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URSUS. Wybuch w jednym z bloków, mieszkaniec trafi ł do szpitala

Bezsenna noc na ul. Rakuszanki
W poniedziałek 9 października w jednym z bloków przy ulicy Rakuszanki doszło do wybuchu, służby ewakuowały 
mieszkańców. Jedna osoba trafi ła do szpitala. Na miejscu policja zabezpieczyła naboje.

Akcja służb zakończyła się 
około godz. 2 we wto-

rek. Do wybuchu doszło na 
pierwszym piętrze.

- Ranny mężczyzna był 
p rzytomny. W jego miesz-
kaniu znajdowały się mate-
riały pirotechniczne. Akcję 
przejęła policja. Na miejsce 
przyjechali pirotechnicy, 
którzy będą zabezpieczać 
niebezpieczne przedmioty 
– powiedział TVN Warszawa 
Michał Konopka ze straży 
pożarnej.

Prawdopodobnie jeden 
z mieszkańców próbował 
pozyskać proch ze starych 
nabojów. W jego mieszkaniu 
policjanci zabezpieczyli 30 
starych pocisków.

- To było po prostu huknię-
cie, jak petarda, jak pocisk – 
opowiadali świadkowie.

Jak podaje policja, ranny 
mężczyzna to 32-latek, nie 

ujawnia jednak jakie dokład-
nie odniósł obrażenia.

Będący na miejscu reporter 
TVN Warszawa od jednego ze 
strażaków usłyszałem, że po-
szkodowanemu mężczyźnie 

wybuch urwał ręce i spowo-
dował ciężkie rany.

Dla mieszkańców ewaku-
owanych budynków podsta-
wiono autobus. Przy ulicy Ra-
kuszanki 6 pojawili się także 

przedstawiciele nadzoru bu-
dowlanego oraz pogotowie 
energetyczne, które odcięło 
zasilanie w bloku.

Na podstawie
TVN Warszawa
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POSZUKUJĘ:POSZUKUJĘ:
działek inwestycyjnych działek inwestycyjnych 

pod zabudowę szeregową pod zabudowę szeregową 
od 1 ha do 10 ha; gmina od 1 ha do 10 ha; gmina 

Ożarów Mazowiecki,Ożarów Mazowiecki,
gmina Stare Babicegmina Stare Babice

TEL: 605 541 258TEL: 605 541 258
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GRODZISK MAZOWIECKI. Uniwersytet Trzeciego Wieku – medycyna chińska, Nordic 
Walking i zabytkowa porcelana

Srebrni studenci rozpoczęli naukę
W czwartek 5 października Uniwersytet Trzeciego Wieku w Grodzisku Mazowieckim uroczyście zainaugurował 
kolejny rok akademicki. Z wykładem inauguracyjnym wystąpił Rzecznik Praw obywatelskich Adam Bodnar.

Tytułem wstępu prezes 
Stowarzyszenia „Europa 

i My”, będącego organizato-
rem UTW na terenie gminy 
i powiatu, Daniel Prędko-
powicz, powitał „srebrnych 
studentów” i zaproszonych 
gości, oraz przypomniał cel 
Uniwersytetu, jakim jest ak-
tywizacja i integracja osób 
starszych. Chór „Fermata”, 
którego członkowie rekrutują 
się spośród słuchaczy UTW,  
odśpiewał tradycyjną pieśń 
akademicką „Gaudeamus 
Igitur” – „Radujmy się więc”. 

Aktywni i z pasją
Następnie głos zabrali za-

proszeni goście. Sekretarz 
Gminy Maria Grabowska na-
wiązała do budowy Mediate-
ki vis a vis grodziskiego Parku 
Skarbków – nowej inwestycji 
miejskiej, zaprojektowanej 
jako centrum spotkań i rekre-
acji specjalnie dla seniorów.

Z kolei Przewodniczący 
Rady Powiatu Jerzy Terli-
kowski podzielił się refl eksją, 
że tym co czyni człowieka 
szczęśliwym jest posiadanie 
i realizowanie różnorodnych 
pasji. Gmina Grodzisk Mazo-
wiecki daje po temu wiele 
możliwości, m.in. dofinan-
sowując działania UTW. Bur-
mistrz Podkowy Leśnej Artur 
Tusiński zwrócił uwagę na 
pokłady energii drzemiącej 

w seniorach, którzy angażują 
się w działania Uniwersyte-
tów Trzeciego Wieku.

Kolejnym punktem uro-
czystości było ślubowanie 
nowych słuchaczy Uniwer-
sytetu. Z uwagi na to, że 
okazały się nimi w przewa-
żającej mierze panie, każda 
z nich obdarowana została 
czerwoną różą.

RPO z wykładem 
inauguracyjnym

Tradycją jest, że grodziski 
UTW zaprasza na inaugurację 
roku akademickiego osoby 
szczególne – tym razem go-
ściem honorowym był Adam 
Bodnar, obecny Rzecznik 
Praw Obywatelskich, wielo-
letni i zasłużony działacz na 
rzecz praw człowieka. Wygło-
sił on wykład inauguracyjny 
dotyczący praw osób star-
szych w świetle Konstytucji 
RP. Zwrócił uwagę, że Konsty-
tucja nie jest abstrakcyjnym 
dokumentem – jej zapisy 
mają służyć nam wszystkim, 
precyzując obowiązki pań-
stwa wobec obywateli. 

Jednym z nich jest zapew-
nienie każdemu wolności 
nauczania i  korz ystania 
z dóbr kultury. Uniwersytety 
Trzeciego Wieku są formą 
realizacji tego zobowiązania 
wobec seniorów. Konsty-
tucja wspomina o zabez-

pieczeniu podstawowych 
praw socjalnych: do zdrowia 
i mieszkania. W odniesieniu 
do seniorów rodzi się zatem 
pytanie o realną dostęp-
ność lekarzy-geriatrów oraz 
o dostępność programów 
„mieszkań wspomaganych” 
– w których osoby starsze wy-
magające częściowej opieki 
będą uzyskiwały wsparcie, 
najdłużej jak to możliwe, 
w swoim środowisku, a nie 
w ośrodkach opiekuńczych.

Konstytucja mówi również 
o poszanowaniu godności – 
w praktyce gwarancja ta ma 
ogromne znaczenie w przy-
padku osób starszych cho-
rych lub niepełnosprawnych, 
które przebywając w szpita-
lach czy zakładach opiekuń-
czych mają prawo domagać 
się np. respektowania swojej 
prywatności. Biuro Rzecznika 
Praw Obywatelskich wizytuje 
takie miejsca, kontrolując ich 
zgodność z Konstytucją.

Edith Piaf z Milanówka
Po wystąpieniu honorowe-

go gościa przyszła kolej na 
część artystyczną. Niezwykle 
miłym akcentem był koncert 
piosenki francuskiej w wy-
konaniu „Milanowskiej Edith 
Piaf”, czyli Zuzanny Wojtczak 
– młodej wokalistki obdarzo-
nej pięknym głosem i pełną 
wdzięku, subtelną gestykula-

cją, którą z pewnością jeszcze 
nieraz będziemy podziwiać 
na lokalnych imprezach.

Następnie swój program 
muzyczny – zarówno senty-
mentalny, jak i humorystycz-
ny – zaprezentował Chór 
UTW „Fermata”. Warto nad-
mienić, że zarówno chórzyst-
ki, jak i chórzyści wystąpili 
w doskonale zaprojektowa-
nych żółto – pomarańczo-
wych strojach. Na specjalne 
brawa zasługują panowie, 
którzy w trio wykonali popu-
larną piosenkę „No bo ty się 
boisz myszy”.

Na zakończenie wystąpień 
i koncertów wszyscy udali się 
na poczęstunek. Bogactwo 
stołu, pyszne i różnorodne 
ciasta, owoce oraz lekkie 
wina nasunęły refleksję, że 
cechą seniorów wszelkich po-
koleń od zawsze była umie-
jętność dbania o kulinarną 
oprawę uroczystości.

Szczegółowe informacje 
dotyczące tegorocznych wy-
kładów i zajęć grodziskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku uzyskać można na dyżu-
rach w Centrum Kultury przy 
ul. Spółdzielczej 9 we wtorki 
i piątki w godz. 10:00 – 12:00, 
pod tel. 605 440  035 i 606 
131 593 lub na stronie www.
europaimy.org

Tekst i foto:
Sylwia Pańków

PRUSZKÓW. Wybrano wykonawcę, 
który rozbuduje szkołę na Gąsinie

Nowy zamiast starego
Spółka Strabag podpisała kontrakt na rozbudowę 
szkoły podstawowej nr 10 i budowę nowoczesnych 
obiektów oświatowo – sportowych przy ulicy Pływackiej 
w Pruszkowie. Budowa ma zakończyć się w 2020 r. 

Pruszkowska dzielnica Gąsin w ostatnich latach przeszła 
prawdziwy boom mieszkaniowy. Nic więc dziwnego, że 
niewielkie placówki edukacyjne powoli przestały zaspo-
kajać potrzeby mieszkańców. Odpowiedzią na rosnącą 
liczbę uczniów ma być rozbudowa szkoły podstawowej nr 
10 i budowa obiektów oświatowo – sportowych przy ulicy 
Pływackiej. Placówka ma być najnowocześniejszym kom-
pleksem w okolicy. Obiekt będzie składał się z przedszkola 
dla 100 dzieci, szkoły podstawowej dla 725 uczniów, zespo-
łu sportowego, dwóch stołówek z zapleczem kuchennym, 
trzech świetlic, jak również sal do zajęć wyrównawczych. 
Na zewnątrz znajdą się boiska ze sztuczną nawierzchnią, 
trzytorowa bieżnia lekkoatletyczna, plac zabaw dla przed-
sz  kolaków oraz ogródki klasowe. Jak zapewniają władze 
Pruszkowa, obiekt ma służyć również mieszkańcom Gąsina. 
W szkole znajdzie się bowiem fi lia biblioteki wraz z salą 
przeznaczoną m.in. na spotkania mieszkańców.

Plany rozbudowy placówki powoli urzeczywistniają się. 
Niedawno wybrano wykonawcę inwestycji. Jest nim fi rma 
Strabag, która podjęła się rozbudowy szkoły za kwotę 47,6 
mln zł. Kiedy rozpocznie się budowa obiektu?

– Myślę, że już w tym roku zaczną się tam poważniejsze 
prace budowlane, a w przyszłym roku wszystko będzie 
szło pełną parą – mówi Andrzej Kurzela, wiceprezydent 
Pruszkowa.

Zgodnie z założeniami, najpierw powstanie nowy budy-
nek szkoły podstawowej. W tym czasie stary kompleks zo-
stanie zburzony, a na jego miejsce powstanie przedszkole. 
Jako termin oddania uczniom nowoczesnej szkoły przyjęto 
wrzesień 2019 roku. Rok później do obiektu wprowadzić 
mają się przedszkolaki.         Kinga Rochalska
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Nowa Stacja będzie jednym z naj-
większych centrów handlowych 

w okolicy Warszawy. Liczbą oferowa-
nych usług ma przewyższyć nawet 
pobliskie centrum handlowe w Jankach.

Ponad 120 sklepów w Pruszkowie
W „Nowej Stacji” znajdzie się ponad 

120 sklepów i lokali usługowych zlokali-
zowanych na 25 tys. m kw. powierzchni. 
Na parterze centrum zaplanowano 
budowę supermarketu spożywczego, 
a obok niego, podobnie jak na pierw-
szym piętrze, pojawią się sklepy z ar-
tykułami dla dzieci, obuwiem, odzieżą, 
galanterią skórzaną, sprzętem multime-
dialnym i AGD.

– Do współpracy zachęcamy lokalnych 
przedsiębiorców. W centrum znajdą się 
również sklepy największych marek sie-
ciowych – mówi Maciej Krzewiński, pre-
zes zarządu ECC Property Management.

W galerii nie zabraknie miejsca na 
restauracje, punkty rozrywkowe i kąciki 
dla maluchów . Mieszkańcy znajdą tu 
także kilkusalowe kino oferujące bogaty 
repertuar filmowy oraz nowoczesny 
klub fi tness.

„Nowa Stacja” zlokalizowana będzie 
tuż przy stacji PKP Pruszków, na terenie 
dawnej fabryki obrabiarek. Jak tłumaczy 
inwestor, taka lokalizacja centrum ma 
zapewnić okolicznym mieszkańcom 
dogodny dojazd zarówno samochodem, 
jaki i komunikacją miejską.

Budowa idzie pełną parą 
Przygotowania do budowy pierw-

szego centrum handlowego w Prusz-
kowie trwały bardzo długo. Zgodnie 
z pierwotnymi założeniami zakupy 

w „Nowej Stacji” powinniśmy robić już 
pod koniec 2016 r. Jednak przedłużają-
ce się procedury i ustalenia wydłużyły 
proces przygotowań do rozpoczęcia 
inwestycji. W końcu jednak udało się.

O ficjalnie budowa pier wszego 
w Pruszkowie centrum handlowego wy-
startowała 10 kwietnia br. Po trwających 
pół roku robotach budowlanych obec-
nie prowadzone są już prace na parterze 
i pierwszej kondygnacji budynku. Trwają 

również roboty związane z wylewaniem 
stropów.

– Termin otwarcia zaplanowano na 
czwarty kwartał 2018 r. Finał zbiega 
się również z zakończeniem innych 
inwestycji w tym rejonie. Mowa tu 
o budowie parkingu Park&Ride czy mo-
dernizacji linii kolejowej – mówi Maciej 
Krzewiński, prezes zarządu ECC Property 
Management.

Kinga Rochalska
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U NAS. Okupacyjne plenery rodem
z Podkowy Leśnej

„Wojenne dziewczyny” 
spotkane na ul. Lilpopa 
Podkowa Leśna nie pierwszy raz stała się częścią 
pleneru fi lmowego. W mieście powstają zdjęcia do 
nowych odcinków serialu „Wojenne dziewczyny”.

Podkowa Leśna ze względu na swój niepowtarzalny 
klimat stała się inspiracją i tłem do kolejnej dużej pro-

dukcji. Sceny do serialu kręcone były na ul. Lilpopa.
Serial opowiada o losach trzech młodych kobiet w 

czasie II wojny światowej: Ewce, Irce i Marysi. Pierwsze 
odcinki tego serialu pojawiły się na ekranach telewizyjnych 
w marcu i od razu spodobał się widzom TVP. Podczas reali-
zacji fi lmu reżyser Michał Rogalski i jego ekipa wykorzystują 
jednak również krajobrazy i wnętrza przedwojennych willi.

(a)
Fot. www.podkowalesna.pl

PRUSZKÓW. ECC Real Estate w trakcie budowy dużego centrum handlowego

„Nowa Stacja” już w 2018 roku
Budowa pierwszego centrum handlowego na terenie Pruszkowa idzie pełną parą. Mimo dużego opóźnienia 
w rozpoczęciu inwestycji, termin otwarcia „Nowej Stacji” zaplanowano już na czwarty kwartał 2018 r. 

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

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

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

Zapraszamy do naszego zespołu!

Aplikacje (CV ze zdjęciem) z oświadczeniem o 
następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z 

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

reklama@fl esch.pl
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BRWINÓW. Jak właściwie segregować śmieci i racjonalnie gospodarować odpadami

L e k c j e  e k o l o g i c z n e 
w s p ó l n i e  z  L ’ O r é a l
W gminnych placówkach oświatowych rozpoczął się cykl jesiennych zajęć ekologicznych prowadzonych przez fi rmę 
Kosmepol Sp. z o.o. Fabryka L’Oréal POLSKA. Na pierwszych eko-lekcjach w SP nr 2 w Brwinowie uczniowie 
dowiedzieli się, jak właściwie segregować śmieci i racjonalnie gospodarować odpadami.

Podczas przeprowadzonych zajęć 
uczniowie mieli za zadanie dokonać 

właściwej segregacji śmieci w podziale 
na odpady zmieszane, biodegradowal-
ne, inne, zielone, niebezpieczne surowce 
wtórne czy zużyty sprzęt elektryczny. 
Zadanie wcale nie było takie proste. Nie 
wszyscy wiedzieli, że zatłuszczone opa-
kowanie po maśle nie jest zaliczane do 
surowców wtórnych, tylko do odpadów 
zmieszanych, a przeterminowanych 
leków nie wolno wyrzucać do śmieci, 
tylko do specjalnie przeznaczonych do 
tego pojemników w aptekach.

Spore zainteresowanie wzbudziły 
terminy rozkładania się odpadów 
i poświęcone temu zadanie. Okazało 
się, że zużyta reklamówka rozkłada się 
w środowisku około 300 lat.

Zaprezentowany podczas zajęć fi lm 
o zakładach L’oréal pokazał, że fabryka 
kosmetyków produkuje aż 23 grupy 
odpadów, które są w 100 procentach 
odzyskiwane. Produkuje się z nich np. 
na plastik czy płyn do spryskiwaczy. 
Dzieci były zaskoczone informacją, że 
każdy Polak wytwarza miesięcznie 22, 
a rocznie 270 kg śmieci. Padały pomy-
sły, co robić, by zmniejszyć produkcję 
śmieci przez ludzi: używać śniadaniówek 
zamiast „foliówek”, plastikowe butelki 
zamieniać na wymienialne szklane, 
zakładać kompostowniki w ogródkach. 
Okazało się, że odpadom można dać 
drugie życie.

Organizowane zajęcia to efekt współ-
pracy Urzędu Gminy Brwinów i fi rmy 
Kosmepol, która na terenie gminy 
Brwinów ma swoją fabrykę. 25 września 
przeprowadzono trzy lekcje ekologiczne 
w SP nr 2, w październiku z zajęć skorzy-
stają uczniowie ze szkoły w Żółwinie, 
a w listopadzie fabrykę L’oréal odwiedzą 
uczniowie brwinowskiego liceum. 

Realizując zagadnienia z dziedziny 

ekologii, ważne jest, aby uwrażliwić dzie-
ci na problemy ekologiczne i wyrobić 
w nich nawyki właściwego postępowa-
nia z poszczególnymi rodzajami odpa-
dów, uczyć ekologicznego trybu życia 
we własnym domu oraz uzmysławiać, 
że jesteśmy nierozerwalnie związani 
z przyrodą.

Tekst i foto:U.G. Brwinów 

R E K L A M A

PIASTÓW. Zapewniono miejsce wszystkim 
przedszkolakom

M a l u c h y  w 
p r z e d s z k o l a c h

Od tego roku gminy mają obowiązek zapewnić 
miejsce w przedszkolu wszystkim chętnym dzieciom 
w wieku 3-5 lat oraz obowiązkowo wszystkim 
6-latkom. Choć wiele, nawet zamożnych samorządów, 
nie poradziło sobie z tym wyzwaniem oświatowym, 
Piastów zapewnił miejsce w przedszkolu wszystkim 
maluchom.

Zgodnie z prawem oświatowym gminy mają obowiązek 
zapewnić bezpłatne miejsce w przedszkolu wszystkim 
chętnym dzieciom w wieku od 3 do 5 lat oraz obowiązkowo 
wszystkim 6-latkom.

Jak przekonują piastowscy urzędnicy, zwłaszcza 
w kontekście likwidacji gimnazjów i przywrócenia obo-
wiązku szkolnego dla siedmiolatków, znalezienie miejsc 
dla wszystkich maluchów nie było łatwym zadaniem. 
W związku z tym, podjęto decyzję by w kilku szkołach pod-
stawowych otworzyć dodatkowe oddziały przedszkolne. 
Tym samym w przedszkolach udało się zapewnić nowe 
miejsca dla najmłodszych maluchów.

Od września do czterech przedszkoli miejskich (publicz-
nych) uczęszcza 630 dzieci, kolejne ponad 230 dzieci zajęło 
miejsca w siedmiu placówkach niepublicznych, natomiast 
217 sześciolatków rozpoczęło edukację szkolną w klasie „0”.

- Nasze miasto nie poprzestaje jednak na tegorocznym 
niewątpliwym sukcesie, jakim jest umieszczenie wszystkich 
dzieci w przedszkolach, i przygotowuje się do nowych 
rozwiązań. Nie przewiduje się wprawdzie budowy nowych 
obiektów, będą za to rozbudowywane stare i poszukiwane 
możliwości adaptacji innych – komentuje Urszula Nelken, 
Dyrektor Centrum Usług Oświatowych Miasta Piastowa.

Jak wskazuje Dyrektor Centrum Usług Oświatowych 
Miasta Piastowa, już w niedługim czasie przebudowany 
zostanie budynek Przedszkola Miejskiego nr 4. Ponadto 
co najmniej dwie grupy trzylatków z fi lii Przedszkola nr 
3 będą mogły przenieść się do lepiej skomunikowanego 
i położonego bliżej macierzystej placówki modernizowa-
nego budynku przy ul. ks. J. Popiełuszki.

Kinga Rochalska



Chcieliśmy pokazać, że je-
steśmy przyjaźni i otwar-

ci. Dać możliwość zwiedzenia 
naszego schroniska i pozna-
nia naszych czworonożnych 
podopiecznych – mówiła 
jedna z wolontariuszek.

Z tej okazji przygotowano 
szereg różnych atrakcji, m.in: 
dwa spacery po schronisku, 
loterię fantową, malowanie 
muru schroniskowego, stre-
fę gastronomiczną i galerię 
zdjęć zwierzaków.

O schronisku
Obecnie w schronisku 

przebywa ok. 100 psów 
i 20 kotów. Psy przebywają 
w boksach pojedynczo lub 
w parach, a koty mają swój 
wybieg na dworze z możli-
wością wejścia do kociego 
domku.

- Ws z y s t k i e  z w i e r z ę t a 
są na bieżąco szczepione 
i sterylizowane. Dokładamy 
wszelkich starań, by nasi 
schroniskowi podopieczni 
czuli się tutaj jak najlepiej 
i jak najszybciej znajdowali 
swoje nowe dobre domy, 
a schronisko było dla nich 
tylko miejscem przejściowym 
– mówi wolontariuszka.

Jak zwierzęta trafi ają do 
schroniska?

Schronisko w Milanówku 
ściśle współpracuje z urzę-
dami ościennych gmin. Po-
zwala to zmniejszyć liczbę 

bezdomnych psiaków okrut-
nie potraktowanych przez 
los, przede wszystkim przez 
człowieka.

Ponieważ schronisko jest 
małą placówką, nie jest 
w stanie przyjmować zwie-
rząt bezpośrednio od osób 
prywatnych. Dlatego, jeśli 
ktoś z Czytelników zauważy 
psiaka lub kotka proszącego 
o pomoc należy zgłosić się 
z nim bezpośrednio do gmi-
ny.

Adopcja
Adopcja psa lub kota jest 

ogromną odpowiedzialno-
ścią, dlatego wymaga po-
ważnego przemyślenia, a nie 

kierowania się chwilowym 
impulsem. Zwierzę to nie 
zabawka i tak jak każdy z nas 
może zachorować lub wyma-
gać stałej opieki.

Jeśli już zdecydujesz się 
na adopcje, schronisko jest 
otwarte i bardzo pomoc-
ne. Na stronie internetowej 
www.schroniskomilanowek.
pl znajduje się galeria ze 
zwierzakami, która pomoże 
Ci w dokonaniu wyboru. 
W każdym ogłoszeniu po-
dany jest także kontakt do 
opiekuna lub wolontariusza, 
który opiekuje się danym 
zwierzakiem i prowadzi jego 
adopcję. Możecie tam uzy-
skać odpowiedzi na wszyst-

kie dręczące Was pytania.
Po dokonaniu wstępne-

go wyboru konieczna jest 
wizyta w schronisku w celu 
osobistego zapoznania się 
z wybranym kotem/psem. 
W przypadku psa dobrze 
jest wybrać się na wspólny 
spacer, w obecności wolon-
tariusza. Gdy dokonacie wy-
boru zostaje już tylko kwestia 
formalności tj. podpisanie 
umowy adopcyjnej i wydanie 
zwierzęcia.

Najfajniejsze w całym pro-
cesie adopcyjnym jest to, że 
schronisko cały czas pozo-
staje do Waszej dyspozycji. 
W każdej chwili służy radą, 
wizytą weterynaryjną i stałym 

kontaktem z danym opieku-
nem/wolontariuszem, który 
zajmuje się Waszą pociechą.

Wolontariat
Obecnie schronisko nie 

prowadzi naboru wolon-
tariuszy (ostatni odbył się 
w październiku 2016 roku). 
Aby zostać wolontariuszem, 
trzeba przejść podstawowe 
szkolenie, ze schroniskowego 
BHP, a gdy pojawia się grupka 
chętnych, ogłaszają nabór do 
wolontariatu.

Zanim jednak pojawicie się 
w schronisku, warto zadać 
sobie podstawowe pyta-
nie czy na pewno chcecie 
to robić? Sobotnie wizyty 
u czworonożnych przyja-
ciół to nie tylko dobre chęci 
i miłość, ale przede wszyst-
kim ciężka praca, czyli sprzą-
tanie boksów, mycie misek, 
spacery z psiakami itp.

Aktualnie schronisko jest 
w posiadaniu bardzo dużej 
ilości koców, kołder i lego-
wisk dla psów. Formy pomo-

cy są różne. Może to być np.: 
pomoc rzeczowa – ich naj-
pilniejsze potrzeby to taczki 
ogrodowe lub budowlane, 
obroże oraz szelki, psia karma 
(karma typu LIGHT i karma 
typu SENSITIVE), wszelkiego 
rodzaju środki na kleszcze.

Schronisko w Milanówku 
z wdzięcznością przyjmie 
wszelką, nawet najmniej-
szą pomoc fi nansową. Datki 
można wpłacać na konto 
Fundacji fi nansującej schro-
nisko: Fundacja im. 120-lecia 
TOZ w Polsce, ul. Podkowiń-
ska 2, 01-472 Warszawa, nr 
konta: 82 1020 1068 0000 
1802 0000 1891.

Wszelkie informacje znaj-
dziecie na stronie interneto-
wej schroniska: www.schro-
niskomilanowek.pl lub na 
ich facebookowym koncie: 
https://www.facebook.com/
schroniskomilanowek/

Anna
Jaskulska

Fot. Wolontariusze  
schronska w Milanówku 
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U NAS. Znajdź swojego przyjaciela, czyli dzień otwarty w schronisku w Milanówku

Niedziela w zwierzęcym hostelu
Po przeszło 10 latach pracy wolontariatu i ponad dwóch latach działania jako Stowarzyszenie Przyjaciół Schroniska 
„SCHRON” postanowiono zorganizować spotkanie otwarte.

 PIASTÓW. Inwestycje miejskie idą pełną parą

Szkoły, drogi i parkingi
Na terenie Piastowa w różnych miejscach trwają prace inwestycyjne – mniej lub 
bardziej zaawansowane. Poniżej prezentujemy najważniejsze z nich.

W końcu sierpnia rozpo-
częto prace związane z prze-
budową ul. J. Sułkowskiego 
na odcinku od ulicy Żółkiew-
skiego do ul. E. Sowińskiego 
wraz z infrastrukturą towa-
rzyszącą. Obecnie wykony-
wane są chodniki, krawężniki 
oraz podbudowa drogi.

Zgodnie z harmonogra-
mem postępuje, rozpoczęta 
w marcu, budowa zespołu 
trzech domów komunalnych 
(łącznie 37 mieszkań) u zbie-
gu ulic: Żbikowskiej i J. Sułkowskiego. Zakończenie prac zaplanowano na połowę 2018 roku. 

20 września br. rozpoczęła się budowa parkingu „Parkuj i Jedź” w ulicy J. Hallera na od-
cinku od ul. Lwowskiej do ul. Warszawskiej. Przedmiotem inwestycji jest budowa 62 miejsc 
postojowych, w tym 4 miejsc dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo powstanie wiata 
dla rowerów z możliwością ładowania rowerów elektrycznych (zasilanie autonomiczne za 
pomocą paneli słonecznych). Na inwestycję składają się: remont nawierzchni ulicy, remont 
i budowa chodnika, budowa zatok postojowych, remont zjazdów, budowa odwodnienia 
w zakresie budowy wpustów, przykanalików, kolektora deszczowego. Zakończenie prac 
budowlanych przewidziane jest na 15 listopada br.

Rozpoczęta w czerwcu br. przebudowa ul. J. Dąbrowskiego na odcinku od Al. J. Piłsud-
skiego do ul. Al. Wojska Polskiego została wykonana zgodnie z planem. Ulica zyskała nową 
nawierzchnię, miejsca parkingowe oraz odwodnienie. Wartość inwestycji to ponad 1 mln 
250 tys. zł. W październiku na tym odcinku zostanie wymienione również oświetlenie (opra-
wy z lampami sodowymi zostaną zastąpione oprawami LED z nowoczesnym sterowaniem), 
a wkrótce potem – na pozostałej części ulicy. 

We wrześniu ogłoszone zostały również przetargi na kolejne ważne inwestycje w Pia-
stowie, tj.: 

• budowa fi lii przychodni SPZOZ „PIASTUN”,
• budowa ścieżki rowerowej w Al. Tysiąclecia oraz wzdłuż wiaduktu Okulickiego w ramach 

projektu współfi nansowanego ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego (prawie 2,9 mln zł),

•przebudowa nawierzchni w ul. Pokoju wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Trwają także działania prowadzone w celu wyłonienia wykonawcy piastowskiego Liceum 

Ogólnokształcącego z halą sportową i biblioteką oraz termomodernizacją obecnej siedziby 
szkoły. Postępowanie to toczy się w trybie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. 

(a), Fot. www.piastow.pl

O G Ł O S Z E N I E  U R Z Ę D O W E
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•Wystawy •Filmy •Koncerty •Spotkania

12 października (czwartek)

Godz. 18:00 Wernisaż wystawy Jacka Jasiniaka. Sala 
widowiskowa Foyer (Budynek Biblioteki Publicznej 
w Michałowicach, ul. Raszyńska 34).

13 października (piątek)
Godz. 19:00 12 wieczór żartu - Robert Korólczyk 

z Kabaretu Młodych Panów. Solowy występ gwiazdy 
Kabaretu Młodych Panów ze swoim autorskim solowym 
programem. W roli Żyrardowskiej gwiazdy - zespół 
Stroszek,prowadzący – jak zwykle Wiesław Tupaczew-
ski. Bilety w cenie 50 zł do nabycia CK Żyrardów pod 
numerem:  tel. 46 855 30 54. Żyrardów, ul. 1 maja 45.

14 października (sobota)
Godz.9:00 Cykliczne i bezpłatne biegi na dystansie 

5 km z pomiarem czasu. Organizowane w każdą sobo-
tę. Biegi docelowo przeznaczone są dla każdego bez 
względu na biegowy staż, uzyskiwane rezultaty czy też 
wiek. Park Potulickich, Pruszków, ul. Prusa 1a;

Godz. 12:00 „Akademia Talentów” adresowana jest 
do dzieci oraz młodzieży z milanowskich szkół. Celem 
akademii jest wzmacnianie i rozwój talentów wśród 
młodych mieszkańców miasta. Miejska Biblioteka Pu-
bliczna, Milanówek, ul. Spacerowa 4;

Godz. 12:00 XX Przegląd Działaności Artystycznej Se-
niorów „Czarownych wspomnień dzień”. Wstęp wolny! 
Miejski Ośrodek Kultury im. A. Kamińskiego, Pruszków 
ul. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej 5.

15 października (niedziela)
Godz. 19:00 Koncert Piotra Bukartyka. Wieczór 

z piosenką poetycką w wykonaniu Piotra Bukartyka. 
Artysta zaprezentuje utwory z najnowszej płyty. Bilety 
w cenie 40 zł/30 zł z kartą mieszkańca. Istnieje możli-
wość rezerwacji online. Bilety także do nabycia w kasie 
NOK. Nadarzyński Ośrodek Kultury, Nadarzyn, Plac 
Poniatowskiego 42.

20 października (piątek)
Godz. 18:00 „Wieczór Konesera Sztuki”. Wernisaż 

wystawy „Malarskie zadumania Beskidzkie” autorstwa 
Anny Miszalskiej – Gąsiennicy i Jerzego Miszalskiego. 
Miejski Ośrodek Kultury im. A. Kamińskiego, Pruszków 
ul. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej 5;

Godz. 18:00 Czesław śpiewa w Michałowicach. Za 
jurorem popularnego talent show stoją absolwenci 
Royal Danish Music Academy i Rhythmic Music Con-
servatory. Muzycy zabiorą swoich słuchaczy w zwario-
waną podróż do krainy fi nezyjnych dźwięków tanga, 
popu, folku i awangardy, używając przy tym szerokiej 
gamy instrumentów. Cena: 60/70 zł. Pl. J. Piłsudskiego 
2, Michałowice.

21 październik (sobota)
Godz. 19:00 Spektakl „Król Edyp” Sofoklesa w wyko-

naniu Teatru PARABUCH. Spektakl w ramach projektu 
obywatelskiego „Twarzą w Twarz”, finansowanego 
z Budżetu Obywatelskiego Miasta Pruszkowa, w reży-
serii Ryszarda Jakubisika. Młodzieżowy Dom Kultury ul. 
Tadeusza Kościuszki 41, Pruszków;

Godz. 19:00 Bal Absolwentów LO im. T. Kościuszki. 
W stulecie nadania pruszkowskiemu Liceum Ogólno-
kształcącemu imienia Tadeusza Kościuszki, Stowarzy-
szenie Absolwentów i Sympatyków szkoły zaprasza na 
bal absolwentów! Centrum Konferencyjne Falenty, ul. 
Hrabska 4, Raszyn-Falenty.

22 października (niedziela)
Godz. 10:30 Poranek teatralny dla dzieci. Bajka 

o dwóch Skrzatach, które chcą zatrzymać odchodzące 
lato. Jeż, Misio i Żaba bezskutecznie próbują przekonać 
je, że jesień jest również piękną porą roku. Dopiero 
osobiste spotkanie z Panią Jesienią sprawi, że Skrzaty 
uwierzą swoim przyjaciołom. Wstęp: 5zł/od osoby. 
Miejski Ośrodek Kultury „KAMYK” ul. Miry Zimińskiej-
-Sygietyńskiej 5, Pruszków.

Godz. 16:00 Koncerty dla dużych i małych, „Cudze 
chwalicie, swego nie znacie” – nasza muzyka, nasze 
korzenie. Koncert poświęcony słowiańskiej i polskiej 
muzyce tradycyjnej. Nadarzyński Ośrodek Kultury, 
Nadarzyn, Plac Poniatowskiego 42. 

Zebrała:  
Anna Jaskulska

Jak co roku festyn rozpoczął 
się sumą odpustową, którą 

tym razem wzbogacił chór 
męski „Harmonia” z Czarnko-
wa. Po nabożeństwie przeszła 
procesja eucharystyczna wo-
kół Kościoła.

Hasło przewodnie tego-
rocznych „Michałków” „Bądź 
dobry jak chleb”, jest warte 
chwilowego zatrzymania 
i zadumy. Odpust to nie tylko 
modlitwa, ale i zabawa dla 
całych rodzin, które przybyły 
bardzo licznie.

W bogatym programie ar-
tystycznym wystąpili wspo-
minany wcześniej chór męski 
„Harmonia”, który wraz z soli-

stami zaprezentował muzykę 
rozrywkową, arie operetkowe 
a także pieśni ludowe, zespół 
”Ziółka” oraz dzieci i młodzież 
parafialna. Odbyły się rów-
nież pokazy OSP, gdzie naj-
młodsi mogli poczuć się jak 
prawdziwi strażacy i z wielką 
dumą w kaskach zasiąść w 
wozie bojowym.

Nowością był Fort Rycerski 
Michała, w którym można 
było wziąć udział w pojedyn-
kach rycerskich i sprawdzić 
swoją sprawność. Nie zabra-
kło licznych konkursów, gier 
i zabaw, w których wszyscy 
bardzo chętnie brali udział 
za co zostali obsypani upo-

minkami.
Jak co roku główną atrakcją 

była loteria fantowa, która 
cieszyła się ogromną popu-
larnością, bo któż nie chciałby 
wygrać deskorolki elektrycz-
nej czy też wspaniałej lunety.

Prawdziwy odpust nie od-
byłby się oczywiście bez 
zaplecza gastronomicznego. 
Jak zwykle przodowało tu 
stoisko z łakociami i wypie-
kami miejscowych gospo-
dyń, które też brały udział 
w konkursie na najlepsze cia-
sto. Oprócz słodkości można 
było skosztować pysznych 
domowych pierogów, kieł-
basek z grilla czy tez chrupią-

cych zapiekanek.
Najważniejsze że pogoda 

dopisała, a mieszkańcom Pia-
stowa nie schodził uśmiech 
z twarzy. Wszyscy świetnie 
się bawili i ci duzi i mali. Or-
ganizatorzy i wszyscy księża 
powinni być dumni i zado-
woleni z kolejnego udanego 
festynu ku czci patrona św. 
Michała Archanioła. Wielkie 
podziękowania i gratulacje 
dla nich. Mamy nadzieję że 
w przyszłym roku zabawa 
będzie tak samo udana albo 
jeszcze lepsza.

Tekst i foto:
 AD

U NAS. Parafi alne „Michałki 2017” w Piastowie.

„ B ą d ź  d o b r y  j a k  c h l e b ”
W piękną, słoneczną i jesienną niedzielę października w piastowskiej parafi i p.w. Św. Michała Archanioła przy 
ul. Orzeszkowej odbyła się kolejna zabawa odpustowa ku czci patrona.

FOLK FESTIWAL. Grodziski weekend 
z kulturą żydowską

Szabas i muzyka klezmerska
W sobotę i niedzielę na grodziskim deptaku odbyły 
się imprezy o charakterze muzycznym i kulinarnym, 
poświęcone kulturze żydowskiej. Wydarzenia 
stanowiły pierwszą odsłonę cyklu „Grodziskich 
Wieczorów z Kulturą Mniejszości Narodowych”.

Inicjatorem tego przedsięwzięcia jest lokalna Fundacja 
Minoratio, w osobie jej założyciela Krzysztofa Urtate – 
grodziszczanina, potomka rodziny przybyłej do Grodziska 
Mazowieckiego na przełomie XIX/XX w. z Osetii na Kaukazie. 
W przyszłości Fundacja, której szeroko pojętym celem jest 
zmniejszanie dystansu międzykulturowego, planuje podob-
ne wydarzenia poświęcone kulturze narodów kaukaskich.

Cykl imprez rozpoczął się jednak nie bez przyczyny od 
prezentacji kultury żydowskiej – jak wiadomo wyjątkowo 
silnie zaznaczonej w przeszłości Grodziska.

W sobotni wieczór kawiarnia muzyczna Cafe Queen przy 
deptaku zaprosiła w swoje podwoje mieszkańców Grodziska 
na „Kolację Szabasową”. Wydarzenie kulinarne, utrzymane 
w konwencji interaktywnego teatru, miało za zadanie 
przybliżyć uczestnikom tradycje i smaki żydowskiej kuchni, 
poprzez degustację charakterystycznych dla niej potraw.

Z kolei w niedzielne popołudnie na scenie plenerowej 
przy Cafe Queen odbył się kameralny koncert dawnych 
polskich szlagierów i popularnych piosenek z okresu przed – 

i powojennego, których twórcami byli autorzy pochodzenia 
żydowskiego. Takie dawne przeboje, jak „Co nam zostało 
z tych lat”, „Przy kominku” czy „Już nigdy” zapewne wprawiły 
w sentymentalny nastrój niejednego z obecnych na kon-
cercie seniorów. Prowadząca koncert piosenkarka i aktorka 
żydowskiego pochodzenia Danuta Morel, z towarzyszącym 
jej zespołem, zachęciła uczestników do tańca w rytm zna-
nego wszystkim  „Tanga Milonga”.

Podsumowaniem spotkania z kulturą żydowską był wie-
czorny występ Klezmerskiej Kapeli Maćka Kierzkowskiego 
na deptaku. Dźwięki muzyki klezmerskiej, czyli tanecznej, 
lżejszej formy wywodzącej się z tradycyjnej, obrzędowej 
muzyki żydowskiej były jednocześnie inauguracją kolejnej 
imprezy miejskiej w Grodzisku – Festiwalu Muzyki Folkowej. 
Ale o tym w innym artykule. 

Tekst i foto: Sylwia Pańków
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Drużyna kumite w składzie Wik-
tor Staszak (AKT Niepołomice), 

Paweł Tomasik (AKT Niepołomice), 
Łukasz Wójcik (KKT Kobu Wrocław) 
w brawurowym stylu w fi nale pokonała 
zawodników z Japonii. Większość walk 
Polacy wygrywali, zdobywając ippony.
Łukasz Wójcik, jeden z najbardziej uty-
tułowanych zawodników PZKT po fi nale 
powiedział:

- To były zawody na wysokim pozio-
mie. Dużo zaciętych walk. Największe 
emocje były w walce finałowej z Ja-
pończykami. Miałem okazję walczyć 
z najlepszym uczniem senseia Yahary.

Paweł Tomasik w imponującym stylu 
wywalczył srebro w kumite indywidu-
alnym seniorów, a brąz w kumite w ka-
tegorii weteranów zdobył Paweł Janusz 
(AKT Niepołomice).

Brązowy medal przywiezie z Malty 
także drużyna kata w składzie: Paweł 
Janusz, Wiktor Staszak i Konrad Irzyk 
(wszyscy AKT Niepołomice).

- To było kolejne nowe doświadcze-
nie. Czuję się dumny, że karate-do, 
które trenuję, jest skuteczne na innych 
płaszczyznach. Budujące jest to, jak 

wyglądały starty naszej reprezentacji. 
Zyskaliśmy respekt i szacunek w nowym 
środowisku karate, wśród zawodników 
i sędziów – podsumował występ Polaków 
Paweł Janusz, wielokrotny mistrz świata 
w karate tradycyjnym.

Reprezentacja PZKT przed startem 
w Pucharze Świata uczestniczyła na Mal-
cie w seminarium szkoleniowym, które 
prowadził sensei Mikio Yahara.

- Miałem zaszczyt być oceniany przez 
samego mistrza Mikio Yahare. To bardzo 
motywuje – powiedział uczestniczący 
w szkoleniu Witold Kwieciński (Łódzka 
AKT).

Reprezentacja PZKT wzięła udział 
wydarzeniu w celu zacieśniania re-
lacji pomiędzy Światową Federacją 
Karatenomichi, a Światową Federacją 
Karate Tradycyjnego (WTKF). Misją 
zawodników startujących w turnieju 
było zaprezentowanie tradycyjnego 
karate-do na najwyższym światowym 
poziomie. Jesteśmy dumni z naszych 
reprezentantów!

Pozdrawiamy
Polski Związek Karate Tradycyjnego

KARATE. Złote kumite Polaków w Pucharze Świata KWF na Malcie!

D umni z naszych reprezentantów
W niedzielny wieczór wielkie zwycięstwo odniosła drużyna kumite mężczyzn Polskiego 
Związku Karate  Tradycyjnego (PZKT),  która  wystartowała  w Pucharze  Świata 
organizowanym przez Światową Federację Karatenomichi (Karatenomichi World 
Federation, KWF) na Malcie. W 8th Karatenomichi World Federation World Conference 
Cup – w zawodach i seminarium poprzedzającym turniej uczestniczyło ponad 400 
karateków z 36 państw. Polska reprezentacja wywalczyła w sumie 4 medale!

R E K L A M A

U NAS. Ośrodek szkoleniowy Legii 
w Książenicach

„Tu na razie jest 
ściernisko…” 
W 2019 roku w Książenicach (gmina Grodzisk 
Mazowiecki) powstanie Ośrodek Treningowo- 
Szkolny z Kompleksem Badawczo – Rozwojowym. 
Ośrodek będzie nową siedzibą Akademii Piłkarskiej 
Legii Warszawa.

Śledząc dokładnie kolejne kroki w powstawaniu tejże 
wielomilionowej inwestycji dowiedzieliśmy się co będzie 
wchodzić w jej skład. Warto jeszcze przypomnieć, że poro-
zumienie na powstanie Akademii Piłkarskiej Legii po burz-
liwych negocjacjach podpisano w lutym ubiegłego roku. 
Mianowicie w skład Kompleksu Badawczo – Rozwojowego 
wraz z Ośrodkiem Treningowo – Szkolnym wejdą m.in. 
ogólnodostępna infrastruktura rekreacyjno – sportowa, 
a także centrum badawczo – rozwojowe. Dodatkowo po-
jawi się też Niepubliczna Szkoła Mistrzostwa Sportowego 
z internatem oraz baza niezbędna do szkolenia młodych 
piłkarzy i całego pokolenia przyszłych mistrzów. 

Przyglądając się szerzej założeniom inwestycyjnym 
Akademii widzimy kolejne obiekty: m.in. plac do treningu 
funkcjonalnego, trzy małe boiska piłkarskie o nawierzchni 
sztucznej, boisko do piłki plażowej (nożnej, siatkowej), bo-
isko mieszane do tenisa, siatkówki czy też koszykówki. Nie 
zabraknie też placu zabaw i jakże popularnej w ostatnich 
czasach siłowni plenerowej.

Treningi oraz mecze będzie można oglądać z nowocze-
snych trybun, w tym jednej składanej. Tak ogromny kom-
pleks potrzebuje także dużej ilości miejsc parkingowych. 
Będzie ich blisko 230 dla samochodów osobowych. Cały 
teren zaś będzie oświetlony i ogrodzony.

Władze stołecznego klubu wybrały już także elewacje 
obiektu.

- Poprosiliśmy o pomoc w podjęciu ostatecznej decyzji 
wszystkich pracowników oraz zawodników Akademii i ich 
rodziców – informuje klub Legia Warszawa. – Do wyboru 
były cztery warianty. Najwięcej głosujących wskazało 
opcję, która swoim wyglądem nawiązuje do historycznych 
barw: biel i czerń, wykorzystywanych przez Legię Warszawa 
także w ramach obecnych strojów.

Pomysł na prezentacje ośrodka inspirowany był wizy-
tami w ponad 30 centrach treningowych w całej Europie. 
Koncepcja architektoniczna została przygotowana przez 
polską pracownię LAP Studio we współpracy z Estudio 
Lamela, które jest autorem m.in. projektu ośrodka trenin-
gowego Realu Madryt w Hiszpanii.

Akademia Piłkarska Legii ma zostać oddana do użytku 
na przełomie 2018/2019. Czekamy na to z ogromną nie-
cierpliwością!              Anna Jakulska

Drużyna kata w składzie: Wiktor Staszak i Kon-
rad Irzyk (wszyscy AKT Niepołomice) przywiozła 
z Malty brązowy medal. GRATULUJEMY!

TU MOŻE BYĆ TWOJA REKLAMA
601 967 788, 885 585 001, 885 585 005, 885 585 006
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3384/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 48
m2, cena 239.000 zł

3376/1821/OMS Milanówek, Kazimierówka,
kawalerka, pow. 24 m2, cena 129.000 zł

3381/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 48
m2, cena  235.000 zł

3377/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 38
m2, cena 189.000 zł

3371/1821/OMS Warszawa, Ursus, 3 pokoje,
pow. 78 m2, cena 390.000 zł

3372/1821/OMS Warszawa, Ursus, 3 pokoje,
pow. 77 m2, cena 650.000 zł

3374/1821/OMS Warszawa, Ursus, 2 pokoje,
pow. 43 m2, cena 300.000 zł

3369/1821/OMS Pruszków, kawalerka, pow.
26 m2, cena 179.000 zł

3373/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje + ogród
zimowy, 2 pokoje, pow. 64 m2, cena 500.000 zł

3370/1821/OMS Piastów, kawalerka, pow. 30
m2, cena 163.000 zł

3368/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 39
m2, cena 185.000 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 229.000 zł

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

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

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

3355/1821/OMS Pruszków, kawalerka, pow.
18 m2, cena 120.000 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

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

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

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

3332/1821/OMS Piastów, 3 pokoje, pow. 55
m2, cena 310.000 zł

3325/1821/OMS Piastów, 2 pokoje, pow. 62
m2, cena 295.000 zł

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

3324/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 75
m2, cena 439.000 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 348.000 zł

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

3234/1821/OMS Pruszków, 4 pokoje, pow. 80
m2, cena 483.000 zł

3 1 9 9 / 1 8 2 1 / O M S  M i l a n ó w e k ,  s t a n
deweloperski, 2 pokoje, pow. 40 m2, cena
212.000 zł

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

3163/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 48 
m2, cena 250.000 zł

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

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

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

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

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

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

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

3121/1821/OMS Grodzisk Mazowiecki,
4 pokoje, pow. 79 m2, cena 330.000 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

3081/1821/OMS Piastów, 2 pokoje, pow. 62
m2, cena 299.000 zł

3068/1821/OMS Piastów, 4 pokoje, pow. 89
m2, cena 320.000 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

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

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

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

3104/1821/OMS Brwinów, 3 pokoje, pow. 46
m2, cena 199.000 zł

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

1661/1821/ODS Grodzisk Maz., półbliźniaka,
4 pokoje, pow. 220 m2, działka 325 m2, cena
439.000 zł

1650/1821/ODS Grodzisk Mazowiecki, stan
deweloperski, 4 pokoje, pow. 160m2, działka
490 m2, cena 480.000 zł

1662/1821/ODS Pruszków, pół bliźniaka, do
wprowadzenia, 5 pokoi, pow. 150 m2, działka
500 m2, cena 660.000 zł

1653/1821/ODS Nadarzyn, wolnostojący,
5 pokoi, pow. 350 m2, działka 4185 m2, cena
800.000 zł

1657/1821/ODS Raszyn,  pół bliźniaka,
7 pokoi, pow. 226 m2, działka 557 m2, cena
820.000 zł

1 6 5 2 / 1 8 2 1 / O D S  N a d a r z y n ,  R u s i e c ,
wolnostojący, 6 pokoi, pow. 300 m2, działka
1000 m2, cena 899.000 zł

1646/1821/ODS Podkowa Leśna, pół bliźniaka,
stan deweloperki, 5 pokoi, pow. 190 m2,
działka 1080 m2, cena 1.060.000 zł

1647/1821/ODS Żółwin,  wolnostojący,
4 pokoje, pow. 190 m2, działka 1000 m2, cena
1.300.000 zł

1645/1821/ODS Nadarzyn, wolnostojący, stan
deweloperski, 5 pokoi, pow. 130 m2, działka
1000 m2, cena 690.000 zł

1643/1821/ODS Kajetany, wolnostojący,
6 pokoi, pow. 400 m2, działka 1100 m2, cena
850.000 zł

1641/1821/ODS Piastów, bliźniak, 6 pokoi,
pow. 238 m2, działka 350 m2, cena 1.100.000 zł

1642/1821/ODS Kanie, bliźniak, 5 pokoi, pow.
189 m2, działka 1200 m2, cena 1.250.000 zł

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

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

1644/1821/ODS Pruszków, wolnostojący,
magazyn wysokiego składowania wraz
z wyposażeniem, pow. 600m2, działka 1400
m2, cena 3.500.000 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. 359 m2, działka 964 m2, 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 1400 m2, cena
370.000 zł

1 6 1 9 / 1 8 2 1 / O D S  W ł a d ys ł awów,  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. 180 m2, 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.
150m2, działka 1200 m2, cena 590.000 zł

1 6 1 3 / 1 8 2 1 / O D S  N a d a r z y n ,  R u s i e c ,
wolnostojący, 4 pokoje, pow. 140 m2, działka
1050 m2, cena 630.000 zł

1 6 1 1 / 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. 120 m2, działka
1000 m2, cena 669.000 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

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

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

1594/1821/ODS Wolica, wolnostojący, stan
deweloperski, 7 pokoi, pow. 219 m2, działka
1070 m2, cena 972.000 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
799.000 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. 250m2, działka 1250m2, cena
800.000 zł

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

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

1 5 6 8 / 1 8 2 1 / O D S  Wa r s z a w a ,  U r s u s ,
wolnostojący, 6 pokoi, pow. 180 m2, działka
977 m2, cena 1.350.000 zł

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

1 5 7 4 / 1 8 2 1 / O D S  Wa r s z a w a ,  U r s u s ,
wolnostojący, 6 pokoi, pow. 240 m2, działka
1200 m2, cena 1.490.000 zł

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

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

1524/1821/ODS Grodzisk Mazowiecki, stan
deweloperski, bliźniak, 6 pokoi, pow. 160 m2,
działka 750 m2, cena 640.000 zł

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

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

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

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

1521/1821/ODS Piastów,  stan surowy
zamknięty, wolnostojący, 6 pokoi, pow. 255 m2,
działka 975 m2, cena 650.000 zł

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

1508/1821/ODS Grodzisk Maz., Szczęsne, stan
deweloperski, 5 pokoi, pow. 160m2, 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

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

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

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

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

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

1451/1821/ODS Milanówek, pow. 340 m2,
działka 1402 m2, 3 pokoje, cena 790.000 zł

1445/1821/ODS Nadarzyn, pow. 540 m2,
działka 3000 m2, 6 pokoi, cena 1.200.000 zł

1443/1821/ODS Brwinów, pow. 230 m2,
działka 1300 m2, 5 pokoi, cena 1.570.000 zł

1447/1821/ODS Nadarzyn, pow. 350 m2,
działka 1100 m2, 7 pokoi, cena 670.000 zł

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

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

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

1436/1821/ODS Pruszków, kamienica, pow.
1000 m2, działka 588 m2, cena 4.000.000 zł

1434/1821/ODS Wycinki Osowskie, pow. 160
m2, 4 pokoje, stan do wykończenia, działka
1500 m2, cena 395.000 zł

1425/1821/ODS Ożarów Maz. Duchnice,
4 pokoje, pow. 85 m2, działka 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 740.000 zł

1423/1821/ODS Grodzisk Mazowiecki, 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

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

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
685.000zł

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
810.000 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1553/1821/ODS Żelechów, wolnostojący,
4 pokoje, pow. 126 m2, działka 150 0 m2, cena
580.000 zł

1533/1821/ODS Grodzisk Mazowiecki, stan
surowy zamknięty, bliźniak, 4 pokoje, pow.
122 m2, działka 333 m2, cena 455.000 zł

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

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

1538/1821/ODS Pęcice, stan surowy otwarty,
bliźniak, 3 pokoje, pow. 170 m2, działka 400
m2, cena 495.000 zł

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

1535/1821/ODS Żbików, bliźniak, 7 pokoi,
 pow. 230 m2, działka 324 m2, cena 710.000 zł

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

1537/1821/ODS Piastów, kamienica, 8 pokoi,
pow. 240 m2, działka 414 m2, cena 860.000 zł

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

1528/1821/ODS Nadar z yn,  Rozal in,
wolnostojący, 3 pokoje, pow. 180 m2,
działka 1800 m2, cena 695.000 zł

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

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

2551/1821/OGS Nadarzyn, budowlana, pow. 
1300 m2, cena 217.000 zł

2550/1821/OGS Nadarzyn, Stara Wieś,
budowlana, pow. 1000 m2, cena 115.000 zł

2 5 4 9 / 1 8 2 1 / O G S  N a d a r z y n ,  R o z a l i n ,
budowlana, pow. 5700 m2, cena 456.000 zł

2548/1821/OGS Ożarów Maz., budowlana,
pow. 640 m2, cena 259.000 zł

2546/1821/OGS Ożarów Maz., budowlana,
pow. 640 m2, cena 260.000 zł

2544/1821/OGS Michałowice, Pęcice Małe,
budowlana, pow. 650 m2, cena 270.000 zł

2543/1821/OGS Podkowa Leśna, budowlana,
pow. 2500 m2, cena 349.000 zł

2542/1821/OGS Jaktorów, Chylice, budowlana,
pow. 3000m2, cena 300.000 zł

2541/1821/OGS Puszcza Mariańska,
Michałów, budowlana, pow. 11000 m2,
cena 220.000 zł

2540/1821/OGS Radziejowice, Nowe Budy,
budowlana, pow. 8600 m2, cena 130.000 zł

2538/1821/OGS Nadarzyn, Rozalin, budowlana,
pow. 9900 m2, cena 1.683.000 zł

2537/1821/OGS Nadarzyn Rozalin, budowlana,
pow. 1390 m2, cena 239.000 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

2 5 1 2 / 1 8 2 1 / O G S  N a d a r z y n ,  U r z u t ,
przemysłowa, pow. 35600 m2, cena 7.137.000 zł

2 5 1 1 / 1 8 2 1 / O G S  N a d a r z y n ,  U r z u t ,
przemysłowa, pow. 10471 m2, cena 2.095.000 zł

2510/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, budowlana,
pow. 1423m2, 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. 1145m2, cena 178.000 zł

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

2504/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, budowlana,
pow. 1575m2, 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. 18700m2, 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

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 700m2, 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

2447/1821/OGS Nadarzyn, Stara Wieś,
 budowlana, pow. 995 m2, cena 150.000 zł

2446/1821/OGS Nadarzyn, Stara Wieś,
budowlana, pow. 2073m2, cena 285.000 zł

2445/1821/OGS Nadarzyn, Stara Wieś,
budowlana, pow. 1080 m2, cena 135.000 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 288.000 zł

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

2437/1821/OGS Brwinów, Owczarnia, pow.
2780 m2, budowlana, cena 530.000 zł

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

2432/1821/OGS Grodzisk Maz., Odrano Wola,
budowlana, pow. 2339 m2, cena 270.000 zł

2426/1821/OGS Tarczyn, Przypki, budowlana,
pow. 1212 m2, cena 75.000 zł

2425/1821/OGS Tarczyn, Przypki, budowlana,
pow. 1212 m2, cena 75.000 zł

2423/1821/OGS Warszawa, Ursus, budowlana,
pow. 555 m2, cena 595.000 zł

2421/1821/OGS Nadarzyn, Walendów,
budowlana, pow. 1000 m2, cena 160.000 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 275.000 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

1708/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, pow. 1478
m2, budowlana, cena 199.500 zł

1692/1821/OGS Strzeniówka, pow. 2000 m2,
budowlana, cena 290.000 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 560.000 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DZIAŁKI
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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

-Krawcowe do zakładu w No-
wej Wsi zatrudnie. Ul. Rzemieśl-
nicza 17. Tel. 501 236 127

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

SZUKAM PRACY:
-Do opieki osoby starszej na sta-

łe w Warszawie. Tel. 604 356 132
-Podejmę pracę chałupniczą. 

Tel. 574 215 996
-Opiekunka bez nałogów, odpo-

wiedzialna, tolerancyjna i wyrozu-
miała z referencjami szuka pracy 
w Warszawie. Tel. 572 489 137

AUTOMOTO:
-Kolekcjoner kupi części do 

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

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

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

-Kupię starszego mercedesa. 
Może być do remontu, lub w 
dobrym stanie. 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

-Naprawa samochodów cięża-
rowych. Tel. 690 009 423

-Sprzedam VW GOLF KOMBI 
1,9 TDI rok 2005, srebrny, cena: 7 
200 PLN. Tel. 507 122 538

NIERUCHOMOŚCi:
-Bramki k. Błonia dom z działką 

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

-Działkę budowlaną sprzedam 
1579 m2 Odrano Wola - Grodzisk 
Maz. Cena: 153 zł/m2, media 
w ulicy. Tel. 510 407 176

-Grodzisk Mazowiecki dom 
180 m2, działka 900 m2, dwa 
oddzielne garaże, budynek go-
spodarczy 55 m2, wszystkie 
media. Może być dwurodzinny. 
Przyjmę mieszkanie w rozlicze-
niu. Tel. 504 554 890

-Pruszków: udział w domu jed-
norodzinnym – 64 m2 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

-Sprzedam działkę 1500 m2 
we wsi Szczęsne k. Grodziska 
Maz. Posiada warunki zabudowy 
i media. Tel. 506 293 160

-Sprzedam działkę budowlano 
– rekreacyjną w Wylkowyi nad 
Wilgą o pow. 10850 m2. Zago-
spodarowana, wszystkie media. 
Tel. 602 621 845

-Sprzedam działkę budowlano 
– rekreacyjną 3000 m2 w Wylko-
wyi nad Wilgą. Tel. 602 621 845

-Sprzedam mieszkanie 38 m2, 
4 piętro, ciepłe i słoneczne. Bli-
sko: sklepy, szkoła, WKD, basen, 
szpital. Cicha okolica. Grodzisk 
Maz. cena: 175 000 zł. Tel. 604 
724 198

-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:
-Atrakcyjna, uczciwa, zgrabna, 

o młodym wyglądzie, szczupła 
po 50 pozna Pana: kulturalnego, 
uczciwego, wysokiego, o miłej 
aparycji, bez nałogów z W-wy, 
prawnie wolnego. Tel. 577 270 
020

-Kulturalny wdowiec pozna 
uczciwą wdowę w wieku 70+ 
bez nałogów. Mile widziana 
Pani lubiąca gotować, czytać 
książki i wyjazdy na wycieczki. 
Poważnie myśląca o spędzaniu 
czasu w jesieni życia - w miejscu 
zamieszkania i miejscu zamiesz-
kania wdowca. Tel. 123 433 938

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

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

-Biurko sprzedam. Stan bardzo 
dobry. Tel. 574 215 996

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

-Dwie opony Bringestone 
245/40/17 sprzedam. Tel. 574 
215 996

-Kask motocyklowy sprzedam, 
nowy, cena: 170 zł. el. 574 215 996

-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

-Kupię części do czołgów i sa-
molotów sprzed 1945 r. Interesu-
ją 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, Wi-
cher, Zawadzki, Lipiński, Wehren, 
Huragan, Jaguar i inne ciekawe 
oraz części. Tel. 505 529 328

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

-Nową, czarną marynarke 
z weluru sprzedam. Cena: 50 zł. 
Wzrost: 182 cm, obwód klatki 
piersiowej: 96 cm,. Tel. 660 930 
281 po 15-tej

-Odkurzacz karcher sprzedam, 
cena: 150 zł. Tel. 574 215 996

-Okazja! Sprzedam bardzo 
tanio: kanapę, szafę, wersal-
kę, fotele, dwa stoliki, stół ławę 
w związku z likwidacją miesz-
kania. Meble używane, dobrze 
utrzymane, ceny do uzgodnienia 
na miejscu. Tel. 606 450 565

-Okazja! Sprzedam kożuch 
damski z kapturem produkcji 
polskiez z Kurowa, brązowy, mało 
używany, jak nowy, cena: 300 zł. 
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

-Rower górski sprzedam. 
Rama męska, cena: 150 zł. Tel. 
574 215 996

-Silnik trójfazowy 1,5 KW 1400 
obrot/min. sprzedam oraz silnik 
trójfazowy 1,1 KW 1400 obrot/
min. Wyłacznik termiczny do w/w 
silników. Tel. 511 505 265

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

-Sprzedam klatki drewniane 
i plastikowe, ok. 50 sztuk. Tel. 505 
345 767

-Sprzedam nowe futro z nutrii, 
kolor beżowy. Tel. 758 21 18 
Pruszków

-Sprzedam nowe futro z nutrii, 
beżowe. Tel. (22) 758 21 18

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

-Sprzedam ponton, stan jak 
nowy, biało-czerwony, cena: 240 
zł. Tel. 574 215 996

-Sprzedam tanio kanapę dwu-
osobową i dwa fotele, kolor beżo-
wy, stan b. dobry. Tel. 698 391 331

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

-Sprzedam używane DVD. 
Cena: 40 zł. Tel. 574 215 996

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

USŁUGI:
-Dezynsekcja - deratyzacja. 

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

-Język angielski - korepetycje, 
URSUS. Tel. 608 753 537 po 
południu

-Masaż klasyczny - leczniczy: 
SHIATSU (masaż japoński). Tel. 
504 140 257; 698 030 212

-Mycie kostki brukowej, ele-
wacji, podjazdów, tarasów, ogro-
dzeń. Tel. 606 627 986

-Naprawa maszyn budowla-
szych. Tel. 690 009 423

-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

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

-Pranie dywanów, wykładzin, 
tapicerki meblowej, autotapicer-
ki. Tel. 606 627 986

RÓŻNE
-KRUSZENIE BETONU, DUŻE 

ZLECENIA. TEL. 669 450 726
-Naturalny DOPING-CORDY-

CEPS. Ponad to wzmacja PO-
TENCJĘ: www.wojtek.ganoder-
makawa.pl Tel. 698 030 212, 504 
140 257

-Upadłość konsumencka. Tel. 
690 085 079

-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

-Ziemia na podniesienie tere-
nu. Czarnoziem, humus. Cena 
do uzgodnienia. Tel. 514 640 779

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

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  A
KĄCIK ADOPCYJNY

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

Jesteśmy grupą zwierzęcych 
pasjonatów, która nie może 
p r z e j ś ć  o b o j ę t n i e  o b o k 
p o t r z e b u j ą c e g o  p s a  c z y 
kotka. Staramy się pomagać 
zwierzakom na wszystkie 
możliwe sposoby, a nagrodą 
za nasze starania są szczęśliwi 
p o d o p i e c z n i  w  n o w y c h 
domach.  S towarzyszenie 
j e s t  t e ż  o k a z j ą  d o  n a w i ą z a n i a  z n a j o m o ś c i 
z e  w s p a n i a ł y m i  l u d ź m i  o r a z  u c z e s t n i c t w a 
w lokalnych wydarzeniach kulturalnych, promując tym 
samym adopcje zwierząt oraz odpowienią opiekę nad nimi.

Sara to około 
8 letnia suczka 
w typie owczar-
ka niemieckiego. 
Nie jest typem 
pieszczocha, lubi 
towarzystwo lu-
dzi ale nie jest na-
chalna. Pięknie 
chodzi na smyczy, 
nie ciągnie i pil-
nuje się opieku-
na. Dogaduje się 
z  i n ny m i  p s a -
m i .  J e s t  w y -
ster yl izowana, 
o d r o b a c z o n a 
i zaszczepiona.

Carmen to 4 letnia suczka, która została znaleziona 
razem ze swoim synkiem, który na szczęście znalazł już 
nowy dom. Carmen uwielbia się przytulać i rozdawać 
buziaki. Kocha człowieka i robi wszystko, żeby zwrócić 
na nią uwagę. Będzie idealną towarzyszką rodziny 
z dziećmi. Jest wysterylizowana, odrobaczona i zaszcze-
piona.

Wszystkich zainteresowanych adopcją prosimy 
o kontakt pod nr tel 698-940-045 lub 730-462-122

Warunkiem adopcji jest podpisanie umowy adopcyjnej 
zobowiązującej do należytej opieki nad psem.

www.psnrz.org.pl, 
www.facebook.com/PSnRZ

B E Z  TA B U
Droga Redakcjo

Kupiliśmy z mężem dom z działką i po raz pierwszy musimy 
przygotować ją na zimę, mamy wiele pytań i wątpliwości. 
Ponieśliśmy duże nakłady na drzewa, kwiaty i trawnik, 
a teraz nie wiemy co powinniśmy zrobić z liśćmi, które opadły 
z drzew. Wiele osób mówi nam, że liście powinniśmy zgrabić 
inni natomiast, że koniecznie pozostawić jako otulinę dla 
trawnika. Nie wiemy co powinniśmy zrobić żeby uniknąć 
rozczarowania na widok trawnika wiosną.

Ola 35l.
Droga Pani Olu

Pytanie jest bardzo dobre bo faktycznie jest wiele opinii 
na temat tego jak postępować ze spadającymi liśćmi. Ja 
sugerowałabym zgrabić wszelkie liście, które spadły na 
trawnik ponieważ jeśli Państwo tego nie zrobicie to trawnik 
pod nimi zgnije i na wiosnę kiedy stopnieje śnieg trawa bę-
dzie żółta i brzydka. Wygrabiamy liście również z krzewów 
iglastych, igły pod liśćmi też zgniją. Liście trzeba zgrabić 
oczywiście z chodników i podjazdów bo nawierzchnia 
w miejscu gdzie są liście i pojawi się śnieg będzie śliska 
a usunięcie liści po zimie będzie bardzo trudne.

Niemniej jednak są drzewa i krzewy, dla których powłoka 
z liści będzie stanowiła nawóz i wzmocni je. Możemy nie 
wygrabiać liści spod drzew i krzewów liściastych.

Także rady, które dostaliście Państwo od znajomych były 
jak najbardziej słuszne a wymagały tylko niewielkiego 
doprecyzowania.

 Pozdrawiam
Katarzyna Włodarczyk
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C H W I L A  R E L A K S U

PRUSZKÓW. Spotkanie weekendowe 
w Muzeum Starożytnego Hutnictwa 
Mazowieckiego im. Stefana Woydy

Wojownicy epoki żelaza
W pierwszą sobotę października w Muzeum 
Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana 
Woydy odbyło się Rodzinne Spotkanie Weekendowe 
pn. „Wojownicy epoki żelaza”. Mimo niesprzyjającej 
aury, mieszkańcy chętnie odwiedzali Muzeum.

W sobotę, 7 października mieszkańcy Pruszkowa mieli 
okazję poznać życie codzienne barbarzyńskich wojow-
ników. Podczas Rodzinnego Spotkania Weekendowego 
zatytułowanego „Wojownicy epoki żelaza” nie zabrakło 
atrakcji dla najmłodszych i nieco starszych gości.

Przygotowano specjalnie pokazy walk, opowieści, za-
jęcia oraz warsztaty mające przybliżyć życie codzienne 
barbarzyńskich wojowników. Dużym zainteresowaniem 
najmłodszych cieszyły się gry i zabawy sprawnościowe, 
w szczególności zabawa polegająca na uderzaniu narzę-
dziem walki w worek.

Za klimat minionej epoki zadbali członkowie Stowa-
rzyszenia Archeologii Eksperymentalnej „Harjis”, którzy 
witali gości przebrani w wiernie odtworzone stroje 
z epoki żelaza.

Tekst i foto:
Kinga Rochalska

GRODZISK MAZOWIECKI. Żywiołak i inni – czyli 3-cia edycja Festiwalu Muzyki Folkowej

Koncerty, które zapadają w pamięć
W weekend 6 i 7 października mieliśmy okazję gościć na własnym podwórku wyjątkowe zjawiska folkowej sceny 
muzycznej. Kto nie widział i nie słyszał – niech żałuje.

Festiwal rozpoczął się już tydzień 
wcześniej 1 października na grodzi-

skim deptaku – tego wieczoru królowała 
muzyka inspirowana kulturą żydowską. 
Kameralny występ Klezmerskiej Kapeli 
Maćka Kierzkowskiego był dopiero 
wstępem do dalszych muzycznych 
wydarzeń.

Zjawiskowy folk
W sobotni wieczór w Sali Widowi-

skowej Centrum Kultury odbyły się 
trzy zjawiskowe koncerty muzyki folk, 
a każdy z nich dostarczył wrażeń jedy-
nych w swoim rodzaju.

Na początek wystąpił T/Aboret – 
warszawski zespół etno-jazzowy, który 
łączy nowoczesne, z ducha miejskie 
improwizacje jazzowe z tradycyjnymi 
ludowymi pieśniami polskimi, a także 
klasyczne dźwięki fortepianu z dźwię-
kami instrumentów ludowych. Efektem 
są wspaniałe współczesne interpretacje 
takich tradycyjnych pieśni ludowych, 
jak „Oj, chmielu, chmielu” czy „Matulu 
moja, śliczną córkę masz” – z którymi 
słuchacze zetknęli się pewnie nie raz, ale 
w zapewne mniej efektownym wydaniu.

„Martyna z zespołem” czyli grupa 
folkowa z Zakopanego zaprezentowa-
ła z kolei energetyczne kompozycje 
muzyczno-wokalne inspirowane ludo-
wą kulturą Karpat, zarówno rodzimą 
góralską, jak i pochodzącą z dalszych 
południowych rejonów. Warto tu sobie 
pozwolić na impresję, że solistka czyli 
Martyna Kasprzycka ma tak specyfi czny 

wokal, że od pierwszej chwili przykuwa 
uwagę.

Mocny akcent „Żywiołaka”
Sobotni wieczór uwieńczony zo-

stał występem „Żywiołaka” – grupy 
z pogranicza heavy folku i folk rocka, 
o ekstatycznym, transowym brzmie-
niu. Kompozycje muzyczne i tekstowe 
„Żywiołaka” inspirowane są dziejami 
Słowiańszczyzny i wierzeniami z cza-
sów przedchrześcijańskich, ostatnio 
zwłaszcza z terenu Pomorza, gdzie, 
zdaniem lidera grupy, wyjątkowo silnie 
przetrwały przedchrześcijańskie ślady 
w folklorze. Zespół wykorzystuje w 
swoich aranżacjach muzycznych rzadko 
spotykane dziś instrumenty, jak lira kor-
bowa czy lutnia romantyczna.

Folk w „Poczekalni”
W niedzielę Folk Festiwal przeniósł się 

do Poczekalni PKP – grodziskiej „Prze-
strzeni Przyjaznej Kulturze”. Podczas 
koncertu solowego Karoliny Cichej, 
wybitnie uzdolnionej i wszechstronnej 
osobowości muzycznej, sala pękała 
w szwach. Karolina Cicha to kompo-
zytorka, multiinstrumentalistka, wo-
kalistka śpiewająca w kilku językach 
mniejszości etnicznych z jej rodzinnego 
Podlasia – bez wątpienia obdarzona 
jakimś wyjątkowym darem głęboko 
emocjonalnej interpretacji muzyki i tek-
stów, tym bardziej, że jest samoukiem.

W fi nale Festiwalu wystąpiła Huculska 
Kapela Baj przybyła do Grodziska prosto 

z Ukrainy – w tradycyjnych huculskich 
strojach ludowych, z etnicznymi instru-
mentami, z repertuarem rytualnych 
pieśni weselnych z Huculszczyzny. 
Najpierw był koncert – a po koncercie 
muzykanci porwali słuchaczy do prak-
tycznej nauki tańca huculskiego. Grupa 
odważnych, prowadzona przez jednego 
z muzykantów, w ślad za nim przystąpiła 
do skomplikowanych układów tanecz-
nych – zabawa przypominała po części 
bardziej wesołego poloneza. Wyszła 
nawet poza ramy „Przestrzeni Przyjaznej 
Kulturze” do głównej hali biletowej, 
gdzie huculski wodzirej poprowadził 
weselny „pociąg”. 

Chwała organizatorom
Na zakończenie przypomnijmy, że 

Festiwal Muzyki Folkowej w Grodzisku 
organizowany jest konsekwentnie od 
3 lat przez fundację Akademia Profil 
w osobach: Magdaleny Masewicz-
-Kierzkowskiej i Macieja Kierzkowskiego, 
muzyka.

Podobnie jak w przypadku wielu 
innych lokalnych eventów mecenasem 
wydarzenia była zarówno Unia Europej-
ska – w ramach programu „Kreatywna 
Europa”, jak i gmina Grodzisk Mazowiec-
ki – w ramach wytrwałego wspierania 
wszelkich cennych inicjatyw. Dzięki 
temu na wszystkie koncerty wstęp był 
wolny.

Tekst i foto:
Sylwia Pańków

Dobry timing
Z pamiętnika detektywa:
11:34 Przybyłem na miejsce zbrod-

ni.
11:34 Obejrzałem zwłoki.
11:34 W studzience burzowej zna-

lazłem narzędzie zbrodni.
11:34 Zdałem sobie sprawę, że mój 

zegarek nie działa.

Grillowany warzywniak

- Tato, lubisz grillowane warzywa?
- A czemu miałbym nie lubić? Oczy-

wiście, że lubię.
- To dobrze, bo ogródek nam się 

pali.

Grzeszne myśli
Ksiądz do Jasia przy spowiedzi:
- Pamiętaj, grzeszyć można też 

myślami.
- Tak, proszę księdza, ale co to za 

przyjemność...

Kwestia czasu
Czym się różni mąż od narzeczo-

nego?
- Narzeczony po drodze z pracy 

kupuje kwiaty, mąż warzywa.

Matura w Wąchocku

Dlaczego w tym roku na maturze 
w Wąchocku były łatwiejsze pytania?

- Bo zdawała córka sołtysa.
A dlaczego w przyszłym roku będą 

jeszcze łatwiejsze? 
- Bo nie zdała.

Leniwy pracownik

Idzie trzech budowlańców po bu-
dowie, dwóch niesie po jednej desce, 
tylko Roman dwie. Majster pyta:

-  C z e m u  w y  d w a j  n o -
s i c i e  p o  j e d n e j  d e s c e , 
a Roman dwie?

- Bo to leń i nie chce mu się dwa 
razy chodzić.

Źródło: http://www.dowcipy.jeja.
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U NAS. Sportowe zakończenie sez onu.

Sportowy Ursus
Tym razem Burmistrz Urszula Kierzkowska wraz z 
Radą Dzielnicy Ursus zaprosili nas do wspólnego 
spędzenia soboty na sportowo.

Na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji po raz kolejny 
zorganizowany został test Coopera ,który zakończył 

sportowy sezon dzielnicy Ursus. Test Coopera to próba wy-
trzymałościowa opracowana przez amerykańskiego lekarza 
Kennetha H. Coopera na potrzeby armii USA w 1968 roku, 
polegająca na 12-minutowym nieprzerwanym biegu. Każdy 
mógł się sprawdzić. Pomimo niezbyt sprzyjającej pogody 
chętnych nie zabrakło.

Po zmaganiach sportowych impreza z częścią artystyczną 
przeniosła się do Parku Czechowickiego. Na zakończenie 
sezonu m. in. zagrali: zespół „IMEO” z takimi przebojami 
jak „Dr Jackyl i Mr Hyde”, „Nie budź mnie” oraz „Dwa słowa”.

Nie zabrakło również humorystycznego akcentu, kiedy 
na scenie amfi teatru wystąpili twórcy przeboju „Wieśka 
Tico” – kabaret „Czwarta Fala”. Na zakończenie, specjalnie 
na życzenie publiczności ursusowskiej, pojawił się pełen 
energii i niezapomnianej atmosfery zespół „Playboys” z naj-
bardziej znanymi utworami „Lejde”, „Nasza Noc”, „Wchodzę 
na parkiet”, „Ile czekać mam” – które cieszą się ogromną 
popularnością.

Tekst i foto: AD

GRODZISK MAZOWIECKI. Nauka przyjaźni w sąsiedzkiej atmosferze

Mnóstwo wspaniałej zabawy
„Przyjaźń to wspaniała rzecz, przyjaciela chciałbym mieć” – osiedlowy Dzień Sąsiada w Grodzisku Mazowieckim.

W niedzielę 8 października w samo południe (choć raczej 
pochmurne) rozpoczęła się impreza sąsiedzka na Osiedlu 

Kopernika, przygotowana z ogromnym rozmachem – i jak się 
okazało nadzwyczajnie udana. 

Gospodarzem wydarzenia była lokalna filia grodziskiej 
Biblioteki Publicznej czyli Pawilon Kultury przy ul. Westfala 
3. Ponieważ październikowa chłodna aura nie sprzyja już im-
prezom plenerowym, rolę sąsiedzkiego podwórka doskonale 
spełniła Hala Sportowa sąsiadująca z Pawilonem.

Obiad dla sąsiada
Zaproszony na imprezę gość specjalny Tomasz Jakubiak, 

kucharz i dziennikarz kulinarny, promotor rodzimej kuchni, 
z energią przystąpił do prezentacji, jaki obiad możemy ugo-
tować dla swojego sąsiada.

Kulinarna Grupa Bojowa Tomasza Jakubiaka, z pomocą 
kuchcików z grodziskiego Technikum nr 1, sprawnie i od 
podstaw przygotowała kaczkę w buraczkach, z polską śliwką 
i pampuchami, którą z elegancją rozdysponowano wśród 
widzów pokazu. Więcej przepisów na dania, którymi warto 
uraczyć sąsiada znaleźć można w książce Tomasza Jakubiaka 
„Z miłości do lokalności”.

Podczas gdy Tomasz Jakubiak gotował, przybyłe na imprezę 
dzieci oddawały się wszelkim dostępnym atrakcjom. A było 
ich wiele. Warsztaty plastyczne zaowocowały powstaniem 

zadziwiającej makiety Grodziska Mazowieckiego, zrobionej 
z kartonowych pudełek pomalowanych farbami, kolorowego 
papieru, bibuły oraz materiałów o migotliwych fakturach.

Inteligentne zabawy
Dużym powodzeniem cieszyły się zabawy ruchowe 

z wykorzystaniem ogromnych klocków. Dziecięca Akademia 
Żeglarska zaproponowała dzieciom budowę jachcików, mi-
ni-regaty rynnowe, instruktaż wiązania węzłów żeglarskich 
i przebieranki za piratów. Grodziski Klub Gier Bitewnych „Osgi-
liath” zachęcał do udziału w fi gurkowych grach planszowych, 
eksponując makiety odtwarzające pola bitwy znane z książek, 
fi lmów i historii. 

Organizatorzy sąsiedzkiej imprezy zadbali też o to, aby roz-
rywki dziecięce miały wysokie walory edukacyjne. Szkoła pro-
gramowania dla dzieci „MindCloud” oferowała chętnym naukę 
kodowania w formie zabawy – odbywającej się w wirtualnym 
świecie popularnej gry Minecraft. Uniwersytet Dziecięcy „Mali 
Einsteini” zaprosił ciekawskich do swojego laboratorium fi zy-
ko-chemicznego, gdzie można było podziwiać metal, który 
topnieje w ręku, obejrzeć pod mikroskopem fragmenty konika 
polnego i aktywnie uczestniczyć w innych eksperymentach 
i obserwacjach z zakresu nauk przyrodniczych.

Coś miłego dla rodziców
Na wypadek gdyby któryś z rodziców lub dziadków nudził 

się, podczas gdy jego pociecha świetnie się bawi, organiza-
torzy zaaranżowali mini-wypożyczalnię książek, przy okazji 
promując czytelnictwo pod hasłem „Bierz i czytaj”. Oprócz 
strawy duchowej, można było w każdym momencie liczyć na 
lekki posiłek. Firma „Smaczny Zdzich” serwowała zupę-krem 
z dyni z grzankami, a kelnerzy z wspomnianego już Technikum 
nr 1 proponowali ciasto i kawę, roznosili jogurty, serki i jabłka. 

Po dwóch godzinach wyczerpujących zabaw dzieci zapro-
szone zostały na interaktywny spektakl „Przygody Jerzyka 
Grzebyka”, przygotowany przez Teatr Warszawski Koliberek. 
W jesiennych dekoracjach Pan Szyszka i Pan Kasztanek 
w towarzystwie zwierzątek leśnych roztaczali przed dziećmi 
sympatyczną i dydaktyczną opowieść o potrzebie przyjaźni. 
Opowieść ta najwyraźniej odniosła pożądany skutek – w fi nale 
dzieci wraz z aktorami entuzjastycznie śpiewały słowa świeżo 
wyuczonej piosenki:  „Przyjaźń to wspaniała rzecz, przyjaciela 
chciałbym mieć”.

Specjalny gość Dnia Sąsiada
Podczas gdy dzieci uczyły się o przyjaźni w Hali Sportowej, 

ten sam temat rozważany był przez dorosłych w Pawilonie 
Kultury. Marzena Rogalska, popularna dziennikarka i prezen-
terka telewizyjna, gość specjalny Dnia Sąsiada, opowiadała 
o swoich przemyśleniach, którym dała wyraz w powieści 
„Wyprzedaż snów”, zmierzających do wniosku, że „przyjaźń 
jest nieprawdopodobnie cenną wartością”.

Turniej o Grodzisku Mazowieckim
Przyszedł jednak czas i na rywalizację. Ostatnim i jedno-

cześnie najzabawniejszym punktem programu był turniej 
„Kocham Grodzisk Mazowiecki” – w którym grodziscy sa-
morządowcy zmierzyli się z przedstawicielami grodziskiego 
biznesu w dziedzinie wiedzy na temat miasta. Aby przywołać 
odpowiednio motywującą atmosferę, chórek dzieci ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 wystąpił z zaskakująco wdzięczną piosenką, 
opowiadającą o historii i rozwoju Grodziska Mazowieckiego. 
Refren: „Moje miasto było maleńkie, stary dworek i stary park” 
podkreślał skalę rozwoju miasta.

Obecny od początku na imprezie burmistrz Grzegorz 
Benedykciński przedstawił uczestników turnieju, wśród któ-
rych po stronie biznesu znaleźli się m.in. prezesi: Grodziskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej i Zakładu Wodociągów i Kanali-
zacji, a Marzena Rogalska  wręcz brawurowo poprowadziła 
turniejowe zmagania. Było mnóstwo humoru, mnóstwo 
śmiechu, żartów i naprawdę wspaniałej zabawy. A turniej 
wygrali samorządowcy.

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

Nr oferty: 

3343/1821/OMS
Rok budowy: 1984

Stan:
drobny 
remont

Piętro: 3

Typ kuchni: widna

Kontakt 22 730 33 40

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

Mieszkanie na sprzedaż

227 000 PLN

Pruszków

2 pok., 39 m2

Mieszkanie na sprzedaż

183 000 PLN

Pruszków

2 pok., 37 m2

Nr oferty: 

3283/1821/OMS
Rok budowy: 1999

Stan: dobry

Piętro: parter

Typ kuchni: widna

Kontakt 22 730 33 43

Mieszkanie na sprzedaż

329 000 PLN

Grodzisk Mazowiecki

4 pok., 79 m2
Nr oferty: 

3121/1821/OMS
Rok budowy: 2010

Stan: dobry

Piętro: 2

Typ kuchni: aneks

Kontakt 22 730 33 40

Mieszkanie na sprzedaż

180 000 PLN

Pruszków

2 pok., 39 m2
Nr oferty: 

3368/1821/OMS
Rok budowy: 1956

Stan:
drobny 
remont

Piętro: 1

Typ kuchni: widna

Kontakt 22 730 33 43

Mieszkanie na sprzedaż

295 000 PLN

Piastów

3 pok., 62 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

439 000 PLN

Pruszków

3 pok., 70 m2
Nr oferty: 

3324/1821/OMS
Rok budowy: 2008

Stan: bardzo dobry

Piętro: parter

Typ kuchni: widna

Kontakt 22 730 33 43

Mieszkanie na sprzedaż

163 000 PLN

Piastów

1 pok., 30 m2
Nr oferty: 

3370/1821/OMS
Rok budowy: 1974

Stan:
drobny 
remont

Piętro: 4

Typ kuchni: ciemna

Kontakt 22 730 33 40

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 40

Dom na sprzedaż

669 000 PLN

Nadarzyn, Rusiec

3 pok., 120 m2
Nr oferty: 

1611/1821/ODS
Rok budowy: 2008

Stan: bardzo dobry

Typ domu wolnostojący

Pow. działki 1000 m .kw.

Kontakt 22 730 33 43

Działka na sprzedaż

178 000 PLN

Nadarzyn, Rusiec

1145 m2

Działka na sprzedaż

340 000 PLN

Grójec

826 m2

Nr oferty: 

2506/1821/OGS

Rodzaj działki budowlana

Kształt
prostokąt
25mx45m

Media tak

Kontakt 22 730 33 40

Nr oferty: 

2513/1821/OGS

Rodzaj działki usługowa

Kształt
prostokąt
26mx34m

Media tak

Kontakt 22 730 33 43

Działka na sprzedaż

245 000 PLN

Nadarzyn, Rusiec

1575 m2

Działka na sprzedaż

157 000 PLN

Żabia Wola, Osowiec

1500 m2
Nr oferty: 

2500/1821/OGS

Rodzaj działki budowlana

Kształt
prostokąt
30mx50m

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

Działka na sprzedaż

179 000 PLN

Grodzisk Maz., Szczęsne

1500 m2

Działka na sprzedaż

165 000 PLN

Nadarzyn, Urzut

1500 m2
Nr oferty: 

2495/1821/OGS

Rodzaj działki budowlana

Kształt
prostokąt
30mx50m

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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