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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

R E K L A M A

REGION. Przygotowania do budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego nabierają tempa

W k r ó t c e  b u d o w a  l o t n i s k a
Rada Ministrów przyjęła uchwałę dotyczącą koncepcji przygotowania i budowy Centralnego Portu 
Komunikacyjnego w Baranowie. Pierwszych pasażerów, zgodnie z rządowymi zapowiedziami, port lotniczy 
„Solidarność” obsłuży już za 10 lat.

Według wyliczeń i prognoz eksper-
tów z Urzędu Lotnictwa Cywilnego, 

w 2030 roku rynek lotniczy w Polsce 
będzie blisko dwukrotnie większy niż 
obecnie. Rodzi to problem przepusto-
wości głównych lotnisk w kraju, w tym 
między innymi warszawskiego Okęcia, 
które według wskaźników do 2035 roku 
ma obsługiwać ponad 22 miliony pasa-
żerów rocznie. Jak podkreślają eksperci 

z LOTu, przekroczenie tej granicy będzie 
oznaczać dla Lotniska Chopina koniecz-
ność zmniejszenia operacji, ponieważ 
zabraknie na nim miejsca do obsługi 
pasażerów. Centralny Port Komunika-
cyjny (CPK) to inwestycja, która ma być 
odpowiedzią na rosnący rynek prze-
woźników samolotowych. Lotnisko ma 
powstać w miejscowości Stanisławów, 
w gminie Baranów, pomiędzy drogą kra-

jową nr 50 a drogą wojewódzką nr 579. 
Centralny Port Komunikacyjny zajmie 
łącznie obszar o powierzchni 11,4 tys. 
hektarów, z czego lotnisko z niezbędną 
infrastrukturą ma zajmować około 3 tys. 
hektarów. Lotnisko będzie nosić nazwę 
port lotniczy „Solidarność”.

Dokończenie na str. 3
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PRUSZKÓW. Miasto zakończyło pilotażowy program Pruszkowskiego Roweru Miejskiego

Koniec sezonu rowerowego
Do niedzieli, 5 listopada, mieszkańcy mogli korzystać z pruszkowskiego roweru miejskiego. Tym samym 
zakończył się zaplanowany na dwa miesiące program pilotażowy.

Systemy rowerów miejskich cieszą 
się ogromną popularnością wśród 

mieszkańców Polski.

Pilotażowy program Pruszkowskiego 
Roweru Miejskiego

Wypożyczalnie rozwijają się nie tylko 
w największych miastach kraju, ale 
również chociażby w podwarszawskim 
Konstancinie, Grodzisku Mazowieckim 
czy Michałowicach. System rowerów 
miejskich postanowiły też wypróbować 
władze Pruszkowa. W tym roku, tuż po 
wakacjach, rozpoczęto pilotażowy pro-
gram Pruszkowskiego Roweru Miejskie-
go. Do dyspozycji mieszkańców oddane 
zostały 48 rowery miejskie. Stacje poja-
wiły się w rejonie dworca Warszawskiej 
Kolei Dojazdowej, przy ul. Robotniczej, 
przy ul. Jasnej, na terenie Parku Mazow-
sze oraz pobliżu MLP Pruszków.

Najpopularniejsza stacja
Program pilotażowy trwał dwa mie-

siące. Zakończył się w niedzielę, 5 li-
stopada. W tym czasie z pruszkowskich 
rowerów skorzystano niemal 1500 

razy. Przedstawiciele operatora syste-
mu, fi rmy Nextbike uważają, że jest to 
dobry wynik biorąc pod uwagę wyjąt-
kowo deszczową jesień. W systemie 
zarejestrowało się ponad 370 nowych 
użytkowników. Co ciekawe, ponad 40 

proc. wypożyczeń zostało dokonanych 
przez osoby zarejestrowane w innych 
systemach, przede wszystkim warszaw-
skim Veturilo. Największą popularnością 
cieszyła się stacja wypożyczeń rowerów 
zlokalizowana przy dworcu WKD Prusz-
ków. Odnotowano na niej ponad jedną 
trzecią wszystkich wypożyczeń. Stacja 
ta była również najpopularniejszym 
miejscem oddawania rowerów. 

- Jest to tendencja, którą obserwujemy 
w wielkich aglomeracjach. Dlatego za-
wsze rekomendujemy lokalizację stacji 
rowerowych między innymi właśnie 
w pobliżu centrów przesiadkowych. 
Umożliwia to optymalne wykorzystanie 
roweru jako jednego z środków trans-
portu – tłumaczy Tomasz Wojtkiewicz, 
Prezes Nextbike Polska. 

Teraz operator przygotowuje dla 
władz miasta podsumowanie sezonu 
wraz z sugestiami, które zdecyduje o 
kształcie projektu miejskich rowerów w 
przyszłym roku. 

Tekst i foto:
Kinga Rochalska

To miejsce czeka
na Twoją reklamę

Dzwoń:
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Ursus ponownie najbezpieczniejszą 
dzielnicą Warszawy

Wyniki analizy Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego stolicy potwierdzają, że Ursus 
ponownie zyskał miano najbezpieczniejszej 
dz ie ln icy  Warszawy.  W ubieg łym roku 
w Ursusie  odnotowano 913 przestępstw 
i 3 532 wykroczenia.

W dzielnicy, która liczy niemal 60 tys. zameldowanych 
mieszkańców oraz około 10 tys. mieszkańców bez meldun-
ku, według danych policji w roku 2016 zarejestrowano 913 
przestępstw i 3 532 wykroczenia. Stawia to Ursus w pozycji 
lidera w rankingu bezpieczeństwa warszawskich dzielnic.

W ś r ó d  p r z e s t ę p s t w  d o m i n u j ą  k r a d z i e -
że,  co – niestety -  dotycz y przede wsz ystk im 
nowych osiedli. Osiedle „Niedźwiadek” już nie jest statystycznie najbardziej zagrożonym osiedlem w Ur-
susie. Wraz z intensywnym wzrostem liczby mieszkańców na czoło tych niechlubnych statystyk wysuwa 
się osiedle „Skorosze”. W Ursusie rośnie też ilość włamań. Jednak dzielnica plasuje się na ostatnim miejscu 
w Warszawie w statystyce tzw. poważnych przestępstw. W ubiegłym roku skradziono na terenie Ursusa tylko 28 samocho-
dów. Doszło do zaledwie 8 rozbojów i kradzieży rozbójniczych oraz 2 pobić.

Kinga Rochalska



W Piastowie przy ul. Reja działa 
zmodernizowana przychodnia 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej (SPZOZ) „Piastun”. Placówka 
ma również swoją filię po północnej 
stronie miasta. Działa ona w niewielkim 
budynku przy ul. Wysockiego. W tym 
przypadku warunki nie są tak komfor-
towe, jak w przychodni przy ul. Reja.

Filia mieści się w niewielkim domu 
jednorodzinnym zaadaptowanym na 
potrzeby lecznicy. Od kilku lat zarówno 
mieszkańcy, jak i władze miasta wska-
zują na konieczność rozbudowy lub 
zmiany siedziby placówki.

Niedawno plany stworzenia nowocze-
snej fi lii piastowskiego zakładu opieki 
zdrowotnej „Piastun” po północnej 
stronie miasta nabrały tempa. Zgodnie 

z założeniami obiekt powstać ma przy 
Al. J. Piłsudskiego. Będzie to piętrowy 
budynek. Na parterze znajdą się ga-
binety lekarskie, gabinety zabiegowe, 
gabinet USG, gabinet stomatologiczny, 
recepcja, szatnia i zaplecze socjalne 
z sanitariatami.

Na piętrze zaprojektowano gabinety 
lekarskie, gabinet zabiegowy, część 
administracyjną i zaplecze socjalne 
z sanitariatami. W kondygnacji piwnicz-
nej zaś znajdować będą się pomiesz-
czenia techniczne, magazynowe oraz 
szatnia z natryskami.

Ponadto w placówce przewidziano 
pomieszczenia do wykonywania za-
biegów rehabilitacyjnych. W budynku 
zaprojektowano dwie klatki schodowe 
oraz windę.

Na budowę placówki gmina zarezer-
wowała w budżecie 7 mln zł. Zakoń-
czenie budowy nowej fi lii przychodni 
zaplanowano w połowie 2019 r. Pierw-
sze prace budowlane miały rozpocząć 
się jeszcze w tym roku, jednak już teraz 
wiadomo, że założenia władz miasta 
ulegną przesunięciu.

Po rozpoczęciu postępowania w celu 
wyboru wykonawcy, który wybuduje 
fi lię przychodni SPZOZ „Piastun”, miasto 
unieważniło przetarg. Ceny zapropono-
wane przez potencjalnych wykonawców 
przekraczały budżet przewidziany przez 
miasto na realizację inwestycji.

Kinga Rochalska
Fot. www.piastow.pl
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PIASTÓW. Unieważniono przetarg na budowę fi lii przychodni SPZOZ „Piastun”

Nowa przychodnia w Piastowie
Władze miasta unieważniły przetarg na budowę fi lii przychodni SPZOZ „Piastun”. Ceny zaproponowane 
przez potencjalnych wykonawców przekraczały budżet przewidziany przez władze Piastowa na realizację 
inwestycji.

Dokończenie ze str. 1

Prace nabierają tempa 
Przygotowania do budowy Centralnego Portu Komu-

nikacyjnego nabierają tempa. We wtorek, 7 listopada br., 
Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie powstania 
Centralnego Portu Komunikacyjnego w Stanisławowie. 
Ponadto, Mikołaj Wild, pełnomocnik rządu do spraw 
CPK poinformował, że w najbliższych tygodniach ma 
zostać przygotowana specustawa, która ułatwi realizację 
inwestycji. Do życia ma zostać powołana również spółka 
Skarbu Państwa, która będzie realizować zadania związane 
z Centralnym Portem Komunikacyjnym.

Powstanie zupełnie nowe miasto
- Centralny Port Komunikacyjny ma funkcjonować jako 

węzeł transportowy oparty na zintegrowanych ze sobą 
węzłach: lotniczym i kolejowym, spójnych z układem 
sieci drogowej. Ma to być rentowny, innowacyjny węzeł 
transportowy, który wprowadzi nas do pierwszej dziesiątki 
najlepszych portów lotniczych świata (…). Przewidziano 
także stworzenie prawnych i infrastrukturalnych warunków 
do ulokowania w otoczeniu portu „Solidarność” nowego 
miasta, w skład którego mogłyby wchodzić np. parki 
biznesu, centrum targowo-wystawiennicze i kongresowe 
obsługujące region Europy Środkowej, a także inne centra 
konferencyjne oraz obiekty biurowo-administracyjne. 
Oznacza to, że od początku w sposób przemyślany będzie 
można stworzyć nowe miasto – czytamy w komunikacie 
rządowym.

***
Według założeń, port lotniczy ,Solidarność” obsłuży 

pierwszych pasażerów już w 2027 roku. Do tego czasu 
będą trwać wszelkie działania projektowe, legislacyjne 
i budowlane. Budowa Centralnego Portu Komunikacyjne-
go ma pochłonąć około 31 – 35 mld zł.

Kinga Rochalska

PRUSZKÓW. Rusza budowa parkingu w formule „parkuj i jedź”

Parking przy stacji PKP w Pruszkowie
Prezydent Miasta Pruszkowa podpisał umowę z wykonawcą wielopoziomowego parkingu w formule „parkuj i 
jedź”, który powstanie w pobliżu stacji PKP w rejonie ul. Sienkiewicza. Parking ma zostać uruchomiony do 30 
września 2018 roku. 

W piątek, 3 listopada Pre-
zydent Miasta Pruszko-

wa podpisał umowę wyko-
nawczą z fi rmą Strabag na re-
alizację wielopoziomowego 
parkingu w formule „parkuj 
i jedź”, który położony będzie 
w pobliżu stacji PKP, przy ul. 
Sienkiewicza.

Parking ma mieć cztery 
kondygnacje oraz dodatko-
wy poziom, umożliwiający 
zostawianie samochodów na 
dachu budynku. Zmieści się 
na nim 392 samochody, 10 
motocykli i 72 rowery.

Oprócz miejsc postojowych 
i przestrzeni komunikacyjnej, 
w budynku zostaną wydzielo-
ne pomieszczenia monitorin-
gu, socjalne dla obsługi, a tak-
że gospodarcze i techniczne.

Wewnątrz gmachu auta 
będą przemieszczały się po 
pochylniach. Zostaną wy-
budowane także dwie klatki 
schodowe oraz winda. Wjazd 
i wyjazd zostanie zlokalizo-
wany od strony ul. Sienkie-

wicza.
Inwestycja ma kosztować 16 

mln zł, z czego 80 proc. pokry-
je unijna dotacja. Termin uru-
chomienia parkingu przewi-
dziano na 30 września 2018 r.
Przy ul. Sienkiewicza budo-
wane jest także nowoczesne 

centrum handlowo-rozryw-
kowe „Nowa Stacja”, które ma 
być gotowe pod koniec przy-
szłego roku. Powstanie w nim 
kolejny, podziemny parking, 
dedykowany gościom galerii. 

Kinga Rochalska
Fot. www.pruszkow.pl
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POSZUKUJEMY
Mieszkań, domów oraz działek w Pruszkowie i okolicach.
Oferujemy pomoc w sprzedaży oraz załatwieniu formalności 

prawnych. 6 0 7 - 2 3 2 - 2 2 1 ,  2 2  7 3 0 - 3 3 - 4 3
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  KKalendarzalendarz
 I Imprezmprez
 K Kulturalnychulturalnych

•Wystawy •Filmy •Koncerty •Spotkania
23 listopada (czwartek)

Godz. 16:00-20:00- Rozwój poprzez taniec
Ostatnie już spotkanie taneczne w ramach cyklicznych 

spotkań Seniorada dla Seniorów, na których nauczą się 
Państwo podstaw sztuki tańca.

Miejsce: Spółdzielczy Dom Kultury, ul. Hubala 5, 
Pruszków;

Godz. 18:30 – Spotkanie z Antoniną Krzysztoń – 
autorką książki „Przeźroczysty chłopiec” dla dzieci 
i ich rodziców.

Podczas spotkania będzie można słuchać fragmentów 
książki, czytać, malować razem z autorką oraz pobawić 
się wśród balonów. Do kupienia będzie także książka 
„Przeźroczysty chłopiec”.

Miejsce: Poczekalnia PKP, Grodzisk Maz./ WSTĘP WOLNY!

24 listopada (piątek)
Godz. 10:00 i 12:00- „Gdzie są gwiazdy z tamtych 

lat” – Krystyna Jędrzejecka i Andrzej Dyszak.
Krystyna Jędrzejecka, absolwentka Filologii Polskiej 

i Słowniańskiej Uniwersytetu Warszawskiego, od zawsze 
interesowała ją estrada, współpracowała z wieloma 
zespołami m.in. Waganci, Marimba. Andrzej Dyszak 
zaczynał swoją karierę jako piosenkarz by stwierdzić, że 
bycie parodystą to jest to co lubi najbardziej.

Miejsce: Kino Centrum Kultury, ul. Spółdzielcza 
9 Grodzisk Maz. / WSTĘP WOLNY!

25 listopada (sobota)
Godz. 16:00-21:00 – Andrzejki w „Kamyku” – zabawa 

taneczna dla dorosłych
Zabawa Andrzejkowa dla dorosłych. Oprawę muzyczną 

zapewni Zdzisław Marzęcki. Bilety w cenie 20 zł do nabycia 
w recepcji Miejskiego Ośrodka Kultury.

Miejsce: ul. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej 5, Pruszków;
Godz. 12:00 – Dzień Misia Pluszowego
O godz. 12:00 odbędzie się taneczna interpretacja 

książki „Misiak Serduszko” w wykonania grupy tanecznej 
Egurrola Dance Studia Grodzisk Mazowiecki. Do nabycia 
będzie także książka Pawła Anioła „Misiak Serduszko”. 
Atrakcją zwieńczającą ten misiowy dzień będzie tort 
w kształcie Misia ufundowany przez cukiernię Edwarda 
Błaszczaka.

Miejsce: Sala Widowiskowa, Centrum Kultury ul. Spół-
dzielcza 9 Grodzisk Maz. / WSTĘP WONY!

26 listopada (niedziela)
Godz. 16:00 – Przedstawienie „Tu mówi Szwejk”
Przedstawienie „Tu mówi Szwejk” w wykonaniu Studia 

Teatru Polskiego z Wilna oraz spotkanie z reżyserem 
i kierownikiem artystycznym spektaklu.

Miejsce: Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Tadeusza 
Kościuszki 41, Pruszków;

Godz. 13:00 – Dziady cz. II
Spektakl „Dziady cz. II” w wykonaniu uczniów Szkoły 

Podstawowej nr.3. Po spektaklu wolontariusze będą 
zbierać pieniądze na leczenie Liwii, młodszej koleżanki, 
chorej na białaczkę.

Miejsce: Scena Miejskiego Ośrodka Kultury ul. War-
szawska 24, Piastów.

28 listopada (wtorek)
Godz. 18:00 – „Aleppo notatki z ciemności”
Projekcja fi lmu w reżyserii Wojciecha Szumowskiego 

i Michała Przedlackiego. „Aleppo notatki z ciemności” to 
przerażająca podróż do samego serca syryjskiej wojny.

Miejsce: „Poczekalnia” ul. 1-go maja, Grodzisk Mazo-
wiecki / WSTĘP WOLNY!

1 grudnia (piątek)
Godz. 17:00 – Wieczór autorski Jana Rychnera
Autorski wieczór poety i prozaika. W programie m.in. 

prezentacja noweli „Mroźna Pani”, wiersze przedświątecz-
ne z cyklu „Ze źródła wody czystej”, utwory w interpretacji 
Autora i Grażyny Kowalskiej i wiele innych. 

Miejsce: Konfraternia Poetycka „Biesiada” przy MOK-u, 
ul. Warszawska 24, Piastów.

2 grudnia( sobota)
Godz. 13:00 – Grodziskie Mikołajki
Centrum Kultury zaprasza na grodziskie mikołajki. Od 

godz. 13:00 do 16:00 odbędą się świąteczne warsztaty 
dla dzieci i malowanie buziek. Pomiędzy 16:00 a 17:00 
odbędzie się przedstawienie „Świąteczne śledztwo” w wy-
konaniu teatru „Kultureska”. Zwieńczeniem będzie pokaz 
fi re show, zapalanie świątecznych lampek na choince i 
spotkanie ze świętym Mikołajem o godz. 17:00. 

Miejsce: Centrum Kultury ul. Spółdzielcza 9  Grodzisk Maz.
 Zebrała:  Anna Jaskulska

WSPOMNIENIA Z DULAGU I NIE TYLKO
Książnica Pruszkowska prezentuje swoje najnowsze 
wydawnictwo – Moje wczoraj Jana Eljaszewicza 
to wspomnienia małoletniego więźnia Dulagu 121, 
późniejszego mieszkańca Pruszkowa, oddanego 
temu Miastu społecznika, autora pierwszej koncepcji 
przestrzennej pomnika upamiętniającego męczeństwo 
warszawiaków.

Od Autora:

 Za każdym razem gdy staję przed pomnikiem Dulag 121 
z głębi pamięci wracają do mnie wspomnienia. Dobrze, że 
udało się chociaż częściowo upamiętnić losy wielu mieszkań-
ców Warszawy i okolic po upadku Powstania Warszawskiego.

Moimi wspomnieniami chcę przypomnieć cierpienie, głód, 
niedolę i tragizm tamtych dni. Cieszy mnie, że spora grupa 
osób, w tym młodzież i przedstawiciele władz, przychodzi raz 
do roku na symboliczne spotkanie upamiętniające ten trudny 
okres. Mamy możliwość wspomnieć tych, którzy odeszli.

Oddać cześć Ich pamięci. (…)
Od 75 lat przechowuję swoje smutne wspomnienia z dzieciń-

stwa przypadającego na trudne lata historii naszego narodu.
Prezentując Państwu historię budowy pomnika chciałem 

podkreślić jego charakterystyczne cechy, wchodzące w jego 
skład symboliczne elementy plastyczne oraz przedstawić 
pomysł zagospodarowania terenu. Przez lata, które upłynęły 
od Powstania Warszawskiego nagromadziła się na ten temat 
obszerna literatura, ale jest to wciąż temat dla wspomnień 
i refl eksji żyjących świadków tamtych wydarzeń. (…)

***
U wa g ę  s w o j ą  c h c ę  s k u p i ć  n a  s z c z e g ó l n y m  d l a 

mieszkańców Warszawy i okolic miejscu – obozie przejścio-
wym Dulag 121 Pruszków, zorganizowanym w naszym mieście 
dla Warszawiaków przez niemieckiego najeźdźcę. To miejsce 
pamięci narodowej jest wciąż, moim zdaniem, zbyt mało znane. 
Moje wspomnienia są być może jednymi z ostatnich spisanych 
przez żyjących jeszcze świadków tamtych wydarzeń. (a)

TU MOŻE BYĆ TWOJA REKLAMA
601 967 788, 885 585 001,
885 585 005, 885 585 006

URSUS. Bezpłatne pokazy fi lmowe w Ośrodku Kultury „Arsus”

Kino retro dla wszystkich
Pod tym hasłem wszyscy mieszkańcy Ursusa i okolic zapraszani są na bezpłatne pokazy fi lmowe w Ośrodku 
Kultury „Arsus”. Projekt jest współfi nansowany ze środków Miasta Stołecznego Warszawy i ma potrwać do 
końca 2019 roku.

Organizatorem pokazów 
jest Stowarzyszenie Pra-

cownia Etnograficzna we 
współpracy z Ośrodkiem 
Kultury” Arsus”. Po każdej 
projekcji odbywa się dyskusja 
publiczności z zaproszoną 
specjalistką.

W tym roku odbyły się już 
cztery pokazy, wśród wyświe-
tlanych tytułów znalazł się 
norweski dokument „Opty-
mistki”, niemiecka tragikome-
dia „Toni Erdmann”, francuska 
komedia „Za jakie grzechy, 
dobry Boże?” oraz szwedzki 
komediodramat „Mężczyzna 
imieniem Ove”. Doboru fil-
mów dokonały organizatorki 
projektu.

Wśród zaproszonych gości 
znalazły się m. in. dr Joan-
na Chylińska, psycholożka 
z Warszawskiego Uniwersy-
tetu Medycznego i Ewa Cha-
limoniuk, psychoterapeutka 
i trenerka Polskiego Towa-
rzystwa Psychologicznego. 
Podczas dyskusji poruszane 
były tematy samotności, ak-
tywności fi zycznej i jej wpły-
wu na człowieka, akceptacji 
wyborów naszych bliskich, 
a także żałoby i radzenia 
sobie z nią.

Odpowiedź na potrzeby 
mieszkańców

Projekt „Kino Retro”jest 
odpowiedzią na potrzeby 
mieszkańców Ursusa i okolic. 
Intencją organizatorek jest 

bezpłatny dostęp do dobre-
go, ambitnego kina, jego 
upowszechnianie, a także 
dyskusja w międzypokole-
niowym gronie.

Frekwencja z wydarzenia 
na wydarzenie jest coraz 
większa. Na pierwszym po-
kazie było ok. 30 osób, na ko-
lejny przyszło już ok. siedem-
dziesięciu widzów, różnej płci 
i w różnym wieku. 3 listopada, 
czyli na przedostatnim już 
w tym roku pokazie, zjawiło 
się ponad 90 osób. Było to 
sporym zaskoczeniem dla 
organizatorów, ponieważ 
termin był około zaduszkowy. 
Wszystkim przybyłym roz-
dano ankiety, by zbadać po-
trzeby odbiorców i usprawnić 
odbywające się wydarzenia.

Nie tylko seniorzy
- Widzowie są zachwyceni, 

wielu z nich przyjeżdża spo-
za dzielnicy, specjalnie na 

nasze projekcje. Jedna pani 
powiedziała nawet, że chce 
się przeprowadzić do Ursusa, 
bo jej się tu bardzo podoba 
– oznajmia Ewa Pietraszek, 
koordynatorka projektu.

Sala rzeczywiście jest pełna, 
na dyskusji zostaje trochę 
mniej osób, ale wszyscy są 
częstowani drożdżówkami 
i butelką wody mineralnej. Po 
chwili przerwy na poczęstu-
nek rozpoczyna się dyskusja 
z zaproszonym gościem. 
Widzowie siadają bliżej ekra-
nu, uważnie przysłuchują się 
rozmowie, po czym pojedyn-
czo zabierają głos, atmos-
fera rozluźnia się na tyle, że 
w końcu prawie każdy na sali 
dzieli się swoją refl eksją.

Okazuje się, że nie tylko 
seniorzy, ale też wielu mło-
dych ludzi interesują tematy 
poruszane w fi lmach. Pytają 
o sposoby udzielania pomo-
cy potrzebującym, granice 

bliskości, zagadnienie tole-
rancji, a także samotności 
i straty. Obecność psycho-
lożki na sali skłania do za-
dawania pytań, otwartości 
i refl eksji.

Ambitne plany
O pokazach robi się coraz 

głośniej, patronat nad projek-
tem objęła m. in. Biblioteka 
Publiczna w Ursusie, a patro-
nat medialny – Polskie Radio 
RDC. Organizatorzy planują 
w przyszłym roku 13 poka-
zów, z przerwą wakacyjną.

- Pozostajemy przy kinie 
europejskim, ale na pewno 
pojawią się też fi lmy polskie. 
Chcemy też organizować 
więcej wydarzeń towarzyszą-
cych fi lmom, jak np. koncerty, 
szczegółów trzeba szukać 
na początku roku na stronie 
etnograficzna.pl/kino-retro 
– informuje Ewa Pietraszek.

Niewątpliwy sukces przed-
sięwzięcia, jakim są bezpłatne 
pokazy „Kino Retro”, pokazuje 
jak bardzo potrzebne jest 
usprawnienie zasad finan-
sowania placówek kultury, 
tak, by zapewnić wszystkim 
mieszkańcom bezpłatny do 
niej dostęp. Potrzeba też 
większego zaangażowania 
w szukanie dofinansowań, 
bo kultura nigdy nie wygra 
z rozrywką pod względem 
frekwencyjnym.

Lucyna Dąbrowska
Fot.: Agnieszka Gorzkowska
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R E K L A M A

MILANÓWEK. skoki wzwyż, bieg przez płotki, rzut oszczepem i slalom na piłkach

Olimpiada Lekkoatletyczna dla dzieci
W sobotnie przedpołudnie 18 listopada na Hali Sportowej przy ul. Królewskiej odbyły się zawody dziecięce pod 
hasłem „Lekkoatletyka dla każdego!”. Organizatorem był Uczniowski Klub Sportowy MTE działający przy 
Gimnazjum Społecznym i Społecznej Szkole Podstawowej przy ul. Brzozowej  oraz  Milanowskie Centrum Kultury.

Impreza odbyła się w ra-
mach programu dla szkół 

„Lekkoatletyka dla każdego!”, 
któremu patronuje Polski 
Związek Lekkiej Atletyki, 
stawiając sobie za cel popula-
ryzację tej dyscypliny sportu 
wśród dzieci i młodzieży. Lek-
ka atletyka, zwana „królową 
dyscyplin”, to sport „pierwsze-
go kontaktu”, podstawowy, 
ponieważ elementy biegu, 
skoków czy rzutów zawierają 
się również w wielu innych 
dyscyplinach, choćby takich 
jak piłka nożna, siatkówka lub 
koszykówka.

Naturalny ruch
Lekkoatletyka oparta jest 

na naturalnym ruchu czło-
wieka. Ludzie od najdawniej-
szych czasów, od pradziejów 
gatunku musieli biegać, ska-
kać przez naturalne przeszko-
dy i rzucać kamieniem czy 
oszczepem, podczas polowa-
nia lub walki. Dlatego konku-
rencje lekkoatletyczne są siłą 
rzeczy jednymi z najstarszych 
form uprawiania sportu - na-
turalny ruch z czasem stał się 
również podstawą zabawy i 
współzawodnictwa.

Warto również przypo-
mnieć, że zasługę spopulary-
zowania lekkoatletyki przypi-

sujemy starożytnym Grekom 
– w takich dyscyplinach jak 
biegi krótko i długodystanso-
we, skok w dal, rzut dyskiem 
lub oszczepem konkurowali 
zawodnicy podczas starożyt-
nych igrzysk olimpijskich już 
w VIII w. p.n.e.

Olimpiada dla każdego
Wracając do milanowskiej 

Olimpiady dziecięcej – im-
preza była doskonale pomy-
ślana i zorganizowana. Miała 
charakter otwarty, zapisy 
przyjmowane były bezpo-
średnio przed zawodami, każ-
dy chętny mógł uczestniczyć, 
choćby nawet podjął decyzję 
ad hoc. Teoretycznie, zgod-
nie z założeniami programu 
„Lekkoatletyka dla każdego!”, 
tego typu zawody adresowa-
ne są do dzieci z klas I-III szkół 

podstawowych, natomiast 
dzieci nieco starsze oraz za-
interesowane przedszkolaki 
również wzięły w niej udział.

Liczy się radość
Na wstępie młodych za-

wodników poinformowano, 
że Olimpiada ma przede 
wszystkim charakter spor-
towo-zabawowy  - chodzi 
w niej o radość płynącą 
z uprawiania lekkiej atletyki, 
a nie o rywalizację. Dlatego 

nie będzie pierwszych, dru-
gich i trzecich miejsc, zamiast 
tego na zakończenie każdy 
z uczestników zostanie na-
grodzony po równo: pamiąt-
kowym medalem, dyplomem 
i czekoladą.

Najpierw rozgrzewka
Po tak miłym wstępie dzie-

ciaki przystąpiły do spor-
towej rozgrzewki – prowa-
dzące imprezę nauczycielki 
wychowania fizycznego ze 
Społecznej Szkoły Podstawo-
wej MTE:  Aneta Sobieraj i Jo-
anna Domagała energicznie 
i przezabawnie poprowadziły 
grupowy układ taneczny do 
znanej wszystkim dzieciom 
piosenki „Gumi Miś”.

Po tym wstępie nastąpił 
przydział do czterech grup, 
wymieszanych wiekowo, 

a także prezentacja „niań” 
– opiekunów każdej grupy, 
w osobach niani Klary, Hani, 
Mai i niani Kacpra. Opieku-
nowie, a także pomagający 
w opiece wolontariusze re-
krutowali się z klas gimnazjal-
nych Uczniowskiego Klubu 
Sportowego MTE, o czym 
informowały ich niebieskie 
bluzy z emblematami.

Swobodnie i z pomocą
W swobodnej atmosferze, 

przy dynamicznej muzyce 
każda z ok. 10-osobowych 
grup dziecięcych oddawała 
się innej dyscyplinie lekko-
atletycznej. Po wyczerpaniu 
ilości skoków, biegów czy 
rzutów przynależnych każ-
demu uczestnikowi grupy, 
następowała sprawna rotacja 
do innych dyscyplin.

Ze względu na nader młody 
wiek niektórych zawodników 
bardzo przydały się umiejęt-
ności sportowe i dydaktycz-
ne „niań” i wolontariuszy. 
W biegu przez płotki maluchy 
biegły za rękę z opiekunem 
i „przefruwały” z jego pomocą 
nad przeszkodą. W skoku 
wzwyż tych niedoświadczo-
nych i bardziej bojaźliwych 
delikatnie przerzucano przez 
nisko zawieszoną, miękką 
poprzeczkę.

Slalom na piłkach „hop-
kach” wyraźnie najlepiej 
udawał się dzieciom nie za 
małym, ale i nie za dużym 
– średnim najłatwiej było 
utrzymać równowagę. Rzuty 
oszczepem piankowym uda-
wały się wszystkim.

Wyjątkowo widowisko-
we okazały się skoki wzwyż 
– wykonywano je jak kto 
umiał i miał fantazję: na nogi, 
z fikołkiem, „na szczupaka” 
i we wszelkich możliwych 
kombinacjach.

Oby do wiosny

Impreza przebiegała zatem 
wesoło, z modyfikacjami 
stosownie do możliwości 
zawodników - ku radości 
mniejszych i większych, ale 
też w sposób zdyscyplino-
wany i dynamiczny. Nie obyło 
się rzecz jasna bez pamiątko-
wych zdjęć i fi lmu dokumen-
tującego całe wydarzenie.

Na zakończenie przybyły na 
tę okazję prezes UKS MTE Olaf 
Rodowald, znany i popularny 
nauczyciel Gimnazjum Spo-
łecznego przy ul. Brzozowej, 
wręczył wszystkim uczestni-
kom obiecane nagrody.

Dzieci, zarówno te obecne 

na imprezie, jak i potencjalnie 
zainteresowane, zaproszone 
zostały do uczestnictwa w ko-
lejnej Olimpiadzie Lekkoatle-
tycznej, która zaplanowana 
jest na wiosnę. Warto tu zasy-
gnalizować, że już niedługo, 
10 grudnia, również na Hali 
Sportowej przy ul. Królew-
skiej odbędzie się impreza 
sportowa dla dzieci starszych 
„Mikołajkowy Konkurs Sko-
ku Wzwyż”, przygotowana 
również przez UKS MTE oraz 
MCK, na którą organizatorzy 
serdecznie zapraszają.

Sylwia Pańków
Fot. Marta Kowalewska



Nr 21 (CXXIX) / 2017

23 LISTOPADA - 6 GRUDNIA 2017
REKLAMA
redakcja@fl esch.pl6 www.fl eschmazowsza.com.pl

  NOWOŚCI HANDLOWE
ZAMÓWIENIA: (22) 729 82 23 dzialhandlowy@fl esch.pl  www.fl esch.pl

DYSTRYBUTOR:



REKLAMA
redakcja@fl esch.pl 7Nr 21 (CXXIX) / 2017

23 LISTOPADA - 6 GRUDNIA 2017

www.fl eschmazowsza.info.pl

  NOWOŚCI HANDLOWE
ZAMÓWIENIA: (22) 729 82 23 dzialhandlowy@fl esch.pl  www.fl esch.pl

DYSTRYBUTOR:



Nr 21 (CXXIX) / 2017

23 LISTOPADA - 6 GRUDNIA 2017

ROZMAITOŚCI
redakcja@fl esch.pl8 www.fl eschmazowsza.com.pl

K ĄC I K  A D O P C YJ N Y

Bobik
Uroczy krzywusek o szczerozłotym serduszku. Bobik zo-

stał znaleziony przywiązany przy cmentarzu, gdzie spędził 
2 dni! Na szczęście pomoc nie przyszła za późno. Bobik dał 
się poznać jako spokojny, zrównoważony pies. Jest cichy 
i łagodny. Uwielbia się głaskać a jego krzywe łapeczki są 
najpiękniejsze na świecie i nie przeszkadzają mu normalnie 
funkcjonować.

wielkość: mały
wiek: ok. 8 lat

odrobaczenie: tak
szczepienie: tak

zaczipowany: tak
kastracja: tak

stosunek do psów: przyjazny
stosunek do kotów: nie sprawdzono

stosunek do dzieci: lubi

Posiada książeczkę zdrowia.
Pies znajduje się w Punkcie Adopcyjnym.

***
Warunkiem adopcji jest podpisanie umowy adopcyjnej 

zobowiązującej do należytej opieki nad psem.
Kontakt: 698-940-045 lub e-mail: kontakt@psnrz.org.pl

Rudy
Niby rudy, a taki czekoladowo brązowy :)
Rudy jest troszkę nieśmiały, jeśli chodzi o chodzenie na 

smyczy. Nasi wolontariusze cały czas pracują z z nim, aby 
spacery stały się dla niego przyjemnością. Rudy uwielbia 
pieszczoty, od razu wystawia brzuch do głaskania.

wielkość: mały
wiek: ok. 4 lat

odrobaczenie: tak
szczepienie: tak

zaczipowany: tak
kastracja: tak

stosunek do psów: przyjazny
stosunek do kotów: nie sprawdzono
stosunek do dzieci: nie sprawdzono

Posiada książeczkę zdrowia.
Pies znajduje się w Punkcie Adopcyjnym.

***
Warunkiem adopcji jest podpisanie umowy adopcyjnej 

zobowiązującej do należytej opieki nad psem.
Kontakt: 698-940-045 lub e-mail: kontakt@psnrz.org.pl

Hektor
Ten pies strasznie źle znosi pobyt w boksie. Cały czas pła-

cze, żeby ktoś do niego przyszedł i pogłaskał. Jest grzeczny 
i bezproblemowy, ładnie chodzi na smyczy. Szukamy dla 
niego domu, który odda mu całe swoje serce.

wielkość: średni
wiek: ok. 3 lat

odrobaczenie: tak
szczepienie: tak

zaczipowany: tak
kastracja: tak

stosunek do psów: przyjazny
stosunek do kotów: nie sprawdzono
stosunek do dzieci: nie sprawdzono

Posiada książeczkę zdrowia.
Pies znajduje się w Punkcie Adopcyjnym.

***
Warunkiem adopcji jest podpisanie umowy adopcyjnej 

zobowiązującej do należytej opieki nad psem.
Kontakt: 698-940-045 lub e-mail: kontakt@psnrz.org.pl

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

B E Z 
T A B U

Drodzy Państwo
Tym razem kącik w trochę innym wydaniu gdyż nadcho-

dzi zima, przed nami pierwsze przymrozki.
Chciałabym uczulić Państwa w temacie bezdomnych 

zwierząt.
Zwróćmy szczególną uwagę na zwierzęta błąkające się 

samotnie ulicami naszych miast.
Jeśli zobaczymy takiego psa czy kota, nie pozostawajmy 

obojętni, zróbmy zdjęcie, umieśćmy je na portalu społecz-
nościowym lub zgłośmy właściwym organom.

Jest wiele instytucji, które zajmują się zwierzakami 
„niczyimi”.

Pamiętajmy, że jeden nasz telefon może uratować im 
życie.

Może właśnie ktoś szuka swojego zaginionego przyja-
ciela lub czeka by przygarnąć nowego.

Zwierzęta zdane są na łaskę człowieka i bez nas nie są 
w stanie przetrwać zimy.

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. 

REGION. Akcja wsparcia dla podopiecznych świetlic środowiskowych

Polacy dzielą się z potrzebującymi
Mieszkańcy województwa mazowieckiego chętni do pomocy! Milion posiłków przekazanych dla potrzebujących 
dzieci!

Polacy po raz kolejny hojnie wspar-
li znaną akcję pomocy niedoży-

wionym dzieciom. Dzięki produktom 
zebranym w  ramach ogólnopolskiej 
zbiórki Podziel się Dobrym Posiłkiem  
w sklepach w całym kraju, poprzez 
serwisy charytatywni.allegro.pl i frisco.
pl oraz żywności przekazanej przez 
firmę Danone, potrzebujące dzieci 
otrzymają milion dobrych posiłków, 
w tym także podopieczni mazowieckich 
świetlic środowiskowych. Dwanaście 
mazowieckich placówek weźmie udział 
w dalszym etapie programu Podziel się 
Dobrym Posiłkiem i zostanie objętych 
programem edukacyjnym. 

Podczas tegorocznej zbiórki Podziel 
się Dobrym Posiłkiem udało się zebrać 
ponad 343 tony żywności, a dzięki hoj-
ności internautów kupujących paczki 
żywnościowe przez serwisy charytatyw-
ni.allegro.pl oraz frisco.pl oraz produk-
tom przekazanym bezpośrednio przez 
fi rmę Danone, łącznie możliwe będzie 
przygotowanie aż miliona posiłków dla 
potrzebujących dzieci.

W trakcie trwania zbiórki tysiące 
Polaków w całym kraju, włączyło się 
do akcji i przekazywało produkty 
z długim terminem przydatności do 
spożycia. Inicjatywę Podziel się Do-
brym Posiłkiem wsparła także urodzona 

w Piastowie Paulina Krupińska, która 
sama podczas prywatnych zakupów 
w jednym z centrów handlowych, wło-
żyła do  zbiórkowego kosza bardzo dużo 
produktów żywnościowych. Aktywnie 
zachęcała także wszystkich klientów do 
dzielenia się z potrzebującymi.

W promocję zbiórki włączyli się także 
internetowi infl uencerzy, m.in. 5 spo-
sobów na…, Szymon Czerwiński, Sku-
tecznie.tv, Ewa Niespodziana, Miskejt 
i The Happy Bun, którzy w tygodniach ją 
poprzedzających przeszli na tajemniczą 
Dietę Sebastiana. Jej jadłospis, ku zdu-
mieniu osób obserwujących, zawierał 
bardzo ubogie posiłki: kajzerkę, ziem-
niaki z koperkiem oraz kromkę chleba 
z margaryną. W fi lmie wyjaśniającym cel 
akcji (https://youtu.be/dI6GYSvQQvg) 
okazało się, kim jest Sebastian – to 
niedożywione dziecko, takie dla jakich 
stworzony został program.

- Cieszymy się, że Polacy kolejny raz 
wsparli naszą zbiórkę, kupując trochę 
więcej niż potrzebują i przekazując wolon-
tariuszom - mówi Ewa Gayny, dyrektor 
ds. relacji zewnętrznych, Danone. - To 
ważne, bo problem niedożywienia dzieci 
w Polsce jest wciąż bardzo powszechny, 
choć zmienia się jego oblicze - dziś często 
mamy do czynienia z niedożywieniem 
jakościowym. Co oznacza, że dzieci nie 

otrzymują w posiłkach wszystkich skład-
ników odżywczych, niezbędnych do ich 
prawidłowego rozwoju. 

Zbiórka żywności, organizowana co 
roku, w ostatni weekend września, przez 
Polską Federację Banków Żywności, to 
jeden z ważniejszych elementów zna-
nego programu społecznego Podziel się 
Dobrym Posiłkiem. Od 14 lat głównym 
celem inicjatywy, prowadzonej przez 
fi rmę Danone, jest walka z niedożywie-
niem dzieci w Polsce oraz rzetelna edu-
kacja żywieniowa najmłodszych. Nowa 
odsłona programu, pod nazwą „Podziel 
się Dobrym Posiłkiem”, to odpowiedź na 
zmieniające się realia, w tym zauważalną 
zmianę występującego niedożywienia: 
z ilościowego na jakościowe.

Zebrane podczas zbiórki produkty 
żywnościowe trafi ą do wybranych świe-
tlic środowiskowych, a dzięki kolejnym 
działaniom prowadzonym w ramach 
programu Podziel się Dobrym Posiłkiem, 
podopieczni dwunastu mazowieckich 
placówek zostaną objęci programem 
edukacyjnym opartym na grywalizacji.

Działania te mają za zadanie uczyć, jak 
ważne jest spożywanie pełnowartościo-
wych posiłków i codzienne dostarczanie 
organizmowi wszystkich składników 
odżywczych, niezbędnych dla prawidło-
wego rozwijania się organizmu. (A)

P r u s z k o w s k i e  S t o w a r z y s z e n i e  n a  R z e c z  Z w i e r z ą t  p o w s t a ł o  w  2 0 1 3  r o k u  z  i n i c j a t y w y 
m i e s z k a ń c ó w ,  k t ó r y m  n i e  j e s t  o b o j ę t n y  l o s  z w i e r z ą t ,  s z c z e g ó l n i e  t y c h  b e z d o m n y c h . 

Jesteśmy 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
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1696/1821/OMS Nadarzyn, wolnostojący,
3 pokoje, pow. 56 m2, działka 900 m2, cena
300.000 zł

1699/1821/ODS Milanówek, pół bliźniaka,
5 pokoi, pow. 160 m2, działka 500 m2, cena
550.000 zł

1695/1821/ODS Milanówek, wolnostojący,
6 pokoi, pow. 220 m2, działka 680 m2, cena
640.000 zł

1698/1821/ODS Nadarzyn, wolnostojący,
9 pokoi, pow. 326 m2, działka 1194 m2, cena
1.450.000 zł

1697/1821/ODS Nadarzyn, wolnostojący,
5 pokoi, pow. 395 m2, działka 2065 m2, cena
1.480.000 zł

1694/1821/ODS Żabia Wola, Żelechów,
wolnostojący, 2 pokoje, pow. 75 m2, działka
2000 m2, cena 350.000 zł

1688/1821/ODS Brwinów, wolnostojący,
4 pokoje, pow. 140 m2, działka 1070 m2, cena
370.000 zł

1676/1821/ODS Nadarzyn, Rusiec, wolnostojący,
4 pokoje, pow. 140 m2, działka 1092 m2, cena
630.000 zł

1673/1821/ODS Brwinów, bliźniak, 4 pokoje,
pow. 141 m2, działka 503 m2, cena 795.000 zł

1684/1821/ODS Brwinów, Kanie, wolnostojący,
5 pokoi, pow. 150 m2, działka 600 m2, cena
850.000 zł

1689/1821/ODS Nadarzyn, Stara Wieś,
wolnostojący, 4 pokoje, pow. 170 m2, działka
1000 m2, cena 950.000 zł

1678/1821/ODS Nowa Wieś, wolnostojący,
11 pokoi, pow. 350 m2, działka 1200 m2, cena 
950.000 zł

1679/1821/ODS Nasielsk, Dobra Wola,
wolnostojący, 2 pokoje, pow. 40 m2, działka
3500 m2, cena 220.000 zł

1670/1821/ODS Grodzisk Maz., Natolin,
segment środkowy, 3 pokoje, pow. 65 m2,
działka 300 m2, cena 302.000 zł

1664/1821/ODS Grodzisk Maz., stan surowy
otwarty, pół bliźniaka, 4 pokoje, pow. 120 
m2, działka 550 m2, cena 350.000 zł

1671/1821/ODS Milanówek, wolnostojący,
7 pokoi, pow. 270 m2, działka 980 m2, cena
398.000 zł

1661/1821/ODS Grodzisk Maz., 4 pokoje,
pow. 250 m2,działka 325 m2, cena 439.000 zł

1651/1821/ODS Milanówek, stan surowy
zamknięty, pół bliźniaka, 6 pokoi, pow. 157
m2, działka 750 m2, cena 450.000 zł

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

1 6 6 6 / 1 8 2 1 / O D S  R a s z y n ,  J a n k i ,  s t a n
deweloperski, pół bliźniaka, 4 pokoje, pow. 
145 m2, działka 475 m2, cena 599.000 zł

1676/1821/ODS Nadarzyn, Rusiec, wolnostojący,
4 pokoje, pow. 140 m2, działka 1050 m2, cena
630.000 zł

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

1668/1821/ODS Milanówek, wolnostojący,
8 pokoi, pow. 175 m2, działka 881 m2, cena
750.000 zł

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

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

1677/1821/ODS Brwinów, pół bliźniaka, 5 pokoi,
pow.140 m2,działka 471 m2, cena 830.000 zł

1680/1821/ODS Warszawa, Ursus, wolnostojący,
7 pokoi, pow. 160 m2, działka 650 m2, cena
999.000 zł

1665/1821/ODS Nadar z yn,  Szamoty,
wolnostojący, 7 pokoi, pow. 280 m2, działka
1000 m2, cena 1.030.000 zł

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

1681/1821/ODS Warszawa, Ursus, wolnostojący,
6 pokoi, pow. 240 m2, działka 1200 m2,
cena 1.490.000 zł

1658/1821/ODS Nadarzyn, Rusiec, wolnostojący,
3 pokoje, pow. 230 m2, działka 1500 m2, cena
1.550.000 zł

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

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

1650/1821/ODS Grodzisk Mazowiecki, stan
deweloperski, 4 pokoje, pow. 160 m2, 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

1652/1821/ODS Nadarzyn, Rusiec, 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
799.000 zł

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

1644/1821/ODS Pruszków, wolnostojący,
magazyn wysokiego składowania wraz
z wyposażeniem, pow. 600 m2, działka 1400
m2, cena 2.900.000 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

1628/1821/ODS Nadarzyn, Rusiec, 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
1.499.000 zl

1625/1821/ODS Michałowice, wolnostojący,
5 pokoi, pow. 195 m2, działka 1100 m2, cena
1.330.000 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.
150 m2, działka 1200 m2, cena 590.000 zł

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

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

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

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

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

1594/1821/ODS Wolica, wolnostojący, stan
deweloperski, 7 pokoi, pow. 219 m2, działka
1070 m2, cena 972.000 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 Maz., Ołtarzew,
wolnostojący, stan do wykończenia, 6 pokoi,
pow. 250 m2, działka 1250 m2, cena 800.000 zł

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

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. 145m2, cena 1267m2, cena 699.000 zł

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

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

1467/1821/ODS Nadarzyn, wolnostojący,
5 pokoi, pow. 180 m2, działka 2400 m2, cena
750.000 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

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

1419/1821ODS Brwinów,  pow. 156 m2,
działka 1670 m2, 5 pokoi, cena 620.000 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
881m2, 4 pokoje, cena 640.000 zł

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

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

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

1195/1821/ODS Ożarów Mazowiecki, 
pow.190m2 ,5 pokoi, działka 380m2, 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 680.000 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
480.000 zł

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

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

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

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

1550/1821/ODS Brwinów, wolnostojący,
2 pokoje, pow. 80 m2, działka 1320 m2, cena
390.000 zł
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1553/1821/ODS Żelechów, wolnostojący,
4 pokoje, pow. 126 m2, działka 1500 m2, cena
580.000 zł

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

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

1534/1821/ODS Otrębusy,  stan surowy
zamknięty, bliźniak, 5 pokoi, pow. 200 m2,
działka 500m2, 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 Nadarzyn, Rozalin, 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

3427/1821/OMS Grodzisk Maz., kawalerka,
pow. 35 m2, cena 197.000 zł

3426/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 47
m2, cena 210.000 zł

3424/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 70
m2, cena 488.000 zł

3423/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 49
m2, cena 285.000 zł

3421/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 47
m2, cena 390.000 zł

3425/1821/OMS Warszawa, Żoliborz, 2 pokoje,
pow. 43 m2, cena 495.000 zł

3419/1821/OMS Grodzisk Maz., 3 pokoje,
pow. 66 m2, cena 400.000 zł

3418/1821/OMS Grodzisk Maz., 2 pokoje,
pow. 36 m2, cena 180.000 zł

3417/1821/OMS Grodzisk Mazowiecki,
Chrzanów Mały, kawalerka, pow. 21 m2, cena
120.000 zł

3408/1821/OMS Warszawa, Ursus, 3 pokoje,
pow. 70 m2, cena 510.000 zł

3416/1821/OMS Pruszków, kawalerka, pow.
36 m2, cena 195.000 zł

3411/1821/OMS Brwinów, Koszajec, 2 pokoje,
pow. 55 m2, cena 219.000 zł

3414/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 54
m2, cena 275.000 zł

3406/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 37
m2, cena 205.000 zł

3407/1821/OMS Pruszków, 4 pokoje, pow. 80
m2, cena 483.000 zł

3405/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 54
m2, cena 349.000 zł

3412/1821/OMS Stary Ursus, 2 pokoje, pow.
37 m2, cena 265.000 zł

3409/1821/OMS Warszawa, Ursus, 3 pokoje,
pow. 77 m2, cena 650.000 zł

3402/18218/OMS Ursus, Gołąbki, 3 pokoje,
pow. 50 m2, cena 368.000 zł

3403/1821/OMS Bemowo, Jelonki, 3 pokoje,
pow. 60 m2, cena 534.000 zł

3391/1821/OMS Warszawa, Ursus, 3 pokoje,
pow. 78 m2, cena 389.000 zł

3380/1821/OMS Brwinów, 4 pokoje, pow. 72
m2, cena 355.000 zł

3382/1821/OMS Brwinów, Koszajec, kawalerka,
pow. 28 m2, cena 120.000 zł

3396/1821/OMS Milanówek, 3 pokoje, pow.
47 m2, cena 240.000 zł

3395/1821/OMS Milanówek, kawalerka, pow.
26 m2, cena 145.000 zł

3401/1821/OMS Piastów, 2 pokoje, pow. 52
m2, cena 337.000 zł

3398/1821/OMS Piastów, 2 pokoje, pow. 62
m2, cena 346.000 zł

3397/1821/OMS Piastów, 3 pokoje, pow. 64
m2, cena 295.000 zł

3394/1821/OMS Piastów, 2 pokoje, pow. 47
m2, cena 247.000 zł

3399/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 48
m2, cena 250.000 zł

3387/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 48
m2, cena 235.000 zł

3386/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 48
m2, cena 269.000 zł

3385/1821/OMS Pruszków, Parzniew,
3 pokoje, pow. 71 m2, cena 519.000 zł

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

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 290.000 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 180.000 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 Maz., stan deweloperski,
kawalerka, pow. 36 m2, cena 196.000 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 183.000 zł

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

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

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

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

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 Maz., 4 pokoje,
pow. 79 m2, cena 329.000 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

3274/1821/OMS Pruszków, os. Parzniew,
3 pokoje, pow. 70 m2, cena 435.000 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

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 190.000zł

2609/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, budowlana,
pow. 1300 m2, cena 182.000 zł

2608/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, budowlana,
pow. 1000 m2, cena 180.000 zł

2607/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, budowlana,
pow. 1000 m2, cena 180.000 zł

2606/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, budowlana,
pow. 1000 m2, cena 180.000 zł

2602/1821/OGS Warszawa, Ursus, budowlana,
pow. 555 m2, cena 595.000 zł

2603/1821/OGS Jaktorów, Chylice, budowlana,
pow. 1272 m2, cena 220.000 zł

2601/1821/OGS Nadarzyn, Wola Krakowiańska,
budowlana, pow. 39.900 m2, cena 1.840.000 zł

2600/1821/OGS Nadarzyn, Wola Krakowiańska,
budowlana, pow. 2400 m2, cena 235.000 zł

2599/1821/OGS Nadarzyn, Wola Krakowiańska,
budowlana, pow. 1600 m2, cena 165.000 zł

2593/1821/OGS Grodzisk Maz. Marynin,
budowlana, pow. 1500 m2, cena 154.000 zł

2592/1821/OGS Piastów, budowlana, pow.
1394 m2, cena 770.000 zł
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budowlana, pow. 1200 m2, cena 480.000 zł

2590/1821/OGS Lesznowola, Janczewice,
budowlana, pow. 1500 m2, cena 330.000 zł

2589/1821/OGS Pruszków, budowlana, pow.
883 m2, cena 295.000 zł

2588/1821/OGS Warszawa, Ursus, budowlana,
pow. 799 m2, cena 750.000 zł

2587/1821/OGS Żabia Wola, Osowiec,
budowlana, pow. 1500 m2, cena 157.000 zł

2586/1821/OGS Brwinów, budowlana, pow.
860 m2, cena 255.000 zł

2585/1821/OGS Brwinów, budowlana, pow.
840 m2, cena 255.000 zł

2583/1821/OGS Mszczonów, budowlana,
pow. 5000 m2, cena 450.000 zł

2578/1821/OGS Nadarzyn, Wolica, usługowa,
pow. 5075 m2, cena 1.421.000 zł

2574/1821/OGS Nadarzyn, Wolica, budowlana,
pow. 1620 m2, cena 385.000 zł

2568/1821/OGS Nadarzyn, budowlana, pow. 
1050 m2, cena 230.000 zł

2567/1821/OGS Nadarzyn, Urzut, budowlana,
pow. 1000 m2, cena 165.000 zł

2566/1821/OGS Nadarzyn, Urzut, rolna, pow.
950 m2, cena 165.000 zł

2562/1821/OGS, Grodzisk Maz., Książęnice,
rolna, pow. 1500 m2, cena 185.000 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

2549/1821/OGS Nadarzyn, Rozalin, 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. 640m2, 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. 3000 m2, 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

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

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
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DAM PRACĘ:
-Duża hur townia  spoż y wcza 

w Nadarzynie zatrudni kierowców z kat. 
B i C tel. 604 492 736

-Duża hur townia w Nadarz y-
nie: soki,  napoje, piwo zatrud-
ni  Przedstawiciel i  Handlowych 
z doświadczeniem tel. 604 492 736, 
609 611 029

- H u r t o w n i a  s p o ż y w c z a 
w Nadarzynie zatrudni do działu han-
dlowego z jęz.angielskim rekrutacja@
fl esch.pl

- H u r t o w n i a  s p o ż y w c z a 
w Nadarzynie zatrudni do obsługi 
strony sklepu internetowego z jęz.an-
gielskim rekrutacja@fl esch.pl

-Zatrudnię fryzjera do salonu „CARE” 
w Ursusie, ul. Kolorowa  19 lok. 153 (wej-
ście od ul. Sosnkowskiego po schodach 
w dół). Tel. 883 991 174

-Zatrudnimy Van Salesów do bezpo-
średniej sprzedaży produktów spożyw-
czych. Tel. 604 492 736

SZUKAM PRACY:
-Pani poszukuje pracy chałupniczej, po-

dejmie się sprzątania mieszkania, domu, 
mycia okien. Tel. 511 090 872

-Podejmę pracę chałupniczą. Tel. 574 
215 996

AUTOMOTO:
-Kolekcjoner kupi auta z PRL. Tel. 516 

774 069
-Kolekcjoner kupi części do polskich, 

starych motocykli: sokół, sm500, lech, 
cws, podkowa, 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 osobowy 
i dostawczy, również rozbity i bez doku-
mentów. Tel. 519 353 990

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

-Kupię przedwojenne motocykle oraz 
części: ramy, koła, baki, lampy, przednie 
zawieszenia itp. Tel. 516 774 069

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

-Kupię stare motocykle: komara, mo-
torynkę, shl, wfm, junaka, rysia, zaka oraz 
części wszelkiego rodzaju: koła, gaźniki, 
silniki itp. el. 516 774 069

-Kupię stary motocykl japoński, może 
być niesprawny i bez dokumentów. 
Warunek: palony z kopa. A także z PRL: 
osa, wfm, wsk, motorynka, komar, shl. 
Tel. 516 774 069

-Pasjonat starej motoryzacji kupi 
motocykle z okrsu PRL, przedwojenne. 
Tel. 516 774 069

-Sprzedam auto zabytkowe MG.B.GT 
1973 r, stan oryginalny. Sprawne. Tel. 
516 774 069

-Sprzedam Ford F100 pickup z 1965 r. 
Sprawny. Tel. 516 774 069

-Sprzedam nowe koło dojazdowe 
Honda Civic Touver 2014 oraz podno-
śnik. Opona T135/60/D16101M DUN-
LOP. Cena: 300 PLN. Tel. 514 001 004

-Sprzedam Opel Corsa 1999 r, 1.0, 
5-drzwiowy, brązowy. Tel. 506 699 672

-Sprzedam Peugot 307. Ważne OC 

i przegląd. 2003r 1,4. Cena: 6700 PLN. 
Tel. 794 075 280

-Sprzedam Peugot Partner II Tepee, 
rok 2008, srebrny, 5-cio os. 1,6 HDI. Cena: 
14 500 PLN. Tel. 694 146 194

-Sprzedam przedwojenny motocykl: 
Expres K100 z 1937 r. Tel. 516 774 069

-Sprzedam Mercedesa 115d 74 r. po 
remoncie. Tel. 505 053 692

-Sprzedam Mini Moris 74 r. Tel. 505 
053 692

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

-Sprzedam VW model 3 rok 1963. Tel. 
505 053 692

NIERUCHOMOŚCi:
-Bramki k. Błonia dom z działką 3 ha 

przy trasie na Poznań, media. Tel. 505 
345 767

- D z i a ł k ę  b u d o w l a n ą  s p r z e -
dam 1579 m2 Odrano Wola - Gro-
dzisk Maz. Cena: 213 tys zł, media 
w ulicy. Tel. 510 407 176

-Lokal 56 m2 na piętrze przy ul. 
Chełmżyńskiej w Warszawie na usługi 
lub sklep internetowy wynajmę. Tel. 
698 391 331

-Sprzedam działkę 1300 m2 w Komo-
rowie: plan zabudowy bliźniaczej, zabu-
dowana połowa działki – pół bliźniaka 
200 m2 + domek gospodarczy i 2 garaże 
na samochody: ciężarowy i dostawczy. 
Druga połowa działki przeznaczona na 
nadbudowanie lub rozbudowę domu. 
Budynek z lat 70 – tych z cegły szczeli-
nówki (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 rolną 4,5 tys. m2, 
dom mieszkalny 100 m2 + budynki 
gospodarcze w miejscowości Kuchary, 
gmina Czerwińsk nad Wisłą – 54 km 
od Warszawy. Cena: 250 tys. zł. Tel. 663 
179 403

-Sprzedam siedlisko na wsi z domem 
do remontu (40 m2) przy drodze asfal-
towej. Działka 3 000 m2. Zaborowo k. 
Płońska. Cena: 87 tys. Tel. 606 830 890

-Ursus dom sprzedam: 6 pokoi, 120 
m2, wysoki parter z piętrem. Trzy ga-
raże. Tel. 505 345 767

-Wynajmę pokój z garażem. Warsza-
wa - Ursus. Tel. 505 345 767

MATRYMONIALNE:
-Wdowa kulturalna. uczciwa, zadba-

na, młodszy wygląd; pozna wdowca 
68-77 lat, bez nałogów - dobrego 
człowieka. Pruszków i bliskie okolice. 
Tel. 695 482 531

-Wdowiec kulturalny, bez nałogów, 
pracujący pozna Panią na stałe, myślącą 
poważnie o związku. Potrafi ę zadbać 
o drugą osobę. Mam 53 lata, 170 cm 
wzrostu. proszę pisać sms oraz dzwonić. 
Tel. 601 263 231

KUPIĘ - SPRZEDAM:
-Antyczne meble, obrazy, srebra, 

platery, szable, bagnety, orzełki, książki, 
odznaki, odznaczenia, pocztówki, bibe-
loty zakupię – za gotówkę. Tel. 504 017 
418; 601 336 063

-Białą broń kupię: szable, bagnety, 
chełmy, czapki, płaszcze, bluzy z lat: 
1919 - 1939. Tel. 516 774 069

-Drewno opałowo - kominkowe, róż-
ne. 70 zł mp. Waszawa. Tel. 514 640 779

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

-Kolekcjoner kupi części do polskich, 
starych motocykli: sokół, sm500, lech, 
cws, podkowa, niemem, łucznik, per-
kun, tornedo, orle. Kupię najdrobniejsze 
części. Tel. 505 529 328

-Kolekcjoner kupi pamiątki związane 
z Powstaniem Warszawskim: listy, zdję-
cia, dokumenty i inne ciekawe przed-
mioty. Tylko oryginały. Tel. 505 529 328

-Kompresor sprzedam. Tel. 726 883 
910

-Kupię bajki na kliszch na rzutnik Ania 
i Jacek i sprzęt Radmor. Tel. 693 336 264

-Kupię blacharskie rzeczy do War-
szawy, Syreny: drzwi, błotniki, progi, 
fartuchy itp. Tel. 516 774 069

-Kupię 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 wojenne przedmioty: szable, 
bagnety, hełmy, czapki, mundury, od-
znaki 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: fi at, syrena, 
warszawa, wołga, moskwicz, mikus, 
zaporożec, wartburg, nysa i inne cieka-
we oraz stare motocykle - części. Także 
stare motocykle i wszelkie części. Tel. 
505 529 328

-Kupię części blacharsie VW Garbus, 
Syrena, Warszawa, Nysa i inne. Tel. 516 
774 069

-Kupię damski rower z obniżoną 
ramą, chętnie górala w rozsądnej cenie. 
Góra Kalwaria. Tel. 506 582 174

-Kupię stare szyldy reklamowe ema-
liowane lub drewniane. Tablice rejestra-
cyjne z USA itp. el. 516 774 069

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

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

-Kurtkę męską 3/4 zimową z kaptu-
rem sprzedam, brązowa. Cena: 250 zł. 
Tel. 574 215 996

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

- N o w ą ,  c z a r n ą  m a r y n a r k e 
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

- O k a z j a !  S p r z e d a m  b a r -
dzo tanio:  kanapę, szafę,  wer-
salkę, fotele, dwa stoliki, stół ławę 
w związku z likwidacją mieszkania. 
Meble używane, dobrze utrzymane, 
ceny do uzgodnienia na miejscu. Tel. 
606 450 565

-Okazja! Sprzedam komplet nowych 
25 płyt: Lista przebojów Marka Niedź-
wieckiego wydanych z okazji 25-lecia 
Programu Trzeciego PR. Cena: 150 zł. 
Tel. 506 372 030

-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! Sprzedam trzy nowe garnitu-
ry dobrej jakości o wymiarach 170x108 
cm. Cena do ustalenia. Tel. 506 372 030

-Okazja: wyprzedaż nowych garnitu-
rów 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

-Okna plastikowe; niemieckie wyko-
nanie; balkonowe. 4 sztuki, wymiary: 130 
cm na 98 cm. 4 sztuki: 500 zł za parę. Tel. 
516 774 069

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

-Pianino Calipso nowe, czarne sprze-
dam. Tel. 505 345 767

-Po likwidacji szrotu sprzedam czę-
ści do samochodów: resory do Fia-
ta Ducato (4 szt.), hak holowniczy 
do terenówki Frontiery z atestem; 
lapmy: przód, tył, rozruszniki, alter-
natory do różnych marek starszych 
aut. Do Mercedesa 123 oblachowa-
nie całego przodu. Głownice do VW 
i Merc. Tel. 22 758 05 92

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

-Platon 12t z lat 50-tych sprzedam. 
Tel. 691 446 331

-Rower górski sprzedam. Rama mę-
ska, 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 termicz-
ny do w/w silników. Tel. 511 505 265

-Sprzedam 2 opony Bringestone: 
245/40/17. Tel. 574 215 996

-Sprzedam biurko. Stan bardzo dobry. 
Tel. 574 215 996

-Sprzedam drzwi drewniane we-
wnętrzne, oszklone pokojowe w do-
brym stanie. Tel. 698 391 331

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

-Sprzedam futro z norek nr. 46-48, 
kolor czekolada. Tel. 502 629 315

- Spr zedam k latk i  drewniane 
i plastikowe, ok. 50 sztuk. Tel. 505 345 
767

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

-Sprzedam krewetki akwariowe, gu-
piki, molinezje i platki. Tel. 574 215 996

-Sprzedam nową kurtkę do kolan nr. 
46-48 kolor czekolada. Tel. 502 629 315

-Sprzedam odkurzacz karcher. Cena: 
150 zł. Tel. 574 215 996

-Sprzedam opony zimowe Fulda 
Kristal 205/55 R16. 200 pln za komplet. 
Tel. 601 537 283

-Sprzedam opony zimowe Pirelli: 
195/65/15. Cena: 220 zł za komplet. Tel. 
574 215 996

-Sprzedam piec Vailand wolnostoją-
cy, gazowy, jednofunkcyjny vito pend 
100.200-400 metrów grzewczych, za-
sobnik wody Vailand 200 l. Kaloryfery 
nowe nowe, garażowe i łazienkowe, 
suszarki TANIO sprzedam. Tel. 516 
774 069

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

-Sprzedam tanio drzwi drewniane, 
białe pokojowe i łazienkowe oszklone 
w bardzo dobrym stanie. Tel. 698 391 
331

-Sprzedam tanio kanapę dwuosobo-
wą i dwa fotele, kolor beżowy, stan b. 
dobry. Tel. 698 391 331

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

-Sprzedam telewizory używane, stan 
b. dobry (na działkę, do warsztatu). Od-
biór osobisty. Tel. 794 379 429

-Szafę metalową, zamykaną na klucz, 
okazja 70 zł. Tel. 794 379 429

-Tanio drzwi drewniane, białe poko-
jowe w b.dobrym stanie sprzedam. Tel. 
698 391 331

-Wózek BEBECAR 3 w jednym, tanio 
sprzedam. Tel. 783 925 999

-Wyprzedaż garażowa: starocie, płyty  
winylowe, stare rzeczy z PRL. Nadarzyn. 
Tel. 516 774 069

-Ziemia na podniesienie terenu: czar-
noziem, humus. Cena do uzgodnienia. 
Tel. 514 640 779

-Żarnowy młynek Bosch sprzedam. 
Tel. 691 446 331

USŁUGI:
-Dezynsekcja - deratyzacja. Skutecz-

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

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

-Mycie kostki brukowej, elewacji, 
podjazdów, tarasów, ogrodzeń. Tel. 
606 627 986

-Naprawa maszyn budowlaszych. Tel. 
690 009 423

-Oddam kota (3-mce):  czarny 
z biała krawatką, półpres. Tel. 512 98 
97 10

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

-Odkomarzanie. Skutecznie zwal-
czamy komary na terenach zielonych. 
Pozbędziesz się bzyczącego problemu. 
Kontakt: www.insekt24.pl Tel. 533 780 
170

-Piaskowanie metali, zabezpieczenia 
antykorozyjne, renowacja motocykli 
zabytkowych. el. 516 774 069

-Usługi wróżbiarskie znanego war-
szawskiego tarocisty: więcej informacji 
na stronie internetowej www.tarocista.
pl

RÓŻNE
-Centrum Leczenia Pijawkami Ga-

binet Hirudoterapii. Milanówek ul. 
Tadeusza Kościuszki 24. Tel. 533 830 980

-KRUSZENIE BETONU, DUŻE ZLECE-
NIA. TEL. 669 450 726

-Naturalny DOPING-CORDYCEPS. 
Ponad to wzmacja POTENCJĘ: www.
wojtek.ganodermakawa.pl Tel. 698 030 
212, 504 140 257

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

-Wycinka drzew, wywóz, przewozy 
busem, pielęgnacja trawników, żywo-
płotów, złom, itp. Tel. 515 146 480

-Ziemia na podniesienie terenu. Czar-
noziem, humus. Cena do uzgodnienia. 
Tel. 514 640 779

-Przepowiednie, doradztwo i wspar-
cie duchowe: www. tarocista.pl, tel. 
600 103 891

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

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  A
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GRODZISK MAZOWIECKI. Targ Moli Książkowych i Płytowych w Poczekalni PKP

S p r z e d a j  s w o j e  k s i ą ż k i
W pierwszą niedzielę listopada w godz. 10.00 – 13.00 w grodziskiej Poczekalni PKP odbył się pierwszy 
Targ Moli Książkowych i Płytowych. Impreza zaplanowana jest jako cykliczna, organizowana będzie raz 
w miesiącu.

Targ zorientowany 
jest na prywatnych 
wystawców, którzy 
chcieliby wyprze-
dać zasoby swojej 
biblioteczki – głów-
nie książki, również 
płyty, zwłaszcza wi-
nylowe, fi lmy i cza-
sopisma. Ponieważ 
powierzchnia jest 
ograniczona, a waż-
ne jest zapewnienie 
komfortu kupują-
cym i sprzedającym, 
decyduje kolejność 
zgłoszeń. Wystawia-
nie jest bezpłatne.

P i e r w s z a  e d y -
cja Targu okazała 
się bardzo udana. 
Zgłosiło się kilku-
nastu wystawców, 
być może uda się 
jeszcze zwiększyć 
powierzchnię wystawienniczą przez inne ustawienie stoisk. Przestrzeń Kulturze Przyjazna zapewniła wygodne kanapy i 
siedziska dla sprzedających, miłe towarzystwo, kawę na miejscu dla chętnych i przytulne otoczenie.

Książka za grosz
Przede wszystkim ceny – były bardzo niskie, większa 

część pozycji wystawiona została w cenach od 5 do15 
zł. Rekordzistą był bestseller „Pięćdziesiąt twarzy Greya” 
do nabycia za złotówkę. Książki były najczęściej w stanie 
bardzo dobrym lub wręcz idealnym. Część z nich to tzw. 
nietrafi one prezenty, zdublowane lub rozmijające się z za-
interesowaniami obdarowanych – nigdy nie były używane 
i doskonale nadają się na prezenty świąteczne.

Oferta była bardzo bogata i ciekawa. Sprzedający wy-
stawili dużo pozycji z kanonu literatury pięknej, polskiej 
i światowej – dość wymienić Prusa, Miłosza, Herlinga – Gru-
dzińskiego, Szekspira, Hemingwaya czy Conrada („Lord Jim” 
w oryginale). Można było kupić pozycje tak modnych dziś 
autorów jak Pilch czy Twardoch. Były współczesne, bardzo 
dobre kryminały i dawne powieści grozy, jak słynny „Pies 
Baskerville’ów”. Były książki kucharskie, a wśród nich też nie-
typowe, jak „Książka poniekąd kucharska” Joanny Chmielew-
skiej czy „Kuchnia znad Rozlewiska” Małgorzaty Kalicińskiej.

Bestsellery PRL – u
Dla wielbicieli klimatów PRL – u znalazła się „Kuchnia pod chmurką” wydana w 1981 r. przez Zakład Wydawniczo – Pro-

pagandowy PTTK lub pozycja „333 popkulturowe rzeczy PRL”. Były współczesne romanse Nory Roberts i klasyczna już po-
wieść „Kochanek Lady Chatterley”. Były poradniki, książki z zakresu psychologii, podręczniki feng shui i fotografi i cyfrowej, 
kieszonkowe słowniki oraz książki dla hobbystów, jak „Żeglarz i sternik jachtowy”. Warto wspomnieć o pozycjach trudno 
osiągalnych, jak „Korespondencja Fryderyka Chopina z rodziną” lub „Modlitewnik Jasnogórski” w świetnym stanie. Przyciągały 
wzrok numery miesięcznika wnętrzarskiego „Weranda”, ze wspaniałymi fotografi ami, które nic nie straciły na aktualności.

Czym skorupka za młodu…
Licznie reprezentowane były książki dziecięce, zarówno klasyczne, jak „Pamiętniki Tatusia Muminka”, oraz nowoczesne, 

jak „Encyklopedia Ilustrowana dla Dzieci” czy „Felix, Net i Nika”. Dla tego typu pozycji z pewnością warto udać się na Targ 
w Poczekalni PKP – ceny w księgarniach są wysokie, a posiadanie własnej biblioteczki wyrabia w dziecku nawyk czytania, 
który korzystnie wpłynie choćby na znajomość ortografi i, nie mówiąc o rozwoju intelektualnym i szkolnych ocenach.

Winyle w dobrej formie
Osobną grupę, o której trzeba koniecznie wspomnieć, stanowiły stare płyty winylowe – gratka dla kolekcjonerów. Biorąc 

za dobrą monetę zapewnienia sprzedawców, były one często w doskonałym stanie technicznym. Kolekcja płyt winylowych 
z nagraniami Krzysztofa Krawczyka sprzedała się niemal od razu, przechodząc w ręce nabywców – nastolatków. Były płyty 
winylowe z lat 70 – tych: zespołu „2+1”, Urszuli Sipińskiej czy Anny German, a nawet płyta z muzyką country. Jednym sło-
wem: dla każdego coś dobrego, a kupujący często kupowali od razu po kilka pozycji, płyt lub książek.

***
Następne targi w pierwszą niedzielę grudnia tj. 3.12. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy!

Tekst i foto:
Sylwia Pańków

R E K L A M A

OBWIESZCZENIE WOJEWODY 
MAZOWIECKIEGO

o zapewnieniu możliwości 
udziału społeczeństwa w trakcie 

przeprowadzenia ponownej oceny
oddziaływania na środowisko przed 

wydaniem decyzji zmieniającej 
decyzję o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej
Działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 36 

oraz 88 ust. 1 pkt 1 i w związku z art. 90 ust. 2 pkt 1 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 t.j.) informuję, 
że w tutejszym organie toczy się postępowanie w sprawie 
wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji dro-
gowej polegającej na: „Budowa zachodniej obwodnicy 
Grodziska Mazowieckiego w ciągu drogi wojewódzkiej 
nr 579 odcinek od km 2+209,60 do km 9+560,51.”

Inwestor wnioskował o przeprowadzenie ponownej oce-
ny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania 
o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej w doty-
czący przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na 
środowisko przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa 
zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego 
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 579 odcinek od km 
2+209,60 do km 9+560,51.”

 Inwestorem przedsięwzięcia jest Zarząd Województwa 
Mazowieckiego, reprezentowany przez Mazowiecki Zarząd 
Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-
048 Warszawa.

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

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się 
z niezbędną dokumentacją ww. sprawy, możliwości skła-
dania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicz-
nej i ustnej do protokołu, w terminie od 22.11.2017 r. do 
22.12.2017 r. w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (Pl. Bankowy 3/5, 00-
950 Warszawa, pokój nr 504, pon. - pt. w godz. 12.00-16.00).

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

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

WI-II.7820.2.2.2017.LO(LK)

Tak ciekawa i potrzebna impreza zorganizowana została przez Poczekalnię PKP we współpracy z Biblioteką Publiczną, 
promując równocześnie całkowicie bezpłatne czytelnictwo książek oraz wydarzenia kulturalne organizowane przez obie 
te placówki.
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SM NOVUS. Seniorki zmieniają się jak za dotknięciem „czarodziejskiej różdżki”

Zawsze warto pięknym być
Akcja „Metamorfoza dla Seniorów” rozpoczęła się 6 października od spotkania związanego ze zdrowiem, ochroną 
zdrowia jak i profi laktyką. Kolejne spotkanie odbyło się 10 listopada w klubie SM Novus.

Or g a n i z a t o r a m i 
i pomysłodawcami akcji są 

Mirosław Czubek z Klubu  SM 
Novus oraz przedstawiciele 
fi rmy Souvre Internationale 
Anna Bosak i Marlena Szcze-
śniak.

Celem spotkań jest ak-
tywizacja osób dojrzałych, 
poprawa świadomości w za-
kresie zdrowego odżywiania, 
zdrowego stylu życia, nauka 
dbania o siebie w okresie 
dojrzałości.

Świadomość przede 
wszystkim

Bardzo ważne jest uświa-
domienie osobom starszym, 
że przebieg starzenia się 
jest zależny od kilku czyn-
ników m.in.: trybu życia, 
jaki dana osoba prowadziła 
w młodości, wieku dojrzałym, 
nałogów, troski o zdrowie, 
aktywności ruchowej, racjo-
nalnego odżywiania, pracy, 
umiarkowania liczby stresów. 

Dlatego też organizatorzy 
postanowili „odmłodzić” se-
niorów z klubu SM Novus, 
ponieważ wierzą oni głęboko 
w teorię ze za zewnętrzną 
metamorfozę idzie także 
przemiana wewnętrzna.

Pełna metamorfoza
Spośród uczestników akcji 

zostały wybrane 2 seniorki 
do pełnej metamorfozy, któ-
rym zaproponowana została 
całkowita metamorfoza pod 
okiem wyspecjalizowanych 
osób, m.in. fryzjerki, wizażyst-
ki i stylistki. Ponadto każda 
z uczestniczek miała możli-
wość uzyskania eksperckich 
porad stylistycznych, kosme-
tycznych, dietetycznych czy 
psychologicznych. 

W gronie ekspertów go-
ściliśmy:

Studio Urody Marzenia 
z Pruszkowa – Panie Fryzjer-
ki wykonały dla nas dwie 
fryzury, bardzo fachowe 
i profesjonalne podejście. 
Każdemu polecamy gorąco!

Elegancja i wytworność
Pani Marzena z fryzjer-

stwem jest związana od wielu 
lat. Jej sprawne ręce prze-
istaczają seniorki w damy 
i eleganckie kobiety. Lubi 
i szanuje starszych ludzi. 
Dobrze jej się z nimi współ-
pracuje.

Katarzynę Wołkońską – wi-
zażystkę, osobę młodą, która 
z ogromną pasją i zaangażo-
waniem podchodzi do swojej 
pracy. Kasia przygotowała 
dla seniorek dwa makijaże 
dzienny i wieczorowy. 

Ewelinę Fiks – stylistkę, oso-
bę, która ma w sobie niesa-
mowity dar do wydobywania 

piękna z każdej osoby, dzięki 
jej stylizacjom zobaczyć więc 
mogliśmy kobiety zadbane 
i eleganckie, niekiedy od-
ważnie zawadiackie. Ewelina 
ma ogromny szacunek dla 
każdego człowieka dzięki 
temu każda osoba oddana 
w jej ręce jest profesjonalnie 
zaopiekowana i czuje się 
dopieszczona pod każdym 
względem. 

Katarzynę Ogórek, która 
zadbała o prelekcję na temat 
zdrowego odżywiania, zdro-
wego stylu życia. Kasia na tę 
okazję przygotowała zdrowe 
przekąski i napoje.

A n n ę  B o s a k  i  M a r l e n ę 
Szcześniak, które przybliży-
ła uczestnikom produkty 
marki Souvre Internationale 
a także wykonały zabiegi 
pielęgnujące, odmładzające, 
odświeżające, zmniejszające 
zmarszczki i redukujące ozna-
ki zmęczenia.

Cenne porady

Seniorki otrzymały cenne 
porady jak dbać o dłonie je-
sienią i zimą, jak zabezpieczać 
skórę twarzy przed mrozem, 
jak przygotować się na „wiel-
kie wyjście”, i wiele innych. 
Każda z chętnych osób mogła 
przetestować kosmetyki na 
własnej skórze jak również 
dobrać zapach perfum do 
swojej osobowości.

Podsumowując spotkanie 
zarówno uczestniczki jak 
i organizatorzy wyrazili chę-
ci ponownego spotkania 
i kontunuowania współpracy 
pomiędzy seniorami. Bardzo 
ważne jest aby osoby starsze 
czuły się potrzebne, zaopie-
kowane i żeby w każdej sytu-
acji w jakiej się znajdą mogły 
liczyć na wsparcie i pomoc. 

Warto się starać
Niektórzy dawno temu 

uznali, że właściwie nie ma 
już dla kogo się starać a my 
starałyśmy się to zmienić. Bo 
nigdy nie jest za późno na 
zmiany. 

Jim Rohn powiedział: mu-
sisz wziąć osobistą odpowie-
dzialność. Nie możesz zmienić 
okoliczności, pór roku, albo 
wiatru, ale możesz zmienić 
siebie. To jest coś, nad czym 
masz władzę.

Podkreślić należy że uczest-
nictwo w akcji było bezpłat-
ne, a wszyscy występujący 
eksperci mieszkają i świadczą 
swoje usługi w Piastowie. 
Dla każdego z uczestników 
przewidziane były upomin-
ki i zniżki do specjalistów 
w zakresie pielęgnacji i dba-
nia o siebie.

Mirosław  Czubak
Fot. Justyna Parchan

U NAS. Mamy też chcą mieć coś z życia

Szczęśl iwe kobiety biznesu
Z a  n a m i  w a ż n e  w y d a r z e n i e  o r g a n i z o w a n e  d l a  p i a s t o w s k i c h  M A M .  9  l i s t o p a d a 
w klubie SM „NOVUS” wraz z Panem Mirosławem Czubak miałyśmy przyjemność współtworzyć wydarzenie 
„Zdrowa i Piękna Mama”.

Celem spotkania było uświadomienie 
kobietom, mamom tego jak ważna 

w życiu każdej kobiety jest umiejętność 
zadbania o siebie i swoje potrzeby.

Były z nami tego dnia niesamowite 
kobiety, które są idealnym przykładem 
szczęśliwych kobiet biznesu, kobiet 
które wybrały drogę własnego biznesu 
jako najlepszą drogę do rozwoju.

Świadoma profi laktyka
Jedną z prelegentek była Monika Sło-

wińska, która przedstawiła zebranym 
swój autorski program „Piersi w SPA” 
oraz zaprezentowała naturalne świece 
sojowe, wyrabiane przez siebie.

Program Moniki obejmuje szerzenie 
świadomości o profi laktyce samobada-
nia biustu, tego dnia Monika pokazała 
nam jak należy dbać o swoje piersi, 
a także opowiedziała nam o naturalnym 
zapobieganiu chorobom. Kolejna pre-
legentką była Katarzyna Ogórek, która 
opowiedziała o zdrowym odżywianiu 
i gotowaniu a także przygotowała dla 
uczestników zdrowy napój. 

Wykład wygłosiła też Anna Bosak, 
przedstawiciel formy Souvre Inter-
nationale. Ania przybliżyła uczestni-
kom profi l fi rmy Souvre, opowiedziała 
o produktach jakie fi rma przygotowała 
z myślą o kobietach i ich rodzinie.

Piękno i relaks
Uczestniczki poddane zostały zabie-

gom kosmetycznym, nawilżającym i 
odmładzającym, które specjalnie na 
tę okazję zafundowała firma Souvre 
Internationale. 

Stronę fotografi czną przedsięwzięcia 
wzięło na swoje ramiona Studio MaKu 

Justyna Parchan. Niesamowici, ciepli, 
pełni empatii fotografowie, którzy skra-
dli serca maluszków i ich mam. Gorąco 
polecamy ich usługi!

Specjalnie dla przybyłych mam opiekę 
nad potomstwem przejęli animatorzy 
z  fi rmy HAPS z Piastowa. Firma zajmuje 
się animacjami dziecięcymi i ufundo-
wała główną nagrodę czyli animację 
wybranych urodzin, którą wygrała Pani 
Katarzyna Ufnal. Serdecznie gratulu-
jemy!

Potęga niezależności
Podsumowując wydarzenie swoją hi-

storię biznesową opowiedziała Marlena 
Szcześniak. Marlena przybliżyła tematy 
związane z podejmowaniem dodatko-
wej pracy jako alternatywnego źródła 
dochodu.

Opowiedziała o możliwościach jakie 
daje dzisiejszy świat, o perspektywach 
jakie są na wyciągnięcie ręki dla osób, 
które chcą stać się  osobami niezależnym 
i przedsiębiorczymi.

Z niecierpliwością czekamy na kolejne 
wydarzenia dla kobiet, uświadamiają 
nam one jak ważne jest spotkanie na 
swojej drodze właściwych osób. 

Mirosław  Czubak
Fot. Justyna Parchan
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CHCESZ SZYBKO I DOBRZE SPRZEDAĆ
MIESZKANIE, DOM, DZIAŁKĘ? 22 730-33-40/4322 730-33-40/43

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

207 000 PLN

Pruszków

3 pok., 47 m2

Dom na sprzedaż

370 000 PLN

Brwinów

4 pok., 140 m2
Nr oferty: 

1688/1821/ODS
Rok budowy: 1985

Stan: do remontu

Typ domu wolnostojący

Pow. działki 1092 m .kw.

Kontakt 22 730 33 40

Dom na sprzedaż

1 150 000 PLN

Stare Babice

6 pok., 210 m2
Nr oferty: 

1202/1821/ODS
Rok budowy: 2000

Stan: bardzo dobry

Typ domu wolnostojący

Pow. działki 1500 m .kw.

Kontakt 22 730 33 43

Dom na sprzedaż

398 000 PLN

Milanówek

7 pok., 270 m2
Nr oferty: 

1671/1821/ODS
Rok budowy: 1980

Stan: do remontu

Typ domu wolnostojący

Pow. działki 980 m .kw.

Kontakt 22 730 33 43

Dom na sprzedaż

2 200 000 PLN

Ożarów Mazowiecki

6 pok., 200 m2
Nr oferty: 

895/1821/ODS
Rok budowy: 2008

Stan: idealny

Typ domu wolnostojący

Pow. działki 1400 m .kw.

Kontakt 22 730 33 40

Dom na sprzedaż

1 030 000 PLN

Nadarzyn, Szamoty

7 pok., 280 m2
Nr oferty: 

1665/1821/ODS
Rok budowy: 2002

Stan: bardzo dobry

Typ domu wolnostojący

Pow. działki 1000 m .kw.

Kontakt 22 730 33 43

Dom na sprzedaż

800 000 PLN

Ołtarzew

6 pok., 250 m2
Nr oferty: 

1590/1821/ODS
Rok budowy: 2015

Stan:
do 
wykończenia

Typ domu wolnostojący

Garaż tak

Kontakt 22 730 33 40

Dom na sprzedaż

349 000 PLN

Duchnice

4 pok., 85 m2
Nr oferty: 

1425/1821/ODS
Rok budowy: 1937

Stan: do remontu

Typ domu wolnostojący

Pow. działki 1405 m .kw.

Kontakt 22 730 33 43

Działka na sprzedaż

635 000 PLN

Kajetany

4100 m2
Nr oferty: 

2032/1821/OGS

Rodzaj działki przemysłowa

Kształt
prostokąt
28mx150m

Media tak

Kontakt 22 730 33 40

Działka na sprzedaż

175 000 PLN

Nadarzyn, Stara Wieś

1200 m2
Nr oferty: 

2130/1821/OGS

Rodzaj działki budowlana

Kształt
prostokąt
30mx40m

Media tak

Kontakt 22 730 33 43

Działka na sprzedaż

180 000 PLN

Nadarzyn, Rusiec

1000 m2
Nr oferty: 

2608/1821/OGS

Rodzaj działki budowlana

Kształt
prostokąt
27mx30m

Media tak

Kontakt 22 730 33 40

Mieszkanie na sprzedaż

690 000 PLN

Pruszków

4 pok., 122 m2
Nr oferty: 

2386/1821/OMS
Rok budowy: 2013

Stan: idealny

Piętro: 1

Typ kuchni: otwarta

Kontakt 22 730 33 40

Nr oferty: 

3426/1821/OMS
Rok budowy: 1965

Stan: do remontu

Piętro: 4

Typ kuchni: ciemna

Kontakt 22 730 33 43

Mieszkanie na sprzedaż

227 000 PLN

Pruszków

2 pok., 36 m2

Mieszkanie na sprzedaż

281 000 PLN

Pruszków

3 pok., 55 m2
Nr oferty: 

3422/1821/OMS
Rok budowy: 1968

Stan: bardzo dobry

Piętro: 2

Typ kuchni: widna

Kontakt 22 730 33 40

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: otwarta

Kontakt 22 730 33 43

Nr oferty: 

3283/1821/OMS
Rok budowy: 1999

Stan: dobry

Piętro: parter

Typ kuchni: widna

Kontakt 22 730 33 40
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