
i Pruszkowie – dodaje.

Kinga Rochalska
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3368/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 39
m2, cena 185.000 zł

3363/1821/OMS Brwinów, 2 pokoje, pow. 39
m2, cena 204.000 zł

3360/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 60
m2, cena 269.000 zł

3359/1821/OMS Pruszków, Parzniew, 3 pokoje,
pow. 71 m2, cena 445.000 zł

3364/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 48
m2, cena 259.000 zł

3354/1821OMS Brwinów, 3 pokoje, pow. 72
m2, cena 320.000 zł

3356/1821/OMS Ożarów Maz., stan deweloperski,
kawalerka, pow. 36 m2, cena 196.000 zł

3357/1821/OMS Piastów, 2 pokoje, pow. 38
m2, cena 220.000 zł

3349/1821/OMS Piastów, 2 pokoje, pow. 52
m2, cena 225.000 zł

3358/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 48
m2, cena 223.000 zł

3355/1821/OMS Pruszków, kawalerka, pow.
18 m2, cena 125.000 zł

3353/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 45 
m2, cena 262.000 zł

3352/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 45
m2, cena 245.000 zł

3351/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 30 
m2, cena 180.000 zł

3350/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 34 
m2, cena 195.000 zł

3348/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 35
m2, cena 199.000 zł

3347/1821/OMS Warszawa, Włochy, kawalerka,
pow. 19 m2, cena 178.000 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. 55m2, 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

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. 43m2, 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. 67m2, 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

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 Maz., 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 Maz., 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

1639/1821/ODS Komorów, pół bliźniaka, do
remontu, 1 pokój, pow. 36 m2, działka 200 m2,
cena 199.000 zł

1630/1821/ODS Nadarzyn, Stara Wieś, stan
deweloperski, wolnostojący, 5 pokoi, pow.
168 m2, działka 1000 m2, cena 735.000 zł

1 6 2 8 / 1 8 2 1 / O D S  N a d a r z y n ,  R u s i e c ,
wolnostojący, 3 pokoje, pow. 125 m2,
działka 1000 m2, cena 768.000 zł

1633/1821/ODS Nadarzyn, Rusiec, stan
deweloperski, wolnostojący, 5 pokoi, pow.
249 m2, działka 1200 m2, cena 790.000 zł

1632/1821/ODS Nadarzyn, Urzut, wolnostojący,
5 pokoi, pow. 181 m2, działka 2000 m2, cena 

834.000 zł

1635/1821/ODS Nadarzyn, Urzut, wolnostojący,
4 pokoje, pow. 240 m2, działka 1000 m2, cena
910.000 zł

1634/1821/ODS Nadarzyn, Kajetany, stan
deweloperski, wolnostojący, 5 pokoi, pow.
192 m2, działka 1180 m2, cena 920.000 zł

1629/1821/ODS Nadarzyn, Strzeniówka,
wolnostojący, 5 pokoi, pow. 300 m2, działka
2000 m2, cena 1.650.000 zł

1627/1821/ODS Komorów, wolnostojący,
7 pokoi, pow. 359m2, działka 964m2, cena
1.399.000 zl

1625/1821/ODS Michałowice, wolnostojący,
5 pokoi, pow. 195 m2, działka 1100 m2, cena
1.330.000 zł

1621/1821/ODS Brwinów, wolnostojący,
4 pokoje, pow. 140 m2, działka 1400m2, cena
370.000 zł

1 6 1 9 / 1 8 2 1 / O D S  W ł a d y s ł a w ó w,  s t a n
deweloperski, wolnostojący, 4 pokoje, pow.
93 m2, działka 1000 m2, cena 450.000 zł

1622/1821/ODS Stara Wieś, stan deweloperski,
wolnostojący, 6 pokoi, pow. 180 m2, działka
1090 m2, cena 560.000 zł

1617/1821/ODS Nowa Wieś, wolnostojący,
11 pokoi, pow. 350 m2, działka 1200 m2, cena
950.000 zł

1624/1821/ODS Michałowice, wolnostojący,
5 pokoi, pow. 180m2, działka 903 m2, cena
1.329.000 zł

1625/1821/ODS Michałowice, wolnostojący,
5 pokoi, pow. 195 m2, działka 1100 m2, cena 
1.330.000 zł

1620/1821/ODS Janki, wolnostojący, stan
idealny,  6 pokoi, pow. 300 m2, działka 1000
m2, cena 1.990.000 zł

1618/1821/ODS Huta Żabiowolska, stan
deweloperski, wolnostojący, 4 pokoje, pow.
150 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. 120m2, działka 1000m2, 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. 255m2, 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. 260m2, 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 
977m2, 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 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

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

N A     S P R Z E D A Ż
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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 1200m2, 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

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
740.000 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
360.000 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

2516/1821/OGS Stare Babice, Janów,
budowlana, pow. 1600 m2, cena 399.000 zł

2513/1821/OGS Grójec, usługowa, pow. 826
m2, cena 340.000 zł

2512/1821/OGS Nadarzyn, Urzut, przemysłowa,
pow. 35600 m2, cena 7.137.000 zł

2511/1821/OGS Nadarzyn, Urzut, przemysłowa,
pow. 10471 m2, cena 2.095.000 zł

2510/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, budowlana,
pow. 1423 m2, cena 221.000 zł

2509/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, budowlana,
pow. 1445 m2, cena 224.000 zł

2508/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, budowlana,
pow. 1527 m2, cena 240.000 zł

2507/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, budowlana,
pow. 1386 m2, cena 215.000 zł

2506/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, budowlana,
pow. 1145 m2, cena 178.000 zł

2505/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, budowlana,
pow. 1234 m2, cena 192.000 zł

2504/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, budowlana,
pow. 1575 m2, cena 245.000 zł

2503/1821/OGS Grodzisk Maz., Szczęsne,
budowlana, pow. 1500 m2, cena 179.000 zł

2500/1821/OGS Żabia Wola, Osowiec,
budowlana, pow. 1500 m2, cena 157.000 zł

2499/1821/OGS Żabia Wola, Oddział, rolno
– budowlana, pow. 18700 m2, cena 748.000 zł

2498/1821/OGS Nadarzyn, Stara Wieś,
budowlana, pow. 1184 m2, cena 120.000 zł

2497/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, budowlana,
pow. 1100 m2, cena 210.000 zł

2496/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, budowlana,
pow. 1300 m2, cena 210.000 zł

2495/1821/OGS Nadarzyn, Urzut, budowlana,
pow. 1500 m2, cena 165.000 zł

2494/1821/OGS Pruszków, budowlana, pow.
1500 m2, cena 2.500.000 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. 995m2, 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

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
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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

-Skuba Polska Jawczyce za-
trudni MAGAZYNIERA umowa 
o pracę tel. 533 112 012

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

SZUKAM PRACY:
-Opiekuka bez nałogów odpo-

wiedzialna i wyrozumiała szuka 
pracy bez mieszkania. Tel. 572 
489 137

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

AUTOMOTO:
-Części do Poloneza 1500 

z 1980 r sprzedam. Tel. (22) 66 
777 25

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

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

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

-Kolekcjoner kupi części do 
polskich, starych motocykli: 
sokół, sm500, lech, cws, pod-
kowa, niemen, łucznik, perkun, 
tornedo. Kupię najdrobniejsze 
części. Tel. 505 529 328

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

-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

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

NIERUCHOMOŚCi:
-Bramki k. Błonia dom z działką 

3 ha przy trasie na Poznań, me-
dia. Tel. 505 345 767

-Pruszków, bezczynszowe 
mieszkanie 64 m2 blisko Alej 
Jerozolimskich sprzedam. Tel. 
604 282 420

-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: 1,6 mln. 
do negocjacji. Tel. 22 758 05 92

-Szukam niezbyt drogiego 
pokoju w domu wolnostojącym 
w Warszawie lub jej obrzeżach. 
Mam koty i malutką sunię. Tel. 
572 489 137

-Teresin – Niepokalanów. 
Sprzedam dom 150 m2 mu-
rowany, działka 850 m2, cicha, 
ładna okolica, blisko las. Tel. 691 
793 404

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

MATRYMONIALNE:
-Atrakcyjny Pan przed 50-tką 

zaprzyjaźni się z atrakcyjną Pa-
nią w zbliżonym wieku. Tel. 575 
529 714

-Podejmę pracę chałupniczą. 
Tel. 574 215 996

-Szukam kobiety do spotkań 
po 50-tce. Tel. 576 374 245

-Wdowa lat 69 pozna Pana 
w odpowiednim wieku, poważ-
nie myślącego o życiu. Mogę 
zmienić miejsce zamieszkania. 
Tel. 733 608 230

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

-Drewno opałowo-kominko-
we, różne. Cena w zależności 
od gatunku drewna. Tel. 514 
640 779

-Imitację kominka dekoracyj-
nego (czerwona cegła) sprze-
dam. Tel. (22) 66 777 25

-Kolekcjoner kupi części do 
polskich, starych motocykli: so-
kół, sm500, lech, cws, podkowa, 
niemem, łucznik, perkun, torne-

do, orle. Kupię najdrobniejsze 
części. 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

-Kupię mały kompresor. Tel. 
511 505 265

-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, i 
inne. Tel. 514 640 779

-Kupię auta z czasów PRL: 
fiat, syrena, warszawa, wołga, 
moskwicz, mikus, zaporożec, 
wartburg, nysa i inne ciekawe 
oraz stare motocykle - części. 
Także stare motocykle i wszelkie 
części. Tel. 505 529 328

-Kupię zabytkowe rowery: 
Kamiński, Rybowski, Łucznik, 
Wicher, Zawadzki, Lipiński, We-
hren, Huragan, Jaguar i inne oraz 
ciekawe części. Tel. 505 529 328

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

-Okazja: wyprzedaż nowych 
garniturów w różnych kolorach, 
bardzo niska cena. Wzrost: 182 
cm, obwód klatki piersiowej: 96 
cm, obwód pasa: 92 cm. Tel. 660 
930 281 po 15-tej

- O p o ny  z i m owe  Pi re l l i 
195/65/15. Cena: 220 zł za kom-
plet. Tel. 574 215 996

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

-Pianino Calipso nowe, czarne 
sprzedam. Tel. 505 345 767

-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

-Pozłacane ramy do obrazów, 
listwy sprzedam. Tel. 505 345 767

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

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

-Sprzedam 2 opony Bringesto-
ne 245/40/17 oraz 2 opony Pirelli 
235/35/17. Tel. 574 215 996

-Sprzedam dvd, używane, 
sprawne. Cena: 40 zł. Tel. 574 
215 996

-Sprzedam kask motocyklo-
wy, nowy, cena: 170 zł. Tel. 574 
215 996

-Sprzedam krewetki akwario-
we, gupiki, molinezje i platki. Tel. 
574 215 996

-Sprzedam nową czarną mary-
narkę z weluru, cena 50 zł, wzrost: 
182 cm, obwód klatki piersiowej: 
96 cm. Tel. 660 930 281 po 15-tej

-Sprzedam meblościankę. Pil-
nie! Tanio!. Tel. 510 153 548

-Sprzedam ponton. Stan jak 
nowy: biało - czerwony. Cena: 
240 zł. Tel. 574 215 996

-Sprzedam rower górski, rama 
męska, cena: 150 zł. Tel. 574 
215 996

-Sprzedam tanio rowerek, 
boczne kółka+rączka do pro-
wadzenia, konik na biegunach, 
hulajnogę trójkołową. Tel. 511 
505 265

-Sprzedam witrynę chłodniczą 
o wymiarach: 1,10/1,20/90. Tel. 
696 778 316

-Ziemia na podniesienie te-
renu: czarnoziem, humus. Cena 
do uzgodnienia. Tel. 514 640 779

-Żyrandol 8-ramienny, mosięż-
ny, wypełniony, tzw. „księstwo 
warszawskie” sprzedam. Tel. (22) 
723 40 99

USŁUGI:
-Dezynsekcja - deratyzacja. 

Skutecznie zwalczamy: prusaki, 
karaluchy, mrówki, pluskwy, 
myszy i szczury itp. Kontakt: 
www.insekt24.pl Tel. 533 780 170

-Odkleszczanie. Skuteczne 
zwalczanie KLESZCZY na Twojej 
posesji. Kontakt: www.insekt24.
pl Tel. 533 780 170

-Odkomarzanie. Skutecznie 
zwalczamy komary na terenach 
zielonych. Pozbędziesz się bzy-
czącego problemu. Kontakt: 
www.insekt24.pl Tel. 533 780 170

-Usługi wróżbiarskie: więcej 
informacji na stronie: www.
tarocista.pl

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

RÓŻNE
-KRUSZENIE BETONU, DUŻE 

ZLECENIA. TEL. 669 450 726
-Oddam kotki ok. 5 miesięcz-

ne. tel. 517 816 019
-WYBURZANIE OBIEKTÓW 

PRZEMYSŁOWYCH, BUDYNKÓW, 
MAGAZYNÓW. DUŻE OBIEKTY. 
TEL. 669 450 726

-Wycinka drzew, wywóz, prze-
wozy busem, pielęgnacja trawni-
ków, żywopłotów, złom, itp. Tel. 
515 146 480

Drobne od osób prywatnych za darmo!
Wyslij treść SMS na nr. 885 585 001
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B E Z  TA B U
Droga Redakcjo

Panujemy z mężem sprzedać mieszkanie.
Mieszkanie trzypokojowe na jednym z osiedli w Prusz-

kowie.
Niestety nie wiemy jak powinniśmy wycenić naszą nieru-

chomość bo okazuje się, że cena jaką chcielibyśmy dostać 
za to mieszkanie znacznie przewyższa ceny za podobnej 
wielkości mieszkania w Internecie.

Włożyliśmy dużo pieniędzy i serca w remont mieszkania 
i nie chcielibyśmy teraz stracić na jego sprzedaży.

Co powinniśmy zrobić w takiej sytuacji czy dać cenę 
taką jaką chcemy czy jednak zasugerować się cenami 
z Internetu?

Dodam, że budujemy dom więc zależy nam na szybkiej 
sprzedaży.

Marzena 56 l.

Droga Pani Marzenko
Na cenę mieszkania  składa się bardzo dużo czynników 

takich jak lokalizacja, rok budowy bloku, piętro, balkon, aż 
w końcu standard wykończenia mieszkania.

Nie powinniście Państwo kurczowo trzymać się cen 
jakie widzicie w Internecie tym bardziej jeśli tak jak mówi 
Pani Wasze mieszkanie wykończone jest w wysokim 
standardzie.

Oczywiście możecie Państwo dać cenę taką jaka Was 
interesuje i zobaczyć czy będzie zainteresowanie.

Polecałabym jednak kontakt z rzeczoznawcą bądź 
pracownikiem agencji nieruchomości, osoba mająca 
doświadczenie pomoże ustalić Państwu cenę na takim 
poziomie abyście nie stracili zainwestowanych w miesz-
kanie pieniędzy ale żeby mieszkanie sprzedało się szybko 
tak jak Państwu na tym zależy.

Pozdrawiam
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 kupić 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. 

Jes teśmy grupą zwierzęcych 
pasjonatów, która nie może przejść 
obojętnie obok potrzebującego psa 
czy kotka. Staramy się pomagać 
zwierzakom na wszystkie możliwe 
sposoby, a nagrodą za nasze starania 
są szczęśliwi podopieczni 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.

Max to fantastyczny materiał na 
kumpla. Kocha ludzi, wszystkich! 
Każdy człowiek jest przez niego 
akceptowany i zapraszany do 
zabawy. Spacer jest ok ale szybko 
wraca do ludzi.

Max szuka domu u człowieka, 
który taka miłość potrafi  docenić 
i odwzajemnić. TAKIE psie zaufanie 
to skarb i nie wolno go zawieźć.

Jego wcześniejsze doświad-
czenia wcale nie dają prawa do wiary w ludzi ale Max wie 
swoje – człowiek jest ok! Szuka aktywnego domu, który 
poświęci wiele czasu na wspólne zabawy i długie spacery. 
Max nie najgorzej dogaduje się z suczkami, do samców nie 
ma takiego zaufania i czasem reaguje agresją.

Mona to młoda sunia, 
która trafi ła do nas w Syl-
westra. Na początku była 
bardzo nie ufna, teraz na 
widok człowieka prawie 
wyskakuje z boksu. Bardzo 
ładnie chodzi na smyczy 
i jest uosobieniem wielkie-
go uroku. Lubi pieszczo-
ty, dobrze dogaduje się 
z innymi psami, odnajdzie 
się w mieszkaniu w bloku.

Wszystkich zainteresowanych adopcją prosimy o
kontakt pod nr tel 698-940-045 lub 730-462-122
Wszystkich zainteresowanych adopcją Mony prosimy o
kontakt pod nr tel 698-940-045 lub 730-462-122
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BRWINÓW. Wrak Race, czyli wyścigi 
samochodowych wraków

Wiele hałasu o puchar
Przyznać trzeba, że to co działo się w sobotę 
w Brwinowie nie stanowiło pokazu drogowego 
savoir vivre’u. Raczej wręcz przeciwnie.

Jak wyjaśnił mi jeden z sędziów wyścigów samochodo-
wych wraków na torze obowiązują pewne zasady fair – 
play. Nie wolno mianowicie uderzać w drzwi samochodu 
od strony kierowcy, ani uderzać w stojący pojazd. Reszta 
nie jest zabroniona. Dlatego też na torze na porząd-
ku dziennym było popychanie się od tyłu, spychanie 
z głównego toru. Normą niemal było kończenie przejazdu 
na feldze, bywało z zablokowanym kołem bądź ciągnąc 
za sobą jakieś fragmenty karoserii. Nie da się ukryć – nie-
wiele nadkoli przetrwało bez szwanku.

Dokładnie 78 załóg stanęło do walki o puchary bur-
mistrza Brwinowa i starosty pruszkowskiego. I nie da się 
ukryć – walka szła na ostro, nikt się nie oszczędzał (choć 
może raczej należy napisać: nikt nie oszczędzał maszyn). 
Sprzyjała temu zresztą aura i trasa: było mokro a trasa 
była gliniasta. Tłumnie przybyli widzowie mogli liczyć na 
dodatkowe atrakcje w postaci fruwających pecyn błota.

Także przerwy pomiędzy wyścigami dostarczały 
niecodziennych atrakcji. Zawodnicy przeznaczali je na 
doprowadzenie pojazdów do stanu używalności. Przy 
remontach najbardziej uniwersalnym narzędziem był 
duży, bodaj pięciokilogramowy młot…

Tekst i foto:  (kf)

GRODZISK MAZOWIECKI. Atrakcje dla młodszych i starszych

Miasto Grodzisk świętuje
W grodziskim Parku Skarbków zorganizowane zostały różnorakie imprezy i atrakcje z okazji tegorocznego Święta 
Miasta. Pogoda nieszczególnie dopisała, mimo to mieszkańcy przybyli licznie.

Już o godzinie 12-tej otworzyły swoje 
podwoje stoiska reklamowe, oferu-

jące usługi dostępne na terenie miasta 
i okolic. Kolorowe namioty rozstawiły 
banki i szkoły językowe, szkoła tańca, 
klub fi tness i poradnia dietetyczna oraz 
firmy specjalizujące się w sprzedaży 
bezpośredniej kosmetyków, środków 
czystości i produktów gospodarstwa 
domowego.

Dużym zainteresowaniem cieszyło się 
stoisko fi rmy piekarniczej, które propo-
nowało degustację swoich wyrobów 
dla wszystkich i gratisowe hot-dogi dla 
dzieci biorących udział w przygotowa-
nych animacjach.

Wśród wystawców znalazł się również 
popularny grodziski klub motocyklowy 
„White Arrows”. Swój namiot miała też 
grodziska Biblioteka Publiczna – odby-
wało się w nim głośne czytanie „Wesela” 
Stanisława Wyspiańskiego z podziałem 
na role, które wyraźnie przypadło do 
gustu seniorom.

Godziny popołudniowe obfitowały 
w atrakcje dla najmłodszych: mini tor 
przeszkód, przejazdy na kucyku, ma-
lowanie buziek, zabawy plastyczne. 
Teatr Kultureska przygotował dla dzieci 
atrakcyjny program edukacyjny, który 

w interaktywnej i zabawowej formie 
uczył je ekologicznych zachowań na 
co dzień.

Wieczorem rozpoczęły się długo 
oczekiwane, zwłaszcza przez młodzież, 

koncerty zaproszonych gwiazd: Dawida 
Kwiatkowskiego i Andrzeja Piasecznego, 
które zgromadziły liczną i entuzjastycz-
ną publiczność.

Tekst i foto: SP-T

TU MOŻE BYĆ TWOJA REKLAMATU MOŻE BYĆ TWOJA REKLAMA
601 967 788, 885 585 001, 885 585 005, 885 585 006601 967 788, 885 585 001, 885 585 005, 885 585 006
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U NAS. Muniek Staszczyk, Dezerter i Karnawał Wenecki

Dn i  Brwinowa 2017
Tegoroczne Dni Brwinowa obfi towały w wyjątkowe atrakcje. W sobotę i niedzielę, 9 
i 10 września, odbyły się zarówno uroczystości patriotyczne, jak i imprezy sportowe, 
muzyczne i artystyczne.

Punktem wyjścia dla obchodów Dni Brwi-
nowa jest rocznica wydarzenia historycz-

nego – Bitwy pod Brwinowem podczas kam-
panii wrześniowej w 1939r. Aby ją upamiętnić, 
poczty sztandarowe i zaproszeni goście po 
uroczystej mszy niedzielnej zebrali się przy 
pomniku poświęconym żołnierzom 36 puł-
ku piechoty Legii Akademickiej. Weterani 
i kombatanci, wojskowi, przedstawiciele 
władz samorządowych, placówek kultural-
nych i oświatowych oraz lokalnych stowarzy-
szeń złożyli kwiaty.

Kochać ojczyznę
Jako motto i główne przesłanie uroczysto-

ści, zarówno Burmistrz Gminy Brwinów, jak 
i Starosta Powiatu Pruszkowskiego przywołali 
słowa piosenki zespołu T.Love, które miesz-
kańcy miasta mieli okazję usłyszeć poprze-
dzającego wieczoru na sobotnim koncercie: 
„Ojczyznę kochać trzeba i szanować, nie 
deptać fl agi i nie pluć na godło”.

Korzystając z okazji burmistrz Arkadiusz 
Kosiński podziękował wszystkim przedsta-
wicielom służb mundurowych w mieście: 
strażakom, policjantom i strażnikom miejskim 
za pracę na rzecz bezpieczeństwa miasta. Na 
koniec zaprosił chętnych do Fotoplastikonu, 

w którym oglądać można zdjęcia ulic i ludzi 
dawnego Brwinowa.

Sportowy wymiar i kultura alternatywna
Obchody Dni Brwinowa miały również 

wymiar sportowy. W sobotę odbył się mecz 
klubów piłkarskich z Brwinowa i Teresina 
oraz Zawody Siłaczy, zorganizowane przez 
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”.

Dla zwiedzających otworzono nowopow-
stałą halę sportową przy Szkole Podstawowej 
nr 1 – budynek najnowszej generacji, zbudo-
wany w technologii pasywnej, o bardzo wy-
sokiej energooszczędności, którą zawdzięcza 
wykorzystaniu naturalnych źródeł energii.

Z kolei niedzielne popołudnie przebiegało 
pod hasłem kultury alternatywnej. Można 
było obejrzeć ekspozycję rysunków satyrycz-
nych autorstwa Ryszarda Lynxa Łobosa – eks-
plorujących wątek wolności i niezależności 
jednostki. Dzieci uczestniczyły w warszta-
tach artzinowych – pod okiem instruktorek 
uczyły się niekomercyjnego wytwarzania, 
w konwencji „Zrób to Sam”, małych form 
introligatorskich: notesów i zszywanych 
książeczek.

Swoje stoisko otworzyło arcyciekawe pismo 
brwinowskiego „OKej-a” - „Qltywator”. Ambit-

W  k l i m a c i e  r e t r o
Tegoroczny dzień Milanówka, który odbył się w sobotę 9 września i miał nieco 
odmienną formułę niż w latach poprzednich.

Hasło przewodnie: „Lata dwudzieste, 
lata trzydzieste” nie był pustym sloga-
nem. Sporo osób pojawiło się w strojach 
z epoki. Panie w długich sukniach, 
panowie w tużurkach, melonikach, był 
bodaj i ktoś we fraku i cylindrze.

Także niektóre stragany nawiązywały 
wystrojem do początków ubiegłego 
wieku. Był ogród Bolesława Prusa, 
istniała możliwość poznania techniki 
robienia fotografii sprzed około stu 
lat. Roksana Szlaska przygotowała 
rewię mody retro. Muzycznie grała 
swingująca Warszawska Orkiestra Sen-
tymentalna a imprezę zakończyła potańcówka retro prowadzona przez DJ Wikę i DJ Fogga 
w ramach XIV Ogólnopolskiego Festiwalu Retro im. Mieczysława Fogga.

Niewątpliwie największą atrakcją był występ grupy Mocarta, który ściągnął prawdziwe 
tłumy mieszkańców. Chociaż, możliwe, że było to nieco mylne wrażenie. W nowej lokalizacji: 
zbieg ulic Krakowskiej i Kościuszki jest trochę mniej miejsca niż na stadionie miejskim.

W każdym razie tegoroczne święto miasta stanowiło spójny i przemyślany program.
(kf), Fot. MCK 

R E K L A M A

ne w formie i treści teksty w nim 
zamieszczane osnute są wokół 
małych spraw codziennej rze-
czywistości naszych miasteczek.

Klasycznie i punkrockowo
Niekwestionowaną gwiazdą 

niedzielnego wieczoru był „De-
zerter” – koncert kultowego 
punkrockowego zespołu miał, 
o dziwo, wielopokoleniową 
publiczność. Energetyczna mu-
zyka i zaangażowane teksty 
były, zgodnie z deklaracją orga-
nizatora imprezy czyli „Okej-a”, 
zapowiedzią kolejnych off -kultu-
rowych koncertów w przyszłych 
sezonach.

Zwieńczeniem dwudniowego 
imprezowania w Brwinowie był „Karnawał We-
necki” – niesamowity, czarodziejski spektakl 
w nocnej scenerii Parku Miejskiego. O go-
dzinie 22.00, na plenerowej scenie zaaran-
żowanej bezpośrednio na trawie przy Pałacu 
Wierusz – Kowalskich, mieliśmy okazję ujrzeć 
niezwykłe, wystylizowane widowisko, do 
złudzenia przypominające XVIII-wieczne 
inscenizacje teatralno-operowe. Dźwięki 

klasycznej muzyki barokowej, zjawiskowe 
złote i czerwone kostiumy, weneckie maski 
karnawałowe, tańce postaci na szczudłach 
i wszystko to w ciemności rozświetlonej 
refl ektorami – wrażenia artystyczne, jakich 
dostarczył widzom Teatr „Gry i Ludzie”, były 
niezapomniane. To była Sztuka przez duże „S”.

Tekst i foto: Sylwia Pańków
Fot. U.G. Brwinów

GRODZISK MAZ. Dożynki powiatowe na miejskim targowisku

Święto plonów a.d. 2017
Tradycyjnie już na grodziskim 
targowisku odbyły się 10 
września dożynki powiatowe. 
Towarzyszył im jarmark 
produktów regionalnych (choć 
trudno za takowe uznać wyroby 
rodem z Chin a było ich wcale 
sporo). Nie brakowało jednak 
chlebów na zakwasie oraz 
wędlin przygotowywanych 
tradycyjnie.

Jak co roku święto plonów 
stanowiło połączenie roz-

rywki i powagi. Była msza 
polowa a obok występy Mło-
dzieżowej Orkiestry Dętej, 
Warszawskiej kapeli Janka 
Stokowskiego, zaśpiewała też 
największa gwiazda dożynek 
– Don Wasyl.

Jak co roku dożynkom to-

warzyszył konkurs na naj-
piękniejszy wieniec. W ka-
tegorii powiatu zwyciężyło 
sołectwo Gole. W kategorii 
gminy jury drugimi miejsca-
mi uhonorowało Marynin 
i Makówkę a pierwsze miejsce 

zajęły Chrzanów i Chlebnia.
Warto dodać, że sporym uroz-

maiceniem uroczystości była 
wizyta motocyklistów, którzy 
zjechali na naprawdę czasem 
niezwykłych pojazdach.

Tekst i foto: (kf) 
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CHCESZ SZYBKO I DOBRZE SPRZEDAĆ
MIESZKANIE, DOM, DZIAŁKĘ? 22 730-33-40/4322 730-33-40/43

Nr oferty: 

1611/1821/ODS
Rok budowy: 2008

Stan: bardzo dobry

Typ domu wolnostojący

Pow. działki 1000 m .kw.

Kontakt 22 730 33 40

Mieszkanie na sprzedaż

180 000 PLN

Piastów

1 pok., 30 m2
Nr oferty: 

3365/1821/OMS
Rok budowy: 2002

Stan: dobry

Piętro: 2/3

Typ kuchni: aneks

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: 

3324/1821/OMS
Rok budowy: 2008

Stan: bardzo dobry

Piętro: parter

Typ kuchni: widna

Kontakt 22 730 33 40

Mieszkanie na sprzedaż

232 000 PLN

Pruszków

2 pok., 39 m2

Nr oferty: 

3121/1821/OMS
Rok budowy: 2010

Stan: dobry

Piętro: 2

Typ kuchni: aneks

Kontakt 22 730 33 40

Działka na sprzedaż

157 000 PLN

Żabia Wola, Osowiec

1500 m2

Działka na sprzedaż

340 000 PLN

Grójec

826 m2
Nr oferty: 

2495/1821/OGS

Rodzaj działki budowlana

Kształt
prostokąt
30mx50m

Media tak

Kontakt 22 730 33 43

Nr oferty: 

2500/1821/OGS

Rodzaj działki budowlana

Kształt
prostokąt
30mx50m

Media tak

Kontakt 22 730 33 40

Działka na sprzedaż

165 000 PLN

Nadarzyn, Urzut

1500 m2
Nr oferty: 

2513/1821/OGS

Rodzaj działki usługowa

Kształt
prostokąt
26mx34m

Media tak

Kontakt 22 730 33 43

Dom na sprzedaż

669 000 PLN

Nadarzyn, Rusiec

3 pok., 120 m2

Dom na sprzedaż

370 000 PLN

Brwinów

4 pok., 140 m2
Nr oferty: 

1621/1821/ODS
Rok budowy: 1985

Stan: do remontu

Typ domu wolnostojący

Pow. działki 1400 m .kw.

Kontakt 22 730 33 43

Mieszkanie na sprzedaż

295 000 PLN

Piastów

3 pok., 62 m2

Nr oferty: 

3283/1821/OMS
Rok budowy: 1999

Stan: dobry

Piętro: parter

Typ kuchni: widna

Kontakt 22 730 33 43

Mieszkanie na sprzedaż

204 000 PLN

Brwinów

2 pok., 39 m2

Nr oferty: 

3325/1821/OMS
Rok budowy: 1930

Stan: do remontu

Piętro: 1

Typ kuchni: otwarta

Kontakt 22 730 33 43

Mieszkanie na sprzedaż

229 000 PLN

Pruszków

2 pok., 48 m2

Mieszkanie na sprzedaż

330 000 PLN

Grodzisk Mazowiecki

4 pok., 79 m2

Nr oferty: 

3364/1821/OMS
Rok budowy: 1980

Stan: dobry

Piętro: 4/4

Typ kuchni: widna

Kontakt 22 730 33 43

Mieszkanie na sprzedaż

439 000 PLN

Pruszków

3 pok., 70 m2

Nr oferty: 

3165/1821/OMS
Rok budowy: 1976

Stan: bardzo dobry

Piętro: 4

Typ kuchni: aneks

Kontakt 22 730 33 43

Działka na sprzedaż

178 000 PLN

Nadarzyn, Rusiec

1145 m2

Działka na sprzedaż

245 000 PLN

Nadarzyn, Rusiec

1575 m2

Działka na sprzedaż

179 000 PLN

Grodzisk Maz., Szczęsne

1500 m2
Nr oferty: 

2506/1821/OGS

Rodzaj działki budowlana

Kształt
prostokąt
25mx45m

Media tak

Kontakt 22 730 33 40

Nr oferty: 

2504/1821/OGS

Rodzaj działki budowlana

Kształt
prostokąt
28mx56m

Media tak

Kontakt 22 730 33 43

Nr oferty: 

2503/1821/OGS

Rodzaj działki budowlana

Kształt
kwadrat
37mx39m

Media tak

Kontakt 22 730 33 40
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