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R E K L A M A

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

REGION. Wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza

Uchwała antysmogowa obowiązuje!
Wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego pogorszyła się jakość powietrza. W znaczniej mierze odpowiada za to 
emisja pochodząca ze spalania paliw stałych w piecach i kominkach. Poprawę ma przynieść przyjęta przez Sejmik 
Województwa Mazowieckiego uchwała antysmogowa.

Szacuje się, że z powodu zanieczysz-
czenia powierza w Polsce umiera 

co roku 45–48 tysięcy osób. Pyły za-
wieszone PM 10 wnikają do układu 
oddechowego i drażnią błonę śluzową, 
powodując stan zapalny.

Instalacje grzewcze źródłem 
zanieczyszczenia

Groźne są także mniejsze cząsteczki, 
które łatwiej wnikają do układu odde-

chowego i przedostają się do płuc. Takie 
pyły mogą, zdaniem specjalistów, nasilać 
problemy sercowe osób cierpiących na 
choroby układu krążenia.

Według raportu NIK z grudnia 2014 
roku główną przyczyną zanieczyszczeń 
powietrza – w 91 proc. – jest indywidu-
alne ogrzewanie budynków. Zakłady 
przemysłowe i elektrownie odpowiadają 
za 2 proc. zanieczyszczeń, a samochody 
– za ok. 6 proc. w skali kraju.

Głównym źródłem zanieczyszczenia 
powietrza w Polsce są instalacje grzew-
cze w domach jednorodzinnych i starych 
kamienicach. Odpowiadają one za blisko 
90 proc. przekroczeń norm zanieczysz-
czeń pyłami PM 10 i PM 2,5 i blisko 100 
proc. zanieczyszczeń wielopierścienio-
wymi węglowodorami aromatycznymi 
mającymi właściwości rakotwórcze.

Dokończenie na str. 2
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Dokończenie ze str. 1

Mazowsze ma uchwałę 
antysmogową

W celu podjęcia walki ze 
smogiem Sejmik Wojewódz-
twa Mazowieckiego przyjął 
uchwałę antysmogową dla 
Mazowsza. Wskazuje ona 
jakie piece i opał będą mogły 
być stosowane, a które zo-
staną ograniczone. Przyjęcie 
uchwały poprzedziły szero-
kie konsultacje eksperckie 
i społeczne.

–Mieliśmy bardzo dużo 
głosów poparcia dla samej 
idei wprowadzenia regulacji 
prawnych. Napłynęło do nas 
ponad 2,2 tys. uwag, wiele 
z nich uwzględniliśmy. Z kolei 
spośród 314  mazowieckich 
samorządów, którym projekt 
uchwały został przekazany 
do zaopiniowania, jedynie 
16 zaopiniowało go negatyw-
nie. Oznacza to, że 95 proc. 
wszystkich gmin dostrzega 
problem złej jakości powie-
trza na terenie województwa 
i akceptuje wprowadzane 
regulacje – podkreśla Marcin 
Podgórski, dyrektor Departa-
mentu Gospodarki Odpada-
mi oraz Pozwoleń Zintegro-
wanych i Wodnoprawnych 
w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Mazowiec-

kiego.
Uchwała obowiązuje od 11 

listopada 2017 r. 

Ograniczenia i zakazy dla 
mieszkańców

Podjęta uchwała antysmo-
gowa ogranicza m.in. uży-
wanie pieców, kotłów i ko-
minków, które nie spełniają 
wymagań ekoprojektu. Są to 
normy jednolicie określone 
dla całej Unii Europejskiej. Za-
wierają one minimalne war-
tości emisji zanieczyszczeń 
do powietrza dla kotłów oraz 
ogrzewaczy pomieszczeń 
(m.in. kominków).

Wszystko po to, aby zmniej-
szyć zużycie paliwa i zreduko-
wać zanieczyszczenia emito-
wane przez przestarzałe urzą-
dzenia. Uchwała wprowadza 
ograniczenia i zakazy, co do 
używanych urządzeń i paliw:

-od 1 lipca 2018 r. nie bę-
dzie wolno spalać mułów i 
flotokoncentratów węglo-
wych oraz mieszanek produ-
kowanych z ich wykorzysta-
niem, węgla brunatnego oraz 
paliw stałych produkowa-
nych z ich wykorzystaniem, 
węgla kamiennego w postaci 
sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm 
oraz paliw zawierających bio-
masę o wilgotności w stanie 
roboczym powyżej 20 proc. 

(np. mokrego drewna);
-użytkownicy kotłów na 

węgiel lub drewno, czyli tzw. 
kopciuchów, które nie speł-
niają wymogów dla klas 3, 
4 lub 5 wg normy PN-EN 
303-5:2012, muszą wymienić 
je do końca 2022 r. na kocioł 
zgodny z wymogami eko-
projektu;

-użytkownicy kotłów na 
węgiel lub drewno klasy 3 lub 
4 wg normy PN-EN 303-
5:2012, muszą wymienić je do 
końca 2027 r., na kotły zgodne 
z wymogami ekoprojektu;

-użytkownicy kotłów klasy 
5 wg normy PN-EN 303-
5:2012 będą mogli z nich 
korzystać do końca ich ży-

wotności;
-posiadacze kominków 

będą musieli wymienić je do 
końca 2022 r. na takie, które 
spełniają wymogi ekoprojek-
tu lub wyposażyć je w urzą-
dzenie ograniczające emisję 
pyłu do wartości określonych 
w ekoprojekcie.

Skontrolują przestrzeganie 
przepisów

Uchwała antysmogowa 
przewiduje możliwość skon-
trolowania stosowanych 
urządzeń grzewczych.

Kontrolę w tym zakresie 
mogą przeprowadzać stra-
że miejskie i gminne, wójt, 
burmistrz i prezydent mia-

sta oraz upoważnieni pra-
cownicy urzędów miejskich 
i gminnych, a także policja 
oraz Mazowiecki Wojewódzki 
Inspektor Ochrony Środo-
wiska. Naruszający przepisy 
muszą liczyć się z mandatem 
do 500 zł lub grzywną do 
5 000 zł.

Na żądanie kontrolującego 
każdy użytkownik kotła, pie-
ca lub kominka, zobowiązany 
jest do przedstawienia doku-
mentów potwierdzających, 
że stosowane przez niego 
urządzenie grzewcze spełnia 
wymagania uchwały anty-
smogowej. Dokumentem 
takim może być instrukcja 
użytkowania, dokumentacja 
techniczna lub inny doku-
ment.

Wymóg ten dotyczy także 
stosowanego paliwa. Aby 
potwierdzić jego jakość użyt-
kownik instalacji powinien 
posiadać odpowiedni doku-
ment, np. fakturę zakupu pa-
liwa lub świadectwo jakości. 
Dostawca węgla powinien na 
żądanie klienta przekazać mu 
świadectwo jakości, a klient 
ma prawo do informacji 
o sprzedawanym towarze, tj. 
o jego cenie, pochodzeniu 
czy parametrach i składzie.

Kinga Rochalska
Fot. www.fl ickr.com

To miejsce czeka
na Twoją reklamę

Dzwoń:

6 0 1  9 6 7  7 8 8 ,6 0 1  9 6 7  7 8 8 ,

8 8 5  5 8 5  0 0 18 8 5  5 8 5  0 0 1

PRUSZKÓW. Mieszkańcy wypowiedzieli się na temat wprowadzenia strefy płatnego parkowania

NIE płaceniu za parkowanie
Zarząd Powiatu Pruszkowskiego przeprowadził konsultacje społeczne na temat wprowadzenia w Pruszkowie 
strefy płatnego parkowania. Wynik jest jednoznaczny – mieszkańcy nie chcą płacić za możliwość zostawienia 
samochodu w centralnych punktach miasta.

Idea uruchomienia strefy płatnego par-
kowania niestrzeżonego w Pruszkowie 

zrodziła się już kilka lat temu. Głównym 
zadaniem płatnej strefy byłoby zwięk-
szenie rotacji na miejscach postojowych 
i tym samym ułatwienie dostępu do 
sklepów, punktów usługowych, urzę-
dów oraz przychodni.

Przypomnijmy, że strefa składać mia-
łaby się z trzech różnych podstref: A, 
B i C. W podstrefach A i C parkowanie 
byłoby płatne od poniedziałku do piątku 
w godz. 8.00–18.00, a w strefi e B – we 
wtorki i piątki w godz. 6.00–13.00. Poza 
tymi godzinami oraz w dni ustawowo 
wolne od pracy parkowanie miałoby 
być bezpłatne.

Podstrefa A objąć miałaby ulice w cen-
trum miasta: Kraszewskiego, Kościuszki, 
Sienkiewicza, Chopina, Lipową (od Al. 
Armii Krajowej do ul. Kopernika), Potulic-
kiego, Niecałą, Drzymały, Radnych, Nie-
podległości, Kościelną, Sprawiedliwości, 
Berenta, Hubala, Kopernika, Prusa (od 
ul. Powstańców do ul. Miry Zimińskiej-
-Sygietyńskiej), Ołówkową (od ul. Sien-
kiewicza do ul. Mokrej) i Ewy. Podstrefa 
B objąć miałaby ulice: Komorowską 

(od ul. Gordziałkowskiego do ul. Cera-
micznej), Ceramiczną (od ul. Komorow-
skiej do ul. Prusa) i Targową, zaś strefa 
C – parking wzdłuż torów Warszawskiej 
Kolei Dojazdowej (od ul. Ewy do garaży).

Mimo dalekosiężnych planów, do tej 
pory projekt nie wszedł w życie. Oka-
zuje się, że prace nad strefą wstrzymują 
uzgodnienia pomiędzy władzami Miasta 
a Powiatem Pruszkowskim, w którego 
zarządzie jest większość ważnych dróg 
znajdujących się w centrum miasta.

We wrześniu Zarząd Powiatu Prusz-
kowskiego zorganizował konsultacje 
społeczne na temat wprowadzenia 
strefy płatnego parkowania. Swoją 
opinię mieszkańcy mogli wyrazić na 
wiele sposobów: przez Internet, w sie-

dzibie Starostwa, na ulicach Pruszkowa, 
czy poprzez lokalne portale i prasę. 
Łącznie w badaniu wzięło udział 1390 
osób, z czego 1303 wypełniło ankietę 
elektronicznie, a 87 – w wersji papie-
rowej. Stanowi to odpowiednio 2,3% 
mieszkańców miasta Pruszkowa (ok. 
60 tys.) i 0,8% mieszkańców Powiatu 
Pruszkowskiego (ok. 155 tys.).

Jak wynika z podsumowania ankiet, 
aż 60% badanych nie jest przychylna 
utworzeniu strefy płatnego parkowania. 
Blisko 66% respondentów wskazało, 
że strefa nie rozwiąże problemu braku 
wolnych miejsc na terenie Pruszkowa, 
ale jednocześnie 75% ankietowanych 
dostrzega duży problem z parkowaniem 
w centrum Miasta.

– Wynik ankiety był z góry znany, bo to 
jest pytanie z rzędu chcesz płacić czy nie 
chcesz płacić. Większość ludzi odpowie, 
że nie chce płacić – mówi Andrzej Kurze-
la, wiceprezydent Pruszkowa. – Mimo, 
że byłem zwolennikiem wprowadzenia 
płatnej strefy parkowania, to dzisiaj 
Prezydentowi nie będę proponował 
wprowadzenia strefy – dodaje.

Tekst i foto: Kinga Rochalska
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#SuperKoderzy w Otrębusach
Sz koła podstawowa z Otrębus bierze udział w programie edukacyjnym Fundacji 
Orange #SuperKoderzy, którego kluczowym elementem jest nauka programowania.

W poprzednim roku szkolnym młodzi mistrzowie kodowania pod kierunkiem nauczycieli 
j. angielskiego i informatyki przygotowali fi lm pokazowy „Pogromcy języków w Otrębusach”, 
który uzyskał aprobatę Fundacji Orange. Szkoła dostała pieniądze na zakup niezbędnego 
sprzętu do realizacji niezwykłego przedsięwzięcia.

Relacja ucznia klasy 6b – Franka Lato:
Już od września, co poniedziałek, w szkole odbywają się zajęcia z kodowania robotów pod 

nazwą „Superkoderzy Orange”. W tym programie udział bierze 130 polskich szkół. Cieszymy się, że 
w tym gronie znaleźliśmy się my – uczniowie klasy 6b. Zajęcia prowadzi nasza wychowawczyni, 
nauczycielka j. angielskiego p. Arleta Kowalska i nauczyciel informatyki p. Arkadiusz Młyński. 

Pracujemy w dwu - i trzyosobowych grupach. Każdy zespół posiada własnego robota, które-

go po każdej lekcji jedna osoba 
zabiera do domu. Pracujemy 
na robotach mBot, a progra-
my do nich piszemy w mBlock. 
Programujemy w j. angielskim. 
Uczniowie chętnie przychodzą na 
zajęcia, bardzo nam się to podo-
ba. Głównym naszym zadaniem 
jest przygotowanie widowiska 
osnutego na bazie klasycznej 
powieści „Czarnoksiężnik z Krainy 
Oz” podczas którego nasze roboty 
odegrają rolę Dorotki! 

Ciągle przygotowujemy nasze roboty do fi nału projektu, który ukaże się pod koniec pierwszego 
semestru. Więcej można zobaczyć na stronach: 6b.otrebusy.edu.pl oraz szkoly.superkoderzy.pl/
otrebusy.

#SuperKoderzy to nasz lepszy start w przyszłość!    (a), Fot. 

R E K L A M A
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•Wystawy •Filmy •Koncerty •Spotkania
8 grudnia (piątek)

Godz. 18:00 – Wystawa Fotograficzna „Między 
Chmurami”

Wernisaż wystawy prac fotografi cznych Pawła Mamca-
rza pt „Między chmurami”. Podczas spotkania odbędzie 
się również krótka projekcja fi lmowa oraz wykład o foto-
grafi i lotniczej. „Między chmurami” to opowieść o pięknie 
lotnictwa widzianego z nietypowej perspektywy. Zdjęcia 
pokazywane na wystawie powstały w czasie spotkań w 
powietrzu Air-to-Air Meeting. W ten sposób powstał cykl 
obrazów odkrywających przed widzem, to co skrywają 
chmury. Opowieść utrzymana jest w konwencji plastycz-
nego fotorealizmu.

Miejsce: Poczekalnia PKP na dworcu kolejowym
w Grodzisku Mazowieckim ul. 1 Maja 4.

9 grudnia (sobota)
Godz. 19:00 – Koncert kolęd w wykonaniu Męskiego 

Zespołu Wokalnego Kairos
Koncertowi kolęd towarzyszyć będą warsztaty śpiewu 

kolęd tradycyjnych. Warsztaty poprowadzi Borys Somer-
schaf. Zajęcia odbędą się w niedzielę, 10 grudnia, w godz. 
12:00 – 14:30. Zajęcia są przeznaczone dla osób od 16 r.ż., 
zainteresowanych rozwijaniem swoich pasji wokalnych. 
Wymagane jest doświadczenie śpiewacze (chóry, solo). 
Znajomość nut oraz wykształcenie muzyczne nie są 
wymagane.

Miejsce: Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowiec-
kiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie, Pl. Jana Pawła 
II 2, Pruszków;

Godz. 15:00 – 18:00 – 1. Otwarte Halowe Mistrzo-
stwa Grodziska Mazowieckiego w Lekkiej Atletyce

Miejsce: Hala Sportowa Szkoły Podstawowej nr 4, ul. 
Zielony Rynek 2, Grodzisk Mazowiecki. Dla wszystkich 
chętnych wstęp wolny.

Godz. 11:00 – 17:00 – Kiermasz świąteczny
Moc kolorów, wzorów i pomysłów na prezenty świątecz-

ne.... Bombki na 101 sposobów, kolorowe koniki, dziergane 
skarpety, osiołek i wołek z dwudziestoma minami, kubecz-
ki, torebki, pudełeczka, stroiki. Istny szał świątecznych 
przygotowań, kumulacja napięć związanych z myśleniem: 
co komu się spodoba najbardziej.

Miejsce: Poczekalnia PKP na dworcu kolejowym 
w Grodzisku Mazowiecki ul. 1 Maja 4.

10 grudnia (niedziela)
Godz. 12:00 – 14:30 – Warsztaty śpiewu kolęd tra-

dycyjnych
Warsztaty śpiewu kolęd tradycyjnych, skoncentrowane 

są na różnorodnych tradycjach śpiewania tychże bożona-
rodzeniowych utworów. Są to zajęcia towarzyszące kon-
certowi kolęd w wykonaniu Męskiego Zespołu Wokalnego 
Kairos. Warsztaty poprowadzi Borys Somerschaf.

Miejsce : Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazo-
wieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie, Pl. Jana 
Pawła II 2, Pruszków;

12 grudnia (wtorek)
Godz. 15:00 – Warszawa nocą
Nowe iluminacje zachwycą wszystkich i pokażą stolicę 

od zupełnie innej, bajkowej strony. Świąteczny nastrój 
z pewnością udzieli się każdemu. W programie m.in. spa-
cer po Alei Chińskiej w Łazienkach Królewskich, spacer 
po ogrodzie w Wilanowie, choinka na placu zamkowym.

Miejsce : Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Pruszkowie, ul. Helenowska 3a.

15 grudnia (piątek)
Godz. 10:00 i 12:00 – „Gdzie są Gwiazdy z tamtych 

lat” – Danuta Stankiewicz świątecznie
DANQA – Danuta Stankiewicz, polska piosenkarka; 

ukończyła Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina, 
Wydział Piosenkarski w Państwowej Szkole Muzycznej im. 
Fryderyka Chopina i Podyplomowe Studia Menedżerskie 
dla Twórców i Artystów na Uniwersytecie Warszawskim. 
Wstęp wolny!

Miejsce: Kino Centrum Kultury, ul. Spółdzielcza 
9 Grodzisk Mazowiecki.

17 grudnia (niedziela)
Godz. 16:00 – Hej! Kolęda, kolęda! – spektakl Teatru 

Władca Lalek
Miejsce: Willa Radogoszcz Henryka Sienkiewicza 31 

Grodzisk Mazowiecki. Wstęp jest bezpłatny.
Zebrała: AJ

MILANÓWEK. Spotkanie autorskie i recital chopinowski

„Pomniki Chopina” na całym świecie
W  n i e d z i e l ę  M i e j s k a  B i b l i o t e k a  P u b l i c z n a  z o r g a n i z o w a ł a  s p o t k a n i e 
z autorami książki „Pomniki Chopina”: Ireną Grzesiuk-Olszewską i  Andrzejem 
Olszewskim. Wieczór autorski  uświetniony został  mini-recitalem chopinowskim 
w wykonaniu Tomasza Zająca, laureata konkursów pianistycznych i wykonawcy koncertów 
chopinowskich w Polsce i na świecie. Mieliśmy zatem okazję posłuchać mazurka, nokturnu, walca 
i poloneza w znakomitym wykonaniu. 

Książka „Pomniki Chopina” jest o tyle 
ważna dla Milanówka, że wydobywa 

ona na światło i prezentuje szerszej pu-
bliczności popiersie kompozytora, które 
znajduje się na terenie miasta. Jest to 
popiersie dłuta Janusza Tomasińskiego 
i powstało w roku 1998, a jego funkcją 
jest upamiętnianie faktu pobytu urny 
z sercem Fryderyka Chopina w milanow-
skiej parafi i św. Jadwigi Śląskiej.

Z tego też powodu publikacja książki 
przez wydawnictwo, nomen omen, Salix 
Alba (tłum. wierzba biała czyli wierz-
ba pospolita) dofinansowana została 
z budżetu gmin Milanówka oraz Podko-
wy Leśnej, w ramach Podwarszawskiego 
Trójmiasta Ogrodów.

Długa i wyboista droga
Książka powstała dzięki wspólnej pra-

cy badawczej Ireny i Andrzeja Olszew-
skich. Prof. Olszewski, historyk sztuki, 
z humorem opowiadał o długiej i wybo-
istej drodze prowadzącej od pomysłu 
do realizacji, najeżonej trudnościami 
fi nansowymi, odmowami wsparcia ze 
strony instytucji i restrykcyjnymi prawa-
mi autorskimi do zdjęć.

Niemniej po 7 latach wytrwałych 
zmagań publikacja się ukazała i możemy 
teraz prześledzić, jakie pomniki zadedy-
kowano Chopinowi w Polsce, w Europie, 
Ameryce i Azji.

Ciekawe historie
Z każdym pomnikiem wyszczególnio-

nym w opracowaniu wiążą się ciekawe 
historie, anegdoty, a nawet niezwykłe 
przypadki, detalicznie opisane przez 
państwa Olszewskich. Z każdym też, 
często już w momencie powstawania, 
wiązały się liczne kontrowersje, krytycz-
ne opinie na temat wartości artystycznej 
lub trafności oddania tematu. 

I tak np. na temat pomnika nagrobne-
go Chopina na francuskim cmentarzu 
Pere-Lachaise, odsłoniętego rok po 
śmierci kompozytora, wypowiedział 
się negatywnie Cyprian Kamil Norwid, 
mówiąc, że „nikczemny ten pomnik”. Jest 
to pomnik utrzymany w kanonie typo-
wym dla XIX-wiecznego akademizmu, 

z wydawałoby się bardzo piękną rzeźbą 
kobiety, będącej alegorią natchnienia 
– w tym przypadku zapewne Euterpe, 
jednej z muz olimpijskich. 

Z kolei w paryskim Ogrodzie Luksem-
burskim znajdujące się tam XIX-wieczne 
popiersie Chopina, pomimo, że usy-
tuowane na wysokim (i przepięknym) 
cokole, jest już tak głęboko ukryte 
w zaroślach, omszałe i wtopione w ota-
czającą naturę, że trzeba zadać sobie 
wiele trudu, aby je w ogóle odnaleźć.

Najpiękniejszy w Europie
Warto też wiedzieć, że powszechnie 

znany pomnik Chopina z warszawskich 
Łazienek uchodzi w oczach znawców 
za najpiękniejszy pomnik secesyjny 
w Europie, konkurować z nim może 
jedynie wizerunek rzeźbiarski Jana 
Husa w Pradze. Co ciekawe, okazuje się, 
że pomimo powszechnej znajomości 
łazienkowskiego obiektu, nie jest on 
dla oglądających rozpoznawalny, jeżeli 
ujrzą go na zdjęciach z innej niż fronto-
wej strony.

I tu pojawiła się cenna sugestia prof. 

Olszewskiego – aby, zgodnie z zało-
żeniem kubistów, że „przedmiot po-
znajemy w ruchu”, jeśli zdarzy nam się 
kontemplować rzeźbiarskie przedsta-
wienie Chopina gdzieś w przestrzeni, 
obejdźmy je dookoła, spójrzmy na nie 
z różnych perspektyw, nie pomijając 
również detali.

Aby wyjść naprzeciw temu spojrzeniu 
w swojej książce państwo Olszewscy 
dają dokładne opracowanie fotografi cz-
ne chopinowskich pomników, wiele jest 
w niej zdjęć autorskich, niedostępnych 
gdzie indziej. Pomniki sfotografowane 
są w różnych ujęciach, są różnie kadro-
wane, zdjęcia pokazują istotne szczegó-
ły, na które warto zwrócić uwagę.

Aby bardziej dociekliwie zapoznać się 
z tym fascynującym tematem, sięgnijmy 
zatem do książki „Pomniki Chopina” – 
jest ona już dostępna zarówno na rynku 
wydawniczym, jak i w Miejskiej Bibliote-
ce Publicznej w Milanówku.

Sylwia Pańków
Fot. Miejska Biblioteka Publiczna

w Milanówku

U NAS. Pieśni Wysockiego w grodziskiej Poczekalni

To mu „w duszy grało”
Koncert zespołu „Projekt Volodia” – utwory Włodzimierza Wysockiego i pieśni błatne w Poczekalni PKP.

W p i ą t k o w y  w i e c z ó r 
1 grudnia w grodziskiej 

Przestrzeni Kulturze Przyja-
znej cofnęliśmy się w czasie 
do rosyjskich realiów lat 60 
i 70-tych ubiegłego wieku, do 
epoki Chruszczowa i Breżnie-
wa, której klimat społeczny 
i polityczny przywołuje twór-
czość Włodzimierza Wysoc-
kiego.

Stolik nakr yty gazetą, 
butelka wódki i szklanki – 
musztardówki – tło koncertu 
stanowiły rekwizyty, będące 
wyrazem beznadziei tych 
trudnych czasów, w których 
postać Wysockiego była 
symbolem nonkonformizmu 
i artystycznej wolności.

Muz yczna prezentacja 
utworów Włodzimierza Wy-
sockiego, głównie w polskim 
przekładzie, przeplatana była 
gawędą na temat jego życia, 
w którym oscylował pomię-
dzy intensywną twórczo-

ścią artystyczną a samoza-
traceniem. Z jednej strony 
bogate życie towarzyskie 
i artystyczne, czerpanie z ży-
cia pełnymi garściami, wystę-
py, role teatralne i fi lmowe – a 
z drugiej wielokrotne pobyty 
w szpitalu, na granicy śmierci, 
które również wpłynęły na 
jego twórczość. 

Napisał łącznie ok. 600 pie-
śni. Na grodziskim koncercie 

mieliśmy okazję usłyszeć 
m.in. „Okręty”, „Dla Ninki”, 
„Szpital” oraz „Konie naro-
wiste”, pierwszy utwór Wy-
sockiego przetłumaczony 
oficjalnie na język polski 
i stanowiący rzadki w jego 
twórczości przykład pisania 
bezpośrednio o sobie – z 
reguły opisywał otaczającą 
go rzeczywistość. Jedną z naj-
bardziej znanych piosenek, 

którą Włodzimierz Wysocki 
grał i śpiewał na każdym 
koncercie, „Moja cygańska”, 
usłyszeliśmy po rosyjsku, po-
nieważ „żadne tłumaczenie 
nie odda tego, co mu w duszy 
grało”, zgodnie ze słowami 
wykonawcy.

Część koncertu poświę-
cona była także rosyjskim 
pieśniom błatnym – opo-
wiadającym o bandyckim 
półświatku, złodziejaszkach 
i rzezimieszkach, mieszkań-
cach i bywalcach podejrza-
nych moskiewskich zaułków 
i ciemnych bram. Pieśni te 
w latach 70-tych zostały ze-
brane w całość i wydane na 
płycie we Francji. Nie zabrakło 
również charakterystycznych 
dla rosyjskiej rzeczywistości 
pieśni łagrowych, poetyckim 
językiem opisujących świat 
obozów pracy. 

Tekst i foto:
Sylwia Pańków
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NADARZYN. Warsaw Comic Con Fall Edition 2017

Gwiazdy Hollywood
w  N a d a r z y n i e
W dniach 24-26 listopada w Ptak Warsaw Expo, w podwarszawskim Nadarzynie, 
fani popkultury mogli uczestniczyć w swoim święcie, czyli w jesiennej edycji Warsaw 
Comic Con. Druga odsłona imprezy przyciągnęła kolejne rzesze wielbicieli komiksów, 
seriali, fantasy i science-fi ction.

Comic Con to największy na świecie festi-
wal fanów popkultury organizowany co 

roku w San Diego. Po raz drugi w tym roku 
także mogliśmy wziąć udział w jego lokalnej 
odmianie Comic Con Fall. Największą atrakcją 
tego wydarzenia były panele dyskusyjne oraz 
spotkania z aktorami popularnych fi lmów i se-
riali. Uczestnicy i fani mogli posłuchać paneli 
i zdobyć autografy wielu gwiazd.

Gwiazdy…
Zaproszeni zostali m.in.: Jack Gleeson (król 

Joff rey z „Gry o Tron”), Andrew Scott (Jim Mo-
riarty z „Sherlocka”), Pamela Anderson („Bay-
watch”), Julian Glover (Maester Pycelle z „Gry 
o Tron”), Maude Hirst (Helga z „Vikingów”), 
Afshan Azad (Padma Patil z „Harry’ego Pot-
tera”) czy Michael Malarkey (Enzo z „Pamięt-
ników Wampirów”). Gwiazdy w czasie paneli 
opowiadały między innymi o kulisach pracy 
na planie wielkich produkcji oraz zabawnych 
sytuacjach z tym związanych.

Atrakcje…
Oprócz spotkań z gwiazdami na odwiedza-

jących Warsaw Comic Con czekało całe mnó-
stwo innych atrakcji, w tym konkurs cosplay, 

gry planszowe, karcianki i fi gurkowe, prelekcje 
i spotkania z autorami książek i komiksów, 
koncert zespołu „Prercival” – współtwórców 
muzyki do gry „Wiedźmin 3: Dziki Gon”, wy-
stawy rysowników oraz strefy tematyczne: Gry 
o Tron, Star Wars, The Walking Dead, Wioska 
Wikingów oraz Obóz PostApo – Stacja Old-
Town – to idealna okazja, aby doświadczyć 
postapokalipsy na własnej skórze, a u „Do-
ctora Who” można było wejść do środka TAR-
DIS, w strefi e „Jurrassic Parku” zrobić zdjęcia 
z modelami dinozaurów.

Nie tylko literatura…
Uczestnicy jesiennej edycji WCC mogli 

znowu liczyć na bardzo ciekawe panele 
w czterech strefach tematycznych takich jak: 
Szarej Sali Literatury, Fioletowej Sali Nauki, 
Czerwonej Sali Popkultury oraz Zielonej Sali 
Komiksów i Gier.

Każda z nich oferowała interesujące wykłady 
i spotkania z twórcami. Zaproszenie otrzymali 
m.in. lektor Tomasz Knapik, rysownik Marvela 
i DC – Simon Bisley, pisarz Jakub Ćwiek – 
autor popularnych serii: „Kłamca”, „Chłopcy”, 
„Dreszcz” oraz „Grimm City”, autorzy bloga 
Crazy Nauka, czeski pisarz fantasy Miroslav 

Zamboch – twórca między innymi cyklu o Ko-
niaszu oraz cyklu o agencie JFK, oraz autorka 
komiksu Lisie Sprawy – Beata „Ari” Smugaj.

Coś dla kolekcjonerów…
Na Comic Conie nie mogło zabraknąć wielu 

wystawców ściśle związanych ze światem 
popkultury. Wielu z nich zagościło na po-
przedniej imprezie, oferując swoje produkty 
i gadżety. Goście wydarzenia mieli w czym wy-
bierać. Na każdym kroku uczestnicy mieli do 
dyspozycji stoiska, na których do zakupienia 
były między innymi koszulki, bluzy, kubki, pla-
katy, fi gurki, przypinki i wiele, wiele innych…

Off  Road…
Interesującym elementem wystawy był 

tor dla modeli off -roadowych, a także strefa, 
w której można było stworzyć własny model 
pojazdu off -roadowego, sterowanego radiem. 
Była to bardzo ciekawa atrakcja, która również 
przyciągnęła sporo widzów.

Wirtualne rozgrywki…
Mniejszy wachlarz atrakcji tym razem mieli  

gracze. Jednak i tutaj wielbiciele wirtualnych 
rozgrywek mogli zagrać na stanowiskach 

z Play Station 4 Pro, strefie Nintendo czy 
wziąć udział w turniejach z nagrodami, m. in. 
rywalizować w grze Overwatch.

Nieco starszych graczy przyciągnęła sala re-
tro gier, w której można było zagrać na starych 
konsolach typu Pegasus czy komputerach jak 
na przykład Commodore 64 w kultowe tytuły 
typu Super Mario, Street Fighter, Pac-Man 
czy Contra.

Planszówki, karcianki…
Zdecydowanie większą przestrzeń do swo-

ich popisów mieli wielbiciele planszówek, 
karcianek i strategicznych gier fi gurkowych 
dla których poświęcono sporą część jednej 
z hal. Na miejscu można było wypożyczyć 
grę i w przeznaczonej do tego strefi e zagrać 
ze znajomymi lub wziąć udział w jednym 
z kilku turniejów z nagrodami. Dopisali także 
wystawcy związani z branżą gier planszo-
wych, u których można było zaopatrzyć się 
w nowe tytuły. 

W kwietniu kolejna edycja imprezy.

AD
Fot. Lucjo
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Inwestycje w Dzielnicy 

Szanowni Państwo, 

Kadencja samorządowa 2014-2018 to czas inwestycji i zmian infrastrukturalnych w Ursusie. Z roku na rok pozyskujemy 
coraz większy budżet inwestycyjny, w sumie od 2015 roku to ponad 130 mln zł, za które budujemy m.in. placówki oświato-
we, drogi, place zabaw, boiska czy parki w naszej dzielnicy. W 2017 roku wykonaliśmy już inwestycje za ponad 55 mln zł. 
Nowoczesna infrastruktura umożliwia swobodną aktywność mieszkańców, wyzwala potencjał miejsca, ułatwia codzienne 
funkcjonowanie. Z  tego powodu, wspólnie z  Członkami Zarządu Dzielnicy Ursus, nieustannie zabiegamy o  nowe środki 
potrzebne do realizacji kolejnych projektów dla Ursusa. 

W  2017 roku duża część środków inwestycyjnych dzielnicy została przeznaczona na rozbudowę bazy oświatowej  
w  Ursusie. W  mijającym roku nie mogło zabraknąć także inwestycji związanych z  zielenią miejską, rozwojem i  poprawą 

dzielnicowych dróg, infrastrukturą sportową i tworzeniem miejsc kultury. Dzielnicę zmieniają nie tylko inwestycje miejskie, 
ale także pomysły mieszkańców zgłaszane w budżecie partycypacyjnym, które wspólnie realizujemy. 

W  niniejszym zestawieniu prezentujemy wybrane projekty infrastrukturalne realizowane w  2017 roku. Dziękuję za 
Państwa zaangażowanie i  zapraszam do dalszej aktywności w  ramach nowej edycji budżetu partycypacyjnego i  kolejnych  
przedsięwzięć inicjatywy lokalnej.

▶ INWESTYCJE OŚWIATOWE
Rozbudowa Przedszkola nr 200   
Budynek przedszkola przy ul. Balbinki 1 zostanie zmo- 

dernizowany i  powiększony o  dwukondygnacyjne 

skrzydło o powierzchni 440 m2., dzięki czemu w 2018 r.  

placówka uruchomi 75 dodatkowych miejsc. 

Realizacja: 2015 -2018
Wartość inwestycji: 7 650 000 zł
 

Kompleks szkolny przy ul. Dzieci Warszawy  42
W ramach inwestycji budowana jest szkoła pod-

stawowa dla ok. 850 uczniów oraz zewnętrzny 

teren sportowo–rekreacyjny.  Powstaną dwie sale 

gimnastyczne, trzy boiska, w  tym jedno pełno-

wymiarowe z  bieżnią lekkoatletyczną oraz plac 

zabaw. (fot. 1)

Realizacja: 2015 -2018
Wartość inwestycji: 34 000 000 zł
 

Przedszkole przy ul. Wojciechowskiego13   
W wyniku gruntownej przebudowy, w odzyska-

nym przez Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warsza-

wy budynku, powstało przedszkole dla ok. 100 

dzieci w wieku od 3 do 6 lat. (fot. 5)

Realizacja: 2016 -2017
Wartość inwestycji: 2 120 000 zł
 

Przedszkole przy ul. Hennela 
Inwestycja obejmuje budowę dwukondygnacyj-

nego przedszkola dla 150 dzieci w  wieku od 3 

do 6 lat. Obecnie trwają prace projektowe. Roz-

poczęcie budowy planowane jest na rok 2018. 

Budowa szkoły na tym terenie rozpocznie się po 

oddaniu przedszkola do użytku. (fot.3)

Realizacja: 2016 - 2019
Wartość inwestycji: 6 580 000 zł

Przedszkole  nr 418 
W  roku 2017 przeprowadzono gruntowny re-

mont i adaptację pomieszczeń w  lokalach przy 

ul. Szancera 5, przejętych przez dzielnicę po 

ZGN. Utworzono w nich oddziały zamiejscowe 

dla Przedszkola nr 418. Do placówki obecnie 

uczęszcza 50 dzieci.  (fot. 4) 

Realizacja: 2017
Wartość inwestycji: 647 352 zł

Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego
Placówka będzie przeznaczona dla 150 dzieci 

w  wieku do 3 lat. W  2017 roku   została prze-

prowadzona procedura odrolnienia działki 

oraz  formalności niezbędne do wystąpienia 

o pozwolenie na budowę. W 2018 roku zostanie 

wyłoniony wykonawca inwestycji oraz rozpocz-

ną się prace budowlane. 

Place zabaw przy szkołach podstawowych
W  ramach dostosowania budynków, w  któ-

rych mieściły się gimnazja do potrzeb funk-

cjonowania szkół podstawowych przy ul. 

Drzymały 1 oraz przy ul. Warszawskiej 63 

wybudowano place zabaw z  bezpieczną na-

wierzchnią poliuretanową.

Realizacja 2017
Wartość inwestycji: 453 590 zł

▶ INWESTYCJE DROGOWE
Modernizacja ul. Zaczarowanej Dorożki  
Inwestycja zakłada gruntowną przebudowę 

ul. Zaczarowanej Dorożki, która zyska nową 

jezdnię, chodniki oświetlenie i  odwodnienie. 

W ramach inwestycji powstał kolektor deszczo-

wy i zbiornik retencyjny o pojemności 480 me-

trów sześciennych. Tym samym zrealizowano 

pierwszy etap budowy odwodnienia dla Osiedla 

Gołąbki. Wykonano także kanalizację deszczo-

wą, parking wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kró-

lów Polskich, ułożono kable SN, kable nN oraz 

oświetleniowe. Obecnie budowany jest chod-

nik. W 2017 roku przeprowadzono także prace 

związane z usunięciem odkrytej w trakcie robót 

kolizji z infrastrukturą podziemną, co spowodo-

wało wydłużenie planowanego czasu realizacji 

inwestycji. 

Realizacja: 2016 – 2017 
Wartość inwestycji: 3 489 808 zł

Budowa dróg  dojazdowych do wiaduktu 
WD - 64 

W  wyniku realizacji zadania dzielnica zyska 

trzeci przejazd nad torami kolejowymi, na wy-

sokości Osiedla Niedźwiadek, od ulicy Orląt 

Lwowskich do ul. Witosa i dalej do ul. Piastow-

skiej.  Obecnie trwają prace projektowe oraz 

podziały geodezyjne niezbędne są do złożenia 

wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na re-

alizację inwestycji drogowej. W 2017 r. zawarto 

porozumienie umożliwiające przeprowadzenie 

prac na terenach leżących w  obrębie Miasta 

Piastowa. Rozpoczęcie prac budowlanych pla-

nowane jest na rok 2018, po otrzymaniu sto-

sownej zgody od GDDKiA. (fot. 6)

Realizacja: 2016 - 2018
Wartość inwestycji: 10 016 331 zł 

Przebudowa ul. Henryka Brodatego 
Planowany zakres prac obejmuje wybudowa-

nie drogi asfaltowej na odcinku ulicy Hen-

ryka Brodatego od ul. Magnackiej do kanału 

Konotopa, wybudowanie kanalizacji w ulicy, 

chodnika po wschodniej części jezdni oraz 

dwóch zatok autobusowych. Na odcinku od 

ul. Warszawskiej do ul. Magnackiej powsta-

ną 22 zatoki postojowe. Zmianie ulegnie tak-

że organizacja ruchu na skrzyżowaniu ulic: 

Orląt Lwowskich, Warszawskiej i Brodatego, 

gdzie zostanie wprowadzony ruch kołowy, co 

zwiększy bezpieczeństwo i komfort jazdy na 

tym odcinku. Obecnie trwa przygotowanie 

projektu. Prace budowalne zostaną zrealizo-

wane w  2018 roku, po zakończenie przebu-

dowy ul. Zaczarowanej Dorożki. (fot. 2)

Realizacja: 2016 -2018
Wartość inwestycji: ok. 1 580 000 zł

▶ INFRASTRUKTURA SPORTOWA
Boisko do siatkówki plażowej 

Obiekt powstał w sierpniu br. na terenie Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Ursusie przy ul. Sosnkowskie-
go 3, po zachodniej stronie trybuny boiska głów-
nego. Boisko o  wielkości 308m2 z  nawierzchnią 
wykonaną z piasku rzecznego powstało w wyniku 
przebudowy istniejącego asfaltowego boiska do ko-
szykówki. (fot. 7)
Realizacja: 2017 
Wartość inwestycji:  24 000 zł
Projekt ralizowany przez OSiR Ursus.

Boisko rekreacyjne do piłki nożnej 

Powstało na terenie OSiR Ursus przy ul. Sosn-
kowskiego 3, pomiędzy budynkiem basenu a  bu-
dynkiem salą gimnastyczną.  Obiekt o  trawiastej 
nawierzchni wyposażony został w  piłkochwyty 
o wysokości 6 m i długości 30 m. Boisko zostanie 
udostępnione w marcu 2018 r.
Realizacja: 2017-2018 
Wartość inwestycji:  122 000 zł
Projekt ralizowany przez OSiR Ursus.

Zadaszenie trybuny na stadionie OSiR Ursus

Nowy dach o wymiarach 7,7m x 94,85m dla ok. 
300 miejsc siedzących powstaje na obszarze cen-
tralnych sektorów trybun stadionu. Konstrukcja 
stalowa trybuny z dachem jednospadowym będzie 
pokryta płytami poliwęglanowymi z filtrem UV.
Realizacja: 2017 
Wartość inwestycji: 367 000 zł
Projekt ralizowany przez OSiR Ursus.
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fot. Urząd Dzielnicy UrsusWizualizacja: Artur Cebula Anna Kunkel Architekci

fot. Urząd Dzielnicy Ursusfot. Kamil Dymek

fot. Urząd Dzielnicy Ursus
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Ursus m.st. Warszawy

Szanowni Państwo, 
Niewątpliwie jednym z największych wyzwań 

2017 roku było wdrożenie ogólnopolskiej reformy 
edukacji. Wymagało to od nas zarówno dosto-
sowania istniejących placówek oświatowych do 
planowanych zmian, jak również poważnej re-
organizacji pracy nauczycieli i zmiany obwodów 
szkolnych. W konsekwencji wprowadzenia refor-
my nastąpiło wygaszanie gimnazjów. Budynki, 
w których się mieściły dostosowaliśmy do potrzeb 
szkół podstawowych, które rozpoczęły w nich dzia-
łalność od września br. 

Rok 2017 był także rokiem intensywnych przy-
gotowań do rozpoczęcia prac budowlanych EKO-
parku. Obecnie wykonywane są projekty, które po-
zwolą nam w 2018 roku zacząć budowę. Będzie to 
pierwszy park ekologiczny w Warszawie. Dzielnica 
zyska dzięki temu projektowi ponad 4 ha zielonej 
przestrzeni rekreacyjnej. Park będzie także pozy-
tywnie wpływał na poprawę jakości powietrza 
naszej dzielnicy.

Szanowni Państwo, 
W  2017 roku w  etap realizacyjny weszły 

dwa duże projekty inwestycyjne, które pomogą 
nam rozwiązać wyzwania społeczne stojące 
przed dzielnicą.  Pierwszy, to budowa budynku 
komunalnego przy ul. Zagłoby, w którym znaj-
dzie miejsce blisko 70 potrzebujących rodzin 
z terenu dzielnicy. Drugi, to realizacja Centrum 
Lokalnego „Niedźwiadek” – nowatorskiego pro-
jektu, który jest dla Osiedla Niedźwiadek na po-
prawę przestrzeni miejskiej, powstałej głównie 
w latach 70-tych. Dzięki dużemu zaawansowa-
niu prac nad projektem w 2017 roku dzielnica 
otrzymała z budżetu m.st. Warszawy środki na 
realizację całości przedsięwzięcia – 12 mln zł, 
które pozwolą zakończyć zadanie w 2019 roku.

W br. uruchomiliśmy tymczasową siedzibę 
dla D.K. „Miś” w  budynku przy ul. Trakto-
rzystów 20. Placówka będzie funkcjonować 
pod tym adresem do czasu wybudowania 
nowego lokum przy ul. Zagłoby. 

Wiesław  
Krzemień
Zastępca  
Burmistrza  
Dzielnicy Ursus  
m.st. Warszawy

Kazimierz  
Sternik
Zastępca  
Burmistrza  
Dzielnicy Ursus  
m.st. Warszawy
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▶ ZIELEŃ MIEJSKA
Skwer przy ul. Wojciechowskiego
W 2016 roku nowy wygląd zyskał teren w trójkącie 

ulic: Wojciechowskiego, Orląt Lwowskich i Zagłoby, 

w  którym znajduje się miejsce pamięci Prezydenta 

Stanisława Wojciechowskiego. W  2017 roku wyko-

nano pielęgnację posadzonych roślin, które utworzą 

w tym miejscu skwer zieleni. (fot. 8)

Realizacja: 2016 - 2017 
Koszt inwestycji: ok. 286 000 zł
 

EKOpark
Powstanie na obszarze 4,4 ha wzdłuż ulicy Gier-

dziejewskiego. Na jego terenie zostaną utworzo-

ne ekologiczne ścieżki edukacyjne oraz pierwszy 

w  dzielnicy wybieg dla psów. Obecnie trwają 

prace projektowe dla etapu II zadania. Rozpo-

częcie budowy zaplanowane jest na 2018 rok. 

(fot. 9)

Lata realizacji: 2016 - 2019
Wartość inwestycji: 9 325 715 zł

Plac zabaw Hasanka
Obiekt zyskał nowe urządzenie zabawowe 

w  piaskownicy - statek piracki, który liczy 

9 metrów długości i  6 metrów wysokości. 

Atrakcja przeznaczona jest dla dzieci w wie-

ku od 3 do 12 lat. (fot. 10)

Rok realizacji:  2017
Wartość zakupu inwestycyjnego: 147 000 zł

Plac zabaw przy ul. Obrońców Helu
Obiekt został powiększony o 150 metrów, zyskał nową 

nawierzchnię i dodatkowe atrakcje dla dzieci. (fot. 11)

Rok realizacji: 2017
Wartość inwestycji: 183 608  zł

Budowa kolektora deszczowego z przebu-
dową rowu U1
Inwestycja o  charakterze międzygminnym i  wielo-

letnim ma za zadanie uregulować prawidłowe od-

prowadzenie wód opadowych z  terenu Piastowa, 

Pruszkowa, Michałowic oraz warszawskich dzielnic: 

Ursusa i Włoch. Na koniec roku 2017 planowane jest 

przez podmiot wiodący inwestycji, gminę Michałowi-

ce, wyłonienie wykonawcy realizacji kolejnego etapu 

przedsięwzięcia. Zakończenie inwestycji ma nastąpić 

w przyszłym roku. (fot. 12)

Realizacja: 2014 – 2018
Wartość inwestycji: 13 000 000 zł

Tory rowerowe „Pumptrack” 

Dwa odrębnie zaprojektowane tory rowerowe po-

wstaną przy ul. Warszawskiej oraz przy ul. Chmiela. 

Będą to pętle bitumicznego pasma jezdnego, każda 

o powierzchni ponad 500 m2, składające się z odcin-

ków prostych z muldami i profilowanych zakrętów 

z bandami. 

Realizacja: 2017- 2018 
Wartość inwestycji:   łącznie 300 000 zł

▶ INWESTYCJE SPOŁECZNE
Bloki komunalne
W  Ursusie powstaną dwa budynki komu-

nalne: przy ul. Zagłoby oraz przy ul. Or-

ląt Lwowskich. Łącznie powiększą dziel-

nicowy zasób lokalowy o  180 mieszkań 

komunalnych. Pierwszy budynek, przy ul. 

Zagłoby, będzie gotowy w 2018 roku, pra-

ce budowalne już się rozpoczęły.  Budynek 

przy ul. Orląt Lwowskich ma powstać rok 

później. (fot. 15)

Realizacja: 2016 - 2019
Wartość: 22 650 000 zł 

Centrum Lokalne „Niedźwiadek”
Na obszarze parku Hassów, pływalni „Albatros”, 

targowiska „Centrum Handlowe-Spółka Kup-

ców Ursus”, placu zabaw „Hasanka” oraz terenu 

wzdłuż torów PKP realizowany jest pilotażowy 

projekt utworzenia Centrum Lokalnego „Niedź-

wiadek”. Zakłada on przeprowadzenie na ww. 

terenie inwestycji i  zmian architektonicznych, 

wypracowanych wspólnie z mieszkańcami i ar-

chitektami, dzięki którym obszar zyska funkcjo-

nalny i nowoczesny charakter. Trwaja przygoto-

wanie projektów. Prace budowlane rozpoczną 

się w 2018 r. (fot. 13)

Realizacja: 2018 - 2019
Wartość inwestycji: 12 136 729 zł

Biblioteka Skorosze
W  2017 roku zawarto umowę w  sprawie 

zakupu dwóch lokali użytkowych w  nieru-

chomości przy ul. Dzieci Warszawy 27A, 

w  których od 2010 roku mieści się filia 

dzielnicowej Biblioteki Publicznej.   Zakup 

lokali zapewni placówce stabilność i możli-

wość rozwoju. (fot.14)

Realizacja: 2017
Wartość transakcji: 1 902 000 zł

w 
2017 
roku

fot. Kamil Dymek

fot. Urząd Dzielnicy Ursus

Wizualizacja: Rafał Mroczkowski, Maciej Nonas
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fot. Kamil Dymek fot. Urząd Dzielnicy Ursus

Wizualizacja: Woźnicki, Zdanowicz Architekci

Grafikę przygotował Pixel Art, studiograficzne.pl
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KĄCIK ADOPCYJNY U NAS. Nowa akcja, która narodziła się w Neapolu

„Zawieszona kawa”? Co to takiego?
„Poproszę kawę, a jedną zawieszam” – takie zamówienie może stać się coraz bardziej popularne w polskich 
restauracjach i kawiarniach.

Tradycja zawieszonej (su-
spended) kawy powstała 

w Neapolu i rozprzestrzeniła 
się po całym świecie. W nie-
których miejscach, oprócz 
zawieszonej kawy, można 
zamówić kanapki, a nawet 
pełen posiłek. Akcja ma swoje 
korzenie na Ukrainie. Do Pol-
ski zwyczaj ten przyprowadził 
z Kijowa Aleksander Każunin.

Na czym polega 
akcja „Zawieszona kawa”?
Akcja ZAWIESZONA KAWA 

polega na tym, że zamawia-
jąc kawę w kawiarni możesz 
zapłacić za jeden lub kilka 
dodatkowych napojów. Takie 
dodatkowe kawy opłacone 
przez ciebie mogą zamówić 
osoby najbardziej potrze-
bujące lub normalni ludzie, 
którzy w tej chwili nie mają 
przy sobie dość pieniędzy, 
żeby taką kawę kupić.

Dawcą i odbiorcą „zawie-
szonej kawy” może być każda 
osoba. Wystarczy, że podczas 

zamówienia powiesz: Dwie 
kawy na miejscu i jedną za-
wieszoną, a sprzedawca bę-
dzie mógł wydać zawieszoną 
kawę komukolwiek, kto o taki 
napój poprosi.

Prawdziwa historia…
- Wszedłem do małej ka-

wiarni z kolegą, każdy z nas 
zamówił dla siebie kawę. 
Gdy siadaliśmy przy stoli-
ku, dwóch ludzi podeszło do 
bufetu i powiedziało: „Pięć 

kaw, dziękuję, trzy dla nas, 
a dwie zawieszone”.

Płacą, biorą swoje trzy fi-
liżanki i wychodzą. Pytam 
kolegi: „Co to są zawieszo-
ne kawy”? On odpowiada: 
„Poczekaj, zobaczysz”. Do 
lokalu wchodzi mężczyzna 
w zniszczonym ubraniu wyglą-
dający jak żebrak, podchodzi 
do kelnerki i pyta uprzejmie: 
„Czy masz może zawieszoną 
kawę?”. To proste – ludzie płacą 
z góry za kawę przeznaczoną 

dla tych, którzy nie mogą sobie 
pozwolić na kupienie gorące-
go napoju – opowiada jeden 
z uczestników akcji.

Wybrane kawiarnie
Lokale, w których będzie 

można zwiesić bądź odwie-
sić kawę będą sygnowane 
naklejkami z logo akcji. Ka-
wiarnie, które już przyłą-
czyły się do akcji to Bema 
Cafe we Wrocławiu, Wege-
mania w Kielcach, Pastifi cio 
w Gdańsku czy Pizzeria Arczi 
w Częstochowie, gdzie moż-
na zawiesić pizzę.

Organizatorzy chcą urucho-
mić akcję w dużych miastach: 
Warszawie, Poznaniu, Wrocła-
wiu i Łodzi, gdzie odsetek lu-
dzi bezdomnych jest większy.

Wkrótce powstanie strona 
internetowa akcji, a na razie 
wszelkie informacje znajdują 
się na fanpage’u „Zawieszona 
kawa”.

AD
Fot. Internet

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

Jesteśmy grupą zwierzęcych 
pas jonatów,  k tóra  n ie 
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  n o w y c h  d o m a c h . 
Stowarzyszenie jest też okazją 
do nawiązania znajomości 
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.

Bobik
Uroczy krzywusek o szczerozłotym serduszku został 

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 ła-
peczki 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.

Karmel
Uroczy maluch z wielkim zamiłowaniem do przytula-

sów :) Najchętniej nie wypuściłby człowieka ze swoich 
łapek. Karmel świetnie dogaduje się z innymi psami, 
byłby dobrym towarzyszem dla rodzin z dziećmi. Ze 
względu na nieduży rozmiar odnajdzie się w miesz-
kaniu w bloku:

wielkość: mały; wiek: ok. 2 lata; odrobaczenie: tak;
szczepienie: tak; zaczipowany: tak; kastracja: tak;
stosunek do psów: przyjazny;
stosunek do kotów: nie sprawdzono;
stosunek do dzieci: przyjazny.
Posiada książeczkę zdrowia.
Pies znajduje się w Punkcie Adopcyjnym.

***
Wszystkich zainteresowanych adopcją prosimy 

o kontakt pod nr tel. 698-940-045 lub e-mail: kontakt@
psnrz.org.pl

Warunkiem adopcji jest podpisanie umowy adop-
cyjnej zobowiązującej do należytej opieki nad psem.

www.psnrz.org.pl,

B E Z TA B U
Droga Redakcjo

Od lat co roku ozdoby świąteczne robimy rodzinnie. 
Gwiazdki, łańcuchy choinkowe, papierowe ozdoby.

Zawsze cieszymy się na te wspólne robótki, jednak w tym 
roku dzieci się zbuntowały.

Są znudzone, nie chcą nam pomagać.
Być może dlatego, że zawsze robimy te same rzeczy, nie 

mam pomysłu na nowe ozdoby, które przywróciłyby dzieciom 
chęć do pomocy.

Marta 42 l.
Droga Pani Marto

Bardzo trafne pytanie i na czasie.
Proponowałabym przemyśleć temat ozdób z masy 

solnej.

Do stworzenia masy solnej potrzebujemy tylko kilku 
produktów, które wszyscy posiadamy w domu: szklanki 
mąki, 100 g mąki ziemniaczanej, szklanki soli, 150 ml wody. 
Wyrabiamy i rozwałkowujemy jak zwykłe ciasto, formuje-
my fi gurki lub wycinamy z foremek np. do pierniczków.

Następnie robimy dziurkę na zawieszkę i wkładamy do 
piekarnika na dwie godziny przy temperaturze 80 stopni 
Celsjusza.

Po wyjęciu z piekarnika malujemy według własnej fan-
tazji, doczepiamy zawieszkę i ozdoby choinkowe gotowe.

Myślę, że dzieci będą przeszczęśliwe, będzie to zawsze 
coś nowego i na pewno dostarczy całej rodzinie wiele 
radości i zabawy.

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. 

OBWIESZCZENIE 

WOJEWODY 

MAZOWIECKIEGO
Na podstawie art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 lutego 

2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz.U. 
z 2017 r. poz. 1122) zawiadamiam, że w dniu 6.11.2017 r. 
zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie rozbudowy 
lotniska użytku publicznego dla inwestycji pn.: „budowie 
parkingu wraz z wjazdem od strony al. Krakowskiej znaj-
dującego się w zachodniej części Lotniska im. F. Chopina 
w Warszawie”. 

Inwestorem przedsięwzięcia jest Przedsiębiorstwo 
Państwowe „Porty Lotnicze”, ul. Żwirki i Wigury 1, 00-906 
Warszawa.

Działki usytuowania obiektu:
- działki zlokalizowane na terenie części Lotniska im. F. 

Chopina w Warszawie, będące własnością Skarbu Państwa 
w zarządzie Przedsiębiorstwa Państwowe „Porty Lotnicze”:

jednostka ewid. 146517_8, Dzielnica Włochy: 
obręb 2-06-02, działki nr ew.: 35/32, 35/33, 35/34, 35/35, 

35/36, 35/37, 35/38, 35/39, 35/40, 35/41, 35/42, 35/43, 
35/44, 35/45, 35/46, 35/47, 35/48, 35/49, 35/50, 35/51, 
35/52, 35/53, 35/54, 35/55;

obręb 2-06-07, działki nr ew.: 2/64, 2/72, 2/73, 2/75, 2/76, 
2/80, 2/81, 2/83, 2/84;

- działki nienależące do Skarbu Państwa, do przejęcia 

pod inwestycję w całości:: 
jednostka ewid. 146517_8, Dzielnica Włochy: 
obręb 2-06-02, działki nr ew.: 44;
- działki przeznaczone pod przebudowę sieci uzbrojenia 

terenu, niewchodzące w skład projektowanej rozbudowy 
lotniska: 

jednostka ewid. 146517_8, Dzielnica Włochy: 
obręb 2-06-02, działki nr ew.: 39/28, 39/29, 39/30, 39/31, 

39/32, 39/33, 39/34, 39/35, 39/36, 39/37, 39/38, 39/39, 
39/40, 30/41, 39/42, 39/43, 49/17, 49/18, 49/19, 49/20, 
49/21, 49/22;

obręb 2-06-07, działki nr ew.: 2/66, 2/74, 2/76, 2/77, 
2/78, 2/79, 2/81; 

- działki przeznaczone pod przebudowę dróg, niewcho-
dzące w skład projektowanej rozbudowy lotniska: 

jednostka ewid. 146517_8, Dzielnica Włochy: 
obręb 2-06-02, działki nr ew.: 39/28, 39/29, 39/30, 39/31, 

39/32, 39/33, 39/34, 39/35, 39/36, 39/37, 39/38, 39/39, 
39/40, 30/41, 39/42, 39/43;

Stronami postępowania w sprawie są wnioskodawca, 
właściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości 
objętych wnioskiem (powiadomieni w drodze zawiado-
mień), oraz pozostałe strony (powiadomione w drodze 
obwieszczeń).

Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale In-
frastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Warszawie (pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 
504, w godz. 13-16 – pon. 8-12 – śr. i piąt.), gdzie można 
zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania 
orzeczenia w sprawie.  

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania admini-
stracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), w przypadku 
zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie 
uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia 
publicznego ogłoszenia.

WI-II.7820.3.1.2017.MP
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U NAS. Początek sezonu sportów zimowych

Łyżwy w dłoń i na lodowisko!
Nieuchronnie wielkimi krokami zbliża się zima, a wraz z nią czas wolny! Gminy jak co roku przygotowały dla 
swoich mieszkańców liczne atrakcje w tym lodowiska. W wielu miastach m.in. Piastowie, Milanówku, Grodzisku 
i Brwinowie trwają przygotowania do zimowego sezonu. Przygotowaliśmy dla Państwa zestawienie, które pozwoli 
Wam lepiej zagospodarować swój wolny czas.

Grodzisk Mazowiecki
Entuzjaści łyżwiarstwa 

z niecierpliwością oczekują 
otwarcia lodowiska w Gro-
dzisku Mazowieckim. Obiekt 
ruszył już 3 grudnia. Wszyst-
kie komplikacje związane 
z rozstawianiem lodowiska 
spowodowane były niczym 
innym jak warunkami po-
godowym. Na szczęście sy-
tuacja jest już opanowa-
na. Lokalizacja pozostaje 
bez zmian, podobnie jak 
w zeszłym roku lodowisko 
stanie przy Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej na ul. Żwirki 
i Wigury.

CENNIK:
Bilet ulgowy(dzieci i mło-

dzież do
18. Roku życia) – 3,00 zł
Bilet normalny – 4,00 zł
Wypożyczenie łyżew – 5,00 zł
Ostrzenie łyżew – 10,00 zł 
GODZINY OTWARCIA
Pon.- Pt. 8-15
(wstęp bezpłatny do
18.roku życia) / 16-21:45
Przerwa techniczna – 15-16
Sobota/Niedziela/Święta
– 10:30 -14:45/ 16-21:45
Przerwa techniczna
– 15-16.

Brwinów 
Podczas poprzedniego se-

zonu lodowisko w Brwinowie 
cieszyło się ogromną popu-
larnością i zapowiada się, że 
w tym roku nie będzie ina-
czej. Lodowisko będzie bez-
płatne dla wszystkich. Dodat-
kowo pojawi się możliwość 
wypożyczenia łyżew – 120 
sztuk dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych. Będzie także 20 
sztuk kasków dla dzieci – za 
niewielką kwotę, bo cena 
wypożyczenia będzie za tzw. 
symboliczną złotówkę. Nie 
zabraknie oczywiście miejsca 
do zmiany obuwia na łyżwy, 
pojawi się metalowa lub 
drewniana wiata z ławkami 
i wieszakami. Dostępne będą 
też chodziki do nauki jazdy 
na łyżwach.

GODZINY OTWARCIA:
PON.-PT. – 8-15 lodowisko 

zarezerwowane jest dla szkół. 
Od 15:30 z lodowiska mogą 
korzystać pozostałe osoby.

Lodowisko czynne będzie 
w godzinach: 15:30 – 21:15. 
Co jakiś czas odbywać się 
będą 15 minutowe przerwy 
techniczne, w trakcie których 
trzeba będzie opuścić tafl e.

Lokalizacja: ul. Piłsudskiego 

i ul. Przejazd obok ZS nr 1 
w Brwinowie.

Milanówek
W Milanówku sezon na 

łyżwy rusza już 6 grudnia. 
Lodowisko będzie czynne 
od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach 8 – 22. 
W dni powszednie (pn.-pt.) 
dzieci z milanowskich szkół 
w godzinach 8:00 – 15:00 
będą mogły korzystać z lodu 
bezpłatnie w ramach zorga-
nizowanych zajęć szkolnych. 
Od godziny 16:00 w dni po-
wszednie oraz w weekendy 
i  ś w i ę t a  o b o w i ą z y -
wać będzie  cennik .  B i -
let dla dzieci i młodzieży 
z Milanówka za okazaniem 
legitymacji kosztować bę-
dzie 4 zł. Dorosły z Mila-
nówka – 5 zł. Osoby spoza 
miasta kupią bilet w cenie 
5 zł. (dzieci i młodzież) oraz 6 
zł. (dorośli). Warto dodać, że 
każde wejście na lodowisko 
jest nielimitowane czasowo. 
Na miejscu funkcjonować 
będzie wypożyczalnia łyżew, 
kasków i sprzętu do nauki 
jazdy. Wypożyczenie łyżew 
to koszt 5 zł. W czasie trwania 
ferii zimowych dzieci i mło-

dzież ucząca się z Milanówka, 
za okazaniem legitymacji 
będzie mogła pojeździć na 
łyżwach bezpłatnie.

Piastów
Dla wszystkich miłośni-

ków sportów zimowych wła-
dze Piastowa przygotowały 
niespodziankę mikołajko-
wą. Lodowisko startuje już 
6 grudnia przy Alei Tysiąc-
lecia 1. Huczne otwarcie 
zaplanowane jest pomiędzy 
godziną 16 a 17. Tego dnia 
dzieci będą mogły nie tylko 
pojeździć na łyżwach, ale 
również otrzymać mikołajko-
we upominki. Podobnie jak 
w latach poprzednich przy 
piastowskim lodowisku bę-
dzie funkcjonować wypoży-
czalnia sprzętu. Koszt wypo-
życzenia łyżew to 5 zł, bez 
względu na czas użytkowa-
nia. Lodowisko będzie czyn-
ne codziennie od godz. 10.00 
do 20.00 aż do marca. W go-
dzinach 14.00 – 15.00 będzie 
trwała przerwa techniczna 
przeznaczona na czyszczenie 
tafl i. Dzieci ze ślizgawki mogą 
korzystać bezpłatnie.

Zebrała:
Anna Jaskulska 

GRODZISK MAZ. Koncert muzyki szkockiej

Do słuchania i do tańca
Z okazji Dnia Św. Andrzeja, patrona Szkocji, 
w Przestrzeni Kulturze Przyjaznej wystąpił zespół 
ÓIR, z koncertem tradycyjnej muzyki szkockiej.

Pięcioosobowy zespół zaprezentował charakterystyczny 
dla tego rodzaju muzyki instrument –dudy, w dwóch od-
mianach: wielkie, używane w górzystych rejonach Szkocji 
i małe, mniej donośne, wykorzystywane na nizinach, 
również w Anglii. Mieliśmy także okazję ujrzeć tradycyjny 
strój szkockiego dudziarza, składający się m.in. z kiltu, czyli 
spódnicy o kraciastym wzorze.

Repertuar obejmował utwory wokalne i instrumentalne 
powstałe w XVIII i XIX wieku, zgodnie z tradycyjnym po-
działem na muzykę „air” – do słuchania oraz „strathspey” 
– do tańca.

Utwór wokalny „Hektor the Hero” skomponowany został, 
aby upamiętnić postać i czyny Hektora Archibalda Mac-
Donalda, szkockiego żołnierza epoki wiktoriańskiej, który 
przeszedł drogę od syna rolnika do generała, awansując 
dzięki ogromnym zasługom podczas wojen w brytyjskich 
koloniach. Inny z utworów opowiadał z kolei o historii 
szkockiego klanu MacIntyre, którego początki sięgają kilka 
wieków wstecz i którego członkowie emigrowali ze Szkocji.

Lżejszą treść miała szkocka piosenka zatytułowana 
„Brzoza”, opowiadająca historyjkę o chłopcu namawiają-
cym dziewczynę, aby skradła klucz i wymknęła się nocą 
z domu, zakończona spotkaniem pod tytułową brzozą. 
Inne ciekawe utwory o treści rodzajowej, przedstawione 
na koncercie, to piosenka śpiewana z perspektywy młodej 
żony węglarza, który podstępem został zrekrutowany do 
wojska oraz popularny w XVIII i XIX-wiecznej Szkocji rodzaj 
„piosenki umoralniającej”, przestrzegającej przed konse-
kwencjami nieroztropnego prowadzenia się.

Warto też wspomnieć, że typowym dla dawnej szkockiej 
muzyki instrumentem była harfa, później dopiero wyparta 
przez dudy. Mieliśmy więc możliwość wysłuchania również 
typowego utworu „air” skomponowanego na harfę, o 
pięknie brzmiącym tytule „Byłem zmęczony, lecz sen nie 
mógł przyjść do mnie”. 

Sylwia Pańków
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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:
-Podejmę pracę chałupniczą. Tel. 787 

327 755
-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

-Kupię starszą Toyotę. Stan techniczny 
bez znaczenia. Może być bez ubezpie-
czenia i przeglądu. Tel. 668 171 639

-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

-Pruszków: udział w domu jedno-
rodzinnym 64 m2 sprzedam. Tel. 604 
292 420

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

-Sprzedam mieszkanie 38 m2,
4 piętro, ciepłe i słoneczne. Blisko: skle-
py, szkoła, WKD, basen, szpital. Cicha 
okolica, Grodzisk Maz. Cena: 160 000 zł. 
Tel. 604 724 198

-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 lokal 26 m2 Ursus Niedź-
wiadek, centrum handlowe, media, 
witryna, bezpośrednio na każdą dzia-
łalność, cena 1400 zł do negocjacji. Tel. 
503 049 797

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

MATRYMONIALNE:
-Ja: 54 l, 170 cm, 70 kg, wdowiec, 

niezależny. Poznam Panią w podobnym 
wieku. Tel. 576 207 245

-Wdowiec pozna kulturalną, zgrabną 
Panią do 63 l z W-wy i okolic. Tel. 570 
916 005

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

KUPIĘ - SPRZEDAM:
-Aa. Kupię starocie, monety, srebra, 

odznaczenia, zegarki, militaria, porce-
lanę, platery, pocztówki i znaczki. Tel. 

502 510 493
-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 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

- 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 gar-
nitury 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. 
Cena: 80 zł. 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 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 roślinę ozdobną: Agawę, 
odchowana, zdrowa, piękna 9-letnia. 
Odbiór własny. Tel. 600 592 321

-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

-Sprzedam zdrową, ładną, 9-letnią, 
egzotyczną Agawę o rozpiętości ramion 
1,40 cm i wysokości: 1,10 cm. Odbiór 
własny w okolicach Grodziska Maz. Tel. 
600 592 321. Cena: 450 zł

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

-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

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

-Naprawa maszyn budowlaszych. Tel. 
690 009 423

-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

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

-Nawiążę kontakt z handlującym na 
targu w celu odsprzedania bardzo tanio 
różnych rzeczy z uporządkowanego 
strychu, piwnic i garażu. Tel. 22 755 74 87

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

-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

-ZAGINĄŁ! W Pruszkowie zaginął 
pies rasy spaniel. To 3 letni nieduży 
pies, wabi się Karmel. Proszę zadzwoń 
jeśli go widziałeś lub jest u Ciebie. Tel. 
505 529 328

Drobne od osób prywatnych za darmo!
Wyslij treść SMS na nr. 885 585 001
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3427/1821/OMS Grodzisk Maz., kawalerka,
pow. 35 m2, cena 197.000 zł

3426/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 47
m2, cena 207.000 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

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 Maz., Chrzanów
Mały, kawalerka, pow. 21 m2, cena 120.000 zł

3408/1821/OMS Warszawa, Ursus, 3 pokoje,
pow. 70 m2, cena 490.000 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

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

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

3380/1821/OMS Brwinów, 4 pokoje, pow. 72 
m2, cena 362.000 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

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 255.000 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 229.000 zł

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

3374/1821/OMS Warszawa, Ursus, 2 pokoje,
pow. 43 m2, cena 285.000 zł

3373/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje + ogród
zimowy, 2 pokoje, pow. 64 m2, cena 480.000 zł

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

3359/1821/OMS Pruszków, Parzniew,
3 pokoje, pow. 71 m2, cena 430.000 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

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

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

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

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

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

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

3066/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 48
m2, cena 253.000 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

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

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

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

1699/1821/ODS Milanówek, pół bliźniaka,
5 pokoi, pow. 160m2, działka 500m2, 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
1.250.000 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 1400 m2, cena
370.000 zł

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

1673/1821/ODS Brwinów, bliźniak, 4 pokoje,
pow. 141 m2, działka 503 m2, cena 775.000 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

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

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
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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
730.000 zł

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

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

1682/1821/ODS Warszawa, Ursus, wolnostojący,
6 pokoi, pow. 180 m2, cena 977 m2, cena
1.350.000 zł

1658/1821/ODS Nadarzyn, Rusiec, wolnostojący,
3 pokoje, pow. 230 m2, działka 1500 m2, cena
1.220.000 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

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 1080m2, cena 1.060.000 zł

1647/1821/ODS Żółwin,  wolnostojący,
4 pokoje, pow. 190 m2, działka 1000 m2, cena
1.100.000 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

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

1644/1821/ODS Pruszków, wolnostojący,
magazyn wysokiego składowania wraz
z wyposażeniem, pow. 600m2, 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 715.000 zł

1628/1821/ODS Nadarzyn, Rusiec, wolnostojący,
3 pokoje, pow. 125m2, 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

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

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 500m2, 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

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

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. 122m2, działka 370m2, cena
698.000 zł

1491/1821/ODS Pruszków, segment, 6 pokoi,
pow. 238 m2, działka 300 m2, cena 890.000 zł

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

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

1482/1821/ODS Brwinów, wolnostojący, 5 pokoi,
pow. 145 m2, cena 1267 m2, cena 719.000 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
730.000 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

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

1435/1821/ODS Boża Wola, 7 pokoi, pow. 200 
m2, działka 800 m2, cena 690.000 zł
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1434/1821/ODS Wycinki Osowskie, pow. 160
m2, 4 pokoje, stan do wykończenia, działka
1500 m2, cena 350.000 zł

1425/1821/ODS Ożarów Maz., Duchnice,
4 pokoje, pow. 85 m2, działka 1405 m2, cena
349.000 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
881 m2, 4 pokoje, cena 550.000 zł

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

1195/1821/ODS Ożarów Maz., pow.190 m2,
5 pokoi, działka 380 m2, cena 685.000 zł

1018/1821/ODS Pruszków, pow. 220 m2,
5 pokoi, działka 750 m2, cena 770.000 zł

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

951/1821/ODS Ożarów Maz., 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
740.000zł

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

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

1245/1821/ODS Grodzisk Maz., 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

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

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

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

1545/1821/ODS Raszyn, wolnostojący, stan do
wprowadzenia, 5 pokoi, pow. 210 m2, działka
780 m2, cena 1.120.000 zł

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

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

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

2 5 9 9 / 1 8 2 1 / O G S  N a d a r z y n ,  W o l a
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

2 5 9 1 / 1 8 2 1 / O G S  B r w i n ów,  O t rę b u s y,
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. 799m2, 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

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. 640 m2, cena 260.000 zł

2544/1821/OGS Michałowice, Pęcice Małe,
budowlana, pow. 650 m2, cena 270.000 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 420.000 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. 1445m2, 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

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

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 800.000 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

708/1821/OGS Leszno, Wyględy, pow. 1000 m2,
budowlana, cena 289.000 zł

1237/1821/OGS Pruszków, pow. 580 m2,
budowlana, cena 275.000zł

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

1651/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, pow. 1000
m2, budowlana, cena 129.000 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

937/1821/OGS Michałowice, Pęcice, pow.
1008 m2, budowlana ,cena 320.000 zł

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

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

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

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

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

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

1780/1821/OGS Raszyn, Laszczki, pow. 1018
m2, budowlana, cena 100.000 zł

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

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

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

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

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

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

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

2163/1821/OGS Komorów, budowlana, pow.
1650 m2, cena 873.000 zł

2162/1821/OGS Komorów, budowlana, pow.
1600 m2, cena 830.000 zł
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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

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

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

1 199 000 PLN

Nadarzyn

3 pok., 395 m2
Nr oferty: 

1697/1821/ODS
Rok budowy: 2007

Stan: idealny

Typ domu wolnostojący

Pow. działki 1800 m .kw.

Kontakt 22 730 33 43

Działka na sprzedaż

635 000 PLN

Kajetany

4100 m2

Działka na sprzedaż

175 000 PLN

Nadarzyn, Stara Wieś

1200 m2

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 43

Mieszkanie na sprzedaż

690 000 PLN

Pruszków

4 pok., 122 m2
Nr oferty: 

2386/1821/OMS
Rok budowy: 2013

Stan: idealny

Piętro: 1

Typ kuchni: otwarta

Kontakt 22 730 33 40

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., 39 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

Dom na sprzedaż

370 000 PLN

Brwinów

4 pok., 140 m2

Nr oferty: 

2032/1821/OGS

Rodzaj działki przemysłowa

Kształt
prostokąt
28mx150m

Media tak

Kontakt 22 730 33 40

Dom na sprzedaż

398 000 PLN

Milanówek

7 pok., 270 m2

Nr oferty: 

2130/1821/OGS

Rodzaj działki budowlana

Kształt
prostokąt
30mx40m

Media tak

Kontakt 22 730 33 43
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