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U NAS. Czteroosobowa rodzina zatruła się tlenkiem węgla

Uwaga na czad!
W Piastowie czteroosobowa rodzina zatruła się tlenkiem węgla. Na szczęście wszystkim poszkodowanym udało 
się w porę udzielić pomocy. Niestety o tej porze roku podobne zatrucia czadem zdarzają się stosunkowo często. 
Jak unikać dramatów?

Na początku grudnia ub. 
r. w jednym z domów jed-

norodzinnych przy ul. Zalew-
skiego w Piastowie cztero-
osobowa rodzina zatruła się 
tlenkiem węgla. Na miejscu 
zdarzenia szybko pojawiły się 
dwa zastępy straży pożarnej 
z Pruszkowa i jednostka z Pia-
stowa, policjanci z komendy 
w Pruszkowie oraz karetka 
pogotowia.

Działania służb polegały na 
przeprowadzeniu pomiarów 
oraz udzieleniu pomocy oso-
bom, które były w budynku, 
w szczególności podaniu 
tlenu, zabezpieczeniu miej-
sca zdarzenia, przewietrzeniu 
budynku i ponownym prze-
prowadzeniu pomiarów. Na 
szczęście wszystkim poszko-
dowanym udało się w porę 
udzielić pomocy. 

- Poszkodowane zostały 
trzy osoby dorosłe i jedno 
dziecko. Jedna z kobiet była 
dość mocno podtruta, kon-
takt z nią był utrudniony, 
ale po tlenoterapii stwier-
dzono, że nie ma potrzeby 
przewiezienia jej do szpitala. 
Prawdopodobną przyczyną 

zdarzenia był piec gazowy 
do ogrzewania domu – mówi 
st. kpt. Karol Kroć, ofi cer pra-
sowy Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Pruszkowie.

Czad – cichy zabójca
Niestety do podobnych 

zdarzeń dochodzi wyjąt-
kowo często. Zdarza się, że 
zatrucia tlenkiem węgla mają 
dramatyczne skutki. Co roku 
z powodu zatrucia czadem 
w Polsce umiera ok. 100 osób, 
a kilka razy więcej ulega 

zatruciu wymagającym ho-
spitalizacji.

Przeważająca większość 
wypadków śmiertelnych zda-
rza się między 1 listopada 
a 31 marca, a więc w porze 
chłodnej. Bardzo często nie 
ma to związku z powstaniem 
pożaru, a wynika jedynie 
z niewłaściwej eksploatacji 
budynku i znajdujących się 
w nim urządzeń oraz instala-
cji grzewczych.

Tlenek węgla, nazywany 
cichym zabójcą, jest niewi-
docznym i pozbawionym za-

pachu gazem, nieco lżejszym 
od powietrza, co powoduje, 
że łatwo się z nim miesza 
i w nim rozprzestrzenia. Po-
wstaje w wyniku niepełnego 
spalania wielu paliw m.in.: 
drewna, oleju, gazu, benzyny, 
nafty, propanu, węgla, ropy, 
spowodowanego brakiem 
odpowiedniej ilości tlenu, 
niezbędnej do zupełnego 
spalania. Może to wynikać 
z braku dopływu świeżego 
(zewnętrznego) powietrza do 
urządzenia, w którym nastę-
puje spalanie albo z powodu 
zanieczyszczenia, zużycia lub 
złej regulacji palnika gazowe-
go, a także przedwczesnego 
zamknięcia paleniska pieca 
lub kuchni.

Jest to szczególnie groźne 
w mieszkaniach, w których 
okna są szczelnie zamknięte 
lub uszczelnione na zimę. 

Dokończenie na str. 3
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POWIAT PRUSZKOWSKI. Ponad 3 miliony zotych dofi nansowania dla Szpitala Powiatowego

Dotacja dla szpitala „Na Wrzesinie”
W Szpitalu Powiatowym w Pruszkowie trwa przebudowa i modernizacja oddziałów. Łączny koszt inwestycji 
szacuje się na kwotę 7 760 940,89 z. Na niedawnej konferencji prasowej ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła, 
wojewody mazowieckiego Zdzisława Sipiery i starosty pruszkowskiego Maksyma Gołosia poinformowano 
o przekazaniu dofi nansowania w kwocie 3 355 152,00 zł celem wsparcia trwającego w placówce remontu.

Od połowy września trwa remont 
w Szpitalu Powiatowym w Prusz-

kowie. Prowadzone są prace nad prze-
budową i modernizacją infrastruktury 
Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej 
(poradni chirurgicznej i ortopedycznej, 
poradni badań endoskopowych, po-
radni badań czynnościowych i elektro-
fizjologii serca), Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej, Nocnej i Świątecznej Opieki 
Zdrowotnej oraz Szpitala Powiatowego 
(Izby Przyjęć, Oddziału Chirurgicznego 
na parterze). Planowana jest także 
wymiana instalacji CO i wodnej na po-
ziomie -1 oraz zakup i montaż agregatu 
prądotwóczego. Całkowitą wartość tej 
części inwestycji szacuje się na kwotę 4 
193 940,89 z.

Po kilkumiesięcznych staraniach 
starostwa powiatowego w Pruszkowie 
udało się uzyskać dofinansowanie 
z budżetu państwa w wysokości 3 355 
152,00 zł. Dotacja powiatu do inwestycji 
to kwota 582 958,50 zł. Dodatkowe środ-
ki będą niezwykle cennym wsparciem 
trwającego w szpitalu remontu.

- W 2015 roku, kiedy rozpoczynaliśmy 
defi niowanie na nowo interesu służby 
zdrowia w powiecie pruszkowskim nie 
dało się nie zauważyć, że w szpitalu 
„Na Wrzesinie” jest bardzo wiele do 
zrobienia. Pomoc, którą pozyskaliśmy 
z budżetu państwa to niezwykle radosny 
fakt dla mieszkańców powiatu prusz-
kowskiego - mówi starosta pruszkowski, 
Maksym Gołoś.

Remont szpitala powiatowego potrwa 
co najmniej do 31 marca 2018 r. W tym 
roku planowany jest drugi etap realizacji 
inwestycji. Zaplanowano rozbudowę 

placówki o dodatkowy, umieszczony 
centralnie dwukondygnacyjny budynek 
oraz przebudowę obecnego budynku 
B. Inwestycja obejmie również remont 
i przebudowę urządzeń instalacyjnych, 
pomieszczeń przyłącza wody, węzła 
cieplnego i centrali telefonicznej oraz 
modernizację istniejącej windy i dobu-
dowę dwóch nowych.

W dobudowanym budynku B1 zlokali-

zowane będą: zespół wejścia głównego 
z zapleczem, nowa Izba Przyjęć, gabi-
nety poradni AOS oraz na poziomie -1 
przyziemia, centralne archiwum i stacja 
przygotowania łóżek. Koszt wykonania 
tej części inwestycji wynosi 3 567 000,00 
zł. Łączny koszt inwestycji szacuje się na 
kwotę 7 760 940,89 z. 

KR, Fot. mat. pras. Starostwa
Powiatowego w Pruszkowie

PRAWO. Wprowadzono zmiany w prawie pracy

Pracodawcy muszą przygotować się na zmiany!
Od nowego roku weszło w życie kilka istotnych zmian w prawie pracy. Najważniejsze dotyczą pacy minimalnej, 
zatrudniania cudzoziemców i walki z agencjami-krzakami.

Od 1 stycznia br. każdy pracownik za-
trudniony w oparciu o umowę zle-

cenia lub samozatrudnienie (świadczący 
jednoosobowo usugi na rzecz innej 
fi rmy) nie może zarabiać mniej niż 13,70 
z brutto za godzinę pracy (około 10,50 zł 
na rękę). Natomiast osoby zatrudnione 
w oparciu o umowę o pracę powinny 
otrzymywać minimalne wynagrodzenie 
w wysokości 2 100 zł brutto, czyli około 
1 530 zł na rękę. To stosunkowo niewiel-
ka zmiana w porównaniu z ubiegłym ro-
kiem, gdzie stawki minimalne wynosiły 
odpowiednio: 13 zł brutto za godzinę 
pracy i 2 000 zł brutto na etacie.

Ważna zmiana została wprowadzona 
w związku z podjęciem walki z tzw. 

agencjami - krzakami. Od 1 stycznia br. 
agencje pracy tymczasowej będą musia-
ły posiadać lokal, co ma istotne znacze-
nie w przypadku kontroli inspektorów 
z Państwowej Inspekcji Pracy. Ponadto, 
marszałkowie województw zostali zo-
bowiązani do sprawdzania raz na trzy 
miesiące, czy agencje nie zalegają m.in. z 
opłacaniem obowiązkowych składek na 
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Od 1 stycznia br. zmienio się także 
prawo regulujące zatrudnianie cudzo-
ziemców spoza Unii Europejskiej. Zmia-
ny dotyczą głównie obywateli sześciu 
krajów byłego ZSRR: Ukraińców, Rosjan, 
Białorusinów, obywateli Gruzji, Armenii 
i Modawii. Od nowego roku wprowadzo-

ny został nowy typ zezwolenia na pracę 
sezonową w rolnictwie, ogrodnictwie 
i turystyce, które będzie ważne przez 
9 miesięcy.

Ponadto obywatele wyżej wymienio-
nych sześciu byłych republik radzieckich 
przejdą uproszczoną procedurę ubie-
gania się o takie zezwolenie, będą też 
mogli uzyskać tzw. wpis wielosezonowy 
na trzy lata. Na zezwoleniu sezonowym 
będzie im również wolno wykonywać, 
nie dłużej niż przez miesiąc, inne prace. 
Co więcej, cudzoziemcy oczekujący na 
wydanie oświadczeń i zezwoleń na pra-
cę sezonową będą traktowani jak osoby 
przebywające w Polsce legalnie.

Kinga Rochalska

MIEJSCE 
NA TWOJĄ 
REKLAMĘ

reklama@fl esch.pl
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ZAWIADOMIENIE  WOJEWODY  MAZOWIECKIEGO 

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 
2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017r., 
poz. 1496) zawiadamia się, że w dniu 6 października 2017 
r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie zezwolenia 
na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej nr 720 i nr 700 polegająca na budowie 
drogi rowerowej oraz ciągu pieszo rowerowego wzdłuż 
DW nr 720 - odcinek od ul. J. Poniatowskiego do skrzy-
żowania z DW nr 700 i od skrzyżowania do granicy 
gminy Brwinów i Ożarów Mazowiecki”.

 Inwestorem przedsięwzięcia jest Burmistrz Błonia, ul. Ry-
nek 6, 05-870 Błonie, reprezentowany przez pełnomocnika 
pana Huberta Maj.

Numery działek w projektowanym pasie drogowym, 
podlegające podziałowi do przejęcia pod inwestycję 
(w nawiasach numery działek po podziale – tłustym 
drukiem numery działek przeznaczone do przejęcia pod 
inwestycję):

• obręb 0019 – działki nr ew.: 27/1 (27/4, 27/5), 30 
(30/1, 30/2), 33 (33/1, 33/2), 39/1 (39/4, 39/5), 39/2 
(39/6, 39/7), 39/3 (39/8, 39/9);

• obręb 0020 – działki nr ew.: 2 (2/1, 2/2), 3 (3/1, 
3/2), 4/1 (4/20, 4/21), 4/3 (4/22, 4/23), 4/4 (4/24, 
4/25), 13/3 (13/16, 13/17), 13/12 (13/18, 13/19), 
15/1 (15/7, 15/8),  16 (16/1, 16/2),  19 (19/1, 19/2), 
21 (21/1, 21/2),  23/1 (23/3, 23/4), 26 (26/1, 26/2), 
27 (27/1, 27/2), 29 (29/1, 29/2), 30 (30/1, 30/2),  31 
(31/1, 31/2),  32 (32/1, 32/2),  33/1 (33/3, 33/4),  33/2 
(33/5, 33/6), 34 (34/1, 34/2),  35 (35/1, 35/2), 36/1 
(36/5, 36/6),  37 (37/1, 37/2); 

• obręb 0021 – działki nr ew.: 37 (37/4, 37/1, 37/2, 
37/3), 39/36 (39/49, 39/47, 39/48), 40 (40/3, 40/1, 
40/2);

• obręb 0036 Żukówka – działki nr ew.: 331/2 (331/5, 
331/6), 330/4 (330/5, 330/6), 329/1 (329/3, 329/4), 
385 (385/1, 385/2), 328 (328/1, 328/2); 

• obręb 0031 Rokitno – działki nr ew.: 23/1 (23/3, 
23/4), 23/2 (23/5, 23/6), 24 (24/1, 24/2, 24/3), 32/3 
(32/7, 32/8), 32/4 (32/9, 32/10),  32/6 (32/11, 32/12);  

• obręb 0032 Rokitno Majątek – działki nr ew.: 1 (1/1, 
1/2), 3/19 (3/36, 3/37), 5 (5/1, 5/2), 6/1 (6/15, 6/25, 
6/16), 6/2 (6/17, 6/18),  6/3 (6/19, 6/20), 6/4 (6/21, 
6/22),  6/14 (6/23, 6/24),  15 (15/1, 15/2),  12 (12/1, 
12/2), 10/5 (10/6, 10/7); 

Numery działek w istniejącym pasie drogowym:
obręb 0018 – działki nr ew.: 36/7, 31/1, 32/1, 33/1, 34/1, 

35/5; 
• obręb 0019 – działka nr ew.: 57/6;
• obręb 0021 – działka nr ew.: 2/2;
• obręb 0031 Rokitno – działka nr ew.: 22;
• obręb 0032 Rokitno Majątek – działki nr ew.: 7, 13; 
• obręb 0036 Żukówka – działki nr ew.: 327/2, 327/1; 
Numery działek niezbędne dla budowy lub przebu-

dowy sieci uzbrojenia terenu (tłustym drukiem - nu-
mery działek po podziale przeznaczone pod budowę/
przebudowę):

• obręb 0031 Rokitno – działki nr ew.: 24, 31;
• obręb 0032 Rokitno Majątek – działka nr ew.: 15;   
Dzień publicznego obwieszczenia:  10.01.2018 r.

WI-II.7820.2.10.2017.MS

Dokończenie ze str. 1
Czad ma zdolność do wyjątkowego 

łączenia się z hemoglobiną, dlatego 
przy jego wysokim stężeniu wystarczy 
kilka wdechów, aby już się nie obudzić. 
Niepokojącymi oznakami obecności 
tlenku węgla mogą być bóle głowy, 
torsje, wymioty czy nudności.

Jak zabezpieczyć się przed zatruciem?
Policja i straż pożarna apelują, aby na 

co dzień pamiętać o podstawowych 
zasadach:

1. należy uchylić okno w mieszka-
niu, gdy korzysta się z jakiegokol-
wiek źródła ognia (pieca gazowego 
z otwartą komorą spalania, kuchenki 
gazowej lub węglowej),

2. nie wolno zasłaniać kratek wentyla-
cyjnych i otworów nawiewnych,

3. przy instalacji urządzeń i systemów 
grzewczych należy korzystać z usług 
wykwalifi kowanej osoby,

4. należy dokonywać okresowych 
przeglądów instalacji wentylacyjnej 
i przewodów kominowych oraz ich 
czyszczenia. 

Osoby używające węgla i drewna do 

palenia powinny to robić nie rzadziej niż 
raz na 3 miesiące, osoby używające gazu 
ziemnego czy oleju opałowego – nie 
rzadziej niż raz na pół roku. Natomiast 
zarządca budynku lub właściciel ma 
obowiązek m.in. przeglądu instalacji 
wentylacyjnej nie rzadziej niż raz w roku,

5. należy użytkować sprawne tech-
niczne urządzenia, w których odbywa 
się proces spalania zgodnie z instrukcją 
producenta: kontrolować stan tech-
niczny urządzeń grzewczych, stosować 
urządzenia posiadające stosowne do-
puszczenia w zakresie wprowadzenia 
do obrotu,

6. w sytuacjach wątpliwych należy 
żądać okazania wystawionej przez 
producenta lub importera urządzenia 
tzw. deklaracji zgodności, tj. dokumentu 
zawierającego informacje o specyfi kacji 
technicznej oraz przeznaczeniu i zakre-
sie stosowania danego urządzenia,

7. w przypadku wymiany okien na 
nowe należy sprawdzić poprawność 
działania wentylacji, ponieważ nowe 
okna są najczęściej o wiele bardziej 
szczelne w stosunku do wcześniej sto-
sowanych w budynku i mogą pogarszać 

wentylację,
8. należy systematycznie sprawdzać 

ciąg powietrza, np. poprzez przykła-
danie kartki papieru do otworu, bądź 
kratki wentylacyjnej (jeśli nic nie zakłóca 
wentylacji, kartka powinna przywrzeć 
do wyżej wspomnianego otworu lub 
kratki),

9. powinno się często wietrzyć po-
mieszczenia, w których odbywa się 
proces spalania (kuchnie, łazienki wy-
posażone w termy gazowe), a najlepiej 
zapewnić, nawet niewielkie, rozszczel-
nienie okien,

10. rozmieścić czujniki tlenku węgla 
w części domu, w której sypia rodzina. 
Dla zwiększenia bezpieczeństwa, dodat-
kowe czujniki warto umieścić w każdym 
pomieszczeniu,

11. nie należy spalać węgla drzewnego 
w domu, garażu, na zamkniętej weran-
dzie itp., jeżeli pomieszczenia te nie mają 
odpowiedniej wentylacji,

12. nie można zostawiać samochodu 
w garażu z zapalonym silnikiem, nawet 
jeżeli drzwi do garażu pozostają otwarte.

Kinga Rochalska
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CZAS WOLNY. Zima w mieście, czyli czas na ferie! 

F e r i e  t u ż ,  t u ż . . .
Podczas tegorocznych ferii najmłodsi mieszkańcy powiatu pruszkowskiego, powiatu grodziskiego i Ursusa nie 
będą się nudzić. Sprawdzamy, jakie atrakcje czekają dzieci i młodzież z naszego regionu już w czasie wolnym – 
od 15 do 28 stycznia.

W Pruszkowie swoją pro-
pozycję na spędzenie 

„Zimy w mieście” przedstawił 
Miejski Ośrodek Kultury zlo-
kalizowany przy ul.  Miry  Zi-
mińskiej-Sygietyńskiej 5. 
„Kamyk” przygotował bogatą 
ofertę kilkugodzinnych spo-
tkań, które odbywać będą 
się przez dwa tygodnie fe-
rii zimowych. W programie 
Ośrodka przewidziano m.in. 
zajęcia muzyczne z elemen-
tami tańca, zajęcia plastycz-
ne i zajęcia aktorskie. Na 
wszystkie zajęcia wstęp jest 
bezpłatny, obowiązują jed-
nak wcześniejsze zapisy.

Ferie zimowe pod hasłem 
„Budujemy nasze muzeum” 
zorganizuje także Muzeum 
Dulag 121. Podczas licznych 
zajęć dzieci w wieku od 7 
do 12 lat będą miały okazje 
poznać tajemnicze życie mu-
zeum „od podszewki”. Zajęcia 
w Muzeum są bezpłatne.

Zajęcia w powiecie 
pruszkowskim

Na dwutygodniowe za-
jęcia w ramach akcji „Zima 
w mieście” zaprasza także 
MOK w Piastowie. W piastow-
skim Miejskim Ośrodku Kul-
tury zorganizowane zostaną 
zajęcia ruchowe, zajęcia kara-
te, warsztaty artystyczne oraz 
warsztaty nowoczesnych gier 
planszowych. Podobnie jak 
w pruszkowskich ośrodkach, 
również w Piastowie zajęcia 
są bezpłatne.

Niezwykłe atrakcje dla 

mieszkańców powiatu prusz-
kowskiego przygotowuje 
też Ośrodek Kultury „Okej” 
w Brwinowie oraz Nadarzyń-
ski Ośrodek Kultury. Oba 
ośrodki gwarantują dzie-
ciom i młodzieży z okolic 
ciekawe warsztaty naukowe 
i artystyczne, zajęcia sporto-
we oraz wycieczki. Z uwagi na 
ograniczoną liczbę miejsc na 
zajęciach, organizatorzy za-
lecają jak najszybszy kontakt 
z miejskimi ośrodkami kul-
tury.

Atrakcje dla dzieci 
i młodzieży z Ursusa

Atrakcje dla dzieci i mło-
dzieży z Ursusa podczas te-
gorocznych ferii zapewnia 
Dom Kultury „Kolorowa”. 
W programie przewidziano 
bezpłatne warsztaty pla-
styczne, które odbywać będą 
się w poniedziałki i czwartki 
w godzinach 11.00 – 12.30 
oraz bezpłatne warsztaty ce-
ramiczne, które zaplanowano 
na wtorki i piątki w godzinach 
16.30 – 17.30. Na wszystkie 

zajęcia obowiązują zapisy. 
Ponadto, na zakończenie 
ferii, w niedzielę, 28 stycznia, 
w Domu Kultury „Koloro-
wa” wystąpią aktorzy Teatru 
„Igraszka” w przedstawieniu 
teatralnym pn. „Wiślana opo-
wieść”.

Ferie w powiecie 
grodziskim 

Atrakcji dla najmłodszych 
mieszkańców naszego re-
gionu nie zabraknie także 
w Grodzisku Mazowieckim, 
Milanówku i Podkowie Le-
śnej. Milanowskie Centrum 
Kultury pomiędzy 13 a 28 
stycznia zaprasza dzieci i mło-
dzież na ferie na lodowisku. 
Jak zapowiadają organizato-
rzy, 16, 19, 23 oraz 25 stycznia 
na lodowisku zorganizo-
wane zostaną gry, zabawy 
i zawody sportowe, zaś 20 
stycznia - zabawa karnawa-
łowa. Wstęp i wypożyczenie 
łyżew dla dzieci i młodzieży 
z Milanówka są bezpłatne za 
okazaniem legitymacji lub 
karty przedszkolaka.

Zajęcia dla dzieci z Grodzi-
ska Mazowieckiego zorgani-
zuje natomiast miejskie Cen-
trum Kultury. W programie 
nie zabraknie licznych zajęć 
plastycznych oraz sporto-
wych, w tym zajęć z karate, 
zumby czy tańca. Zajęcia są 
bezpłatne.

Program skierowany na 
rozwój artystyczny przygoto-
wało także CKiO w Podkowie 
Leśnej. Podczas tegorocz-
nych ARTFERII zaplanowano 
m.in. warsztaty improwizacji 
teatralnej oraz warsztaty ko-
miksu i karykatury. W progra-
mie ferii nie zabraknie spa-
cerów po zimowej Podkowie 
Leśnej, zabaw integracyjnych 
oraz miejsca na inwencję 
własną uczestników. Cena 
zajęć za tydzień dla dzieci 
zamieszkałych w Podkowie 
Leśnej wynosi 100 zł, zaś dla 
dzieci zamieszkałych poza 
Podkową Leśną – 125 zł. Jak 
informują organizatorzy, na 
wszystkich zajęciach zostały 
już ostatnie miejsca.

Kinga Rochalska
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13 stycznia (sobota)
Godz. 15:00 – Finałowy koncert XIX Regionalnego 

Przeglądu Kolęd i Pastorałek „ŚPIEWAJMY I GRAJMY 
MU…”

Konkurs organizowany jest pod patronatem prezydenta 
Pruszkowa – Jana Starzyńskiego. Podczas koncertu moż-
na usłyszeć najpiękniejsze kolędy i pastorałki w wykonaniu 
Laureatów XIX Regionalnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek: 
solistów, zespołów wokalno-instrumentalnych i chórów 
z powiatu pruszkowskiego i jego okolic.

Miejsce: Kościół św. Kazimierza w Pruszkowie, ul. 
Kraszewskiego 23, Pruszków;

Godz. 16:00 i 20:00 – Wielka Gala Noworoczna
Podczas Noworocznej Gali Koncertowej zobaczymy 

najlepszych wykonawców: solistów, muzyków, tancerzy 
baletowych oraz chórzystów - łącznie ponad 50 osobowy 
skład artystyczny. Wspaniali artyści, bogactwo strojów, 
nowatorstwo choreografi i wzbogacone wirtuozerskim 
tańcem par baletowych to bogactwo doznań artystycz-
nych w najlepszym wykonaniu.

Miejsce: Kino Centrum Kultury, ul. Spółdzielcza 9, 
Grodzisk Mazowiecki. WSTĘP: 100 zł.

14 stycznia (niedziela)
Godz. 12:00 – 14:00 – „Bajkowy świat” – bal karna-

wałowy dla dzieci
Zabawę poprowadzą Danuta I Adam Kłudczyńscy. Za-

chęcamy do przebrania się za postaci z ulubionych bajek!
Miejsce: MOK im. A. Kamińskiego, ul. Miry Zimińskiej-

-Sygietyńskiej 5, Pruszków.

20 stycznia (sobota)
Godz. 16:00-21:00 – Zabawa karnawałowa w „Ka-

myku” dla dorosłych
Zabawa karnawałowa dla dorosłych, którą poprowadzi 

Jan Jaworski. Bilety do nabycia w recepcji MOK, ul. Miry 
Zimińskiej- Sygetyńskiej 5 w Pruszkowie od 15.01.

Miejsce: MOK im. A. Kamińskiego, ul. Miry Zimińskiej-
-Sygietyńskiej 5, Pruszków.

21 stycznia (niedziela)
Godz. 16:00 – Koncert „Chanderka”
Chanderka to poetycka opowieść o potrzebie miłości 

i przemijaniu. To rozmowa dwojga ludzi, czasem monolog 
przed lustrem, czasem milczenie. Piosenki z tekstami Gra-
żyny Orlińskiej – poetki, autorki wielu przebojów, śpiewają 
Grzegorz Marchowski i Magdalena Choryło.

Miejsce: MOK im. A. Kamińskiego, ul. Miry Zimińskiej-
-Sygietyńskiej 5, Pruszków;

Godz. 12:30 – Niedzielny Teatrzyk – „Księżniczka na 
ziarnku grochu czyli marchewka z groszkiem”

Jest to bajka o kapryśnych książątkach, książę Groszek 
nie mógł się zdecydować, którą księżniczkę wybrać na 
swoją żonę. Wyruszył więc w podróż do odległych krajów, 
lecz swoją kapryśną wybrankę znalazł całkiem niedaleko.

Miejsce: Kino Centrum Kultury, ul. Spółdzielcza 9,. 
Grodzisk Mazowiecki. Wstęp: 10zł

23 stycznia (Wtorek)
Mammografi a 
Badania w ramach Populacyjnego Programu Wczesne-

go Wykrywania Raka Piersi. Bezpłatne dla kobiet ubezpie-
czonych, refundowane przez NFZ co 2 lata! 

Miejsce: przy byłym Kinie Wolność, ul. Kilińskiego 8a, 
Grodzisk Mazowiecki.

24 stycznia (środa) 
Godz. 13:30 – Kino dla seniora „W starym dobrym 

stylu”
Historia trzech kumpli –Willie, Joe i Al’a, którzy decy-

dują się przełamać stereotyp spokojnych emerytów i po 
raz pierwszy w życiu zejść ze ścieżki prawości, kiedy ich 
fundusz emerytalny zostaje zlikwidowany.

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

Zebrała: AJ

•Wystawy •Filmy •Koncerty •Spotkania

R E K L A M A

B E Z TA B U
Drodzy czytelnicy 
Dzisiaj postanowiłam nie dołączać listu od czytelnika 

gdyż problem, który chciałabym poruszyć pojawia się 
w wielu listach i mailach od Państwa.

Mianowicie chciałabym poruszyć temat sylwestrowych 
fajerwerków.

Piszecie Państwo o skutkach „puszczania petard” jakie za-
obserwowaliście u zwierząt, małych dzieci, osób starszych.

Problem zdecydowanie wymaga pochylenia się nad nim 
ponieważ corocznie wywołuje spore, animozje między 
fanami  i przeciwnikami tej tradycji.

Dzień po sylwestrze portale społecznościowe wręcz 
zalewane są informacjami o spłoszonych, zaginionych lub 
przygarniętych czworonogach. Ludzie często pozostają 
w domach aby nie zostawiać swoich wystraszonych pupili.

Niestety temat nie dotyczy jedynie zwierząt.

Sylwestrowe strzelanie bardzo źle znoszą maleńkie dzieci 
oraz osoby starsze, ci ostatni nierzadko mają już osłabiony 
kontakt z rzeczywistością a huki wywołują u nich niepo-
trzebne stany lękowe.

Najważniejszy jednak jest fakt, że dostęp do fajerwerków 
mają osoby nieletnie, rzadko w „dzikich” punktach sprze-
daży sprawdza się wiek kupujących petardy.

W noc sylwestrową tylko do przypadków poparzeń 
karetki pogotowia oraz wozy straży pożarnej wyjeżdżają 
dziesiątki razy.

Drodzy Państwo przemyślmy czy warto jest narażać 
siebie, bliskich, zwierzęta na traumę związaną wielogo-
dzinnymi hukami petard.

Temat pozostawiam do indywidualnej refl eksji…

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 usu-
nąć plamy z tłuszczu czy jak z pompą oświadczyć się ukochanej. 

WYDARZENIA. Orszaki trzech króli w naszych miastach

K r ó l o w i e  p r z e s z l i  u l i c a m i
Już po raz trzeci ulicami Piastowa i drugi w Milanówku przeszedł Orszak Trzech Króli. W sobotę, 6 stycznia br., 
mieszkańcom obu miast towarzyszyli redaktorzy gazety „Flesch Mazowsza”.

Święto Trzech Króli to po-
toczna nazwa uroczysto-

ści Objawienia Pańskiego 
- orszak po ulicach miast 
i miasteczek ma za zadanie 
przypominać o wydarzeniu 
sprzed wieków: gdy Bóg 
ukazał się ludziom i zaistniał 
w historii.

W minioną sobotę, 6 stycz-
nia, o godz. 10.15 spod Li-
ceum Ogólnokształcącego 
im. F. Nansena wyruszył pia-
stowski Orszak Trzech Króli. 
Na czele orszaku stanęli trzej 
królowie - Kacper, Melchior 
i Baltazar, symbolizujący trzy 
kontynenty - Europę, Azję 
i Afrykę, a także trzy poko-
lenia mężczyzn - młodzień-
ca, mężczyznę w sile wieku 
i starca. Aktorom towarzy-
szyły władze miasta i licznie 
zgromadzeni mieszkańcy. 
Orszak przeszedł ulicami: al. 
Piłsudskiego, ul. Dąbrowskie-
go, ul. Ogińskiego do kościoła 
pw. Chrystusa Króla Wszech-
świata. Po drodze uczestni-
ków wydarzenia czekało spo-
tkanie z Herodem oraz wiele 
ciekawych inscenizacji te-
matycznych. Zwieńczeniem 
wyjątkowego wydarzenia 

była uroczysta Eucharystia 
w kościele pw. Chrystusa 
Króla Wszechświata. 

Tegorocznemu milanow-
skiemu orszakowi towarzy-
szyło hasło: „Bóg jest dla 
wszystkich”, bez wyjątku. 

Ponieważ trwa czas kolędo-
wania, uczestnikom rozdano 
śpiewniki. Rozdano również 
papierowe korony o symbo-
licznym znaczeniu: korona 
na naszej głowie oznacza, 
że będąc blisko Boga my też 
mamy godność królewską 
oraz przypomina, byśmy jak 
Trzej Królowie poszukiwali 
Boga każdego dnia.  

Sformowanie orszaku na 
dziedzińcu kościoła poprze-
dziło odczytanie fragmentu 
Ewangelii wg. św. Łukasza, 
wspominającego o podró-
ży św. Józefa z brzemien-
ną Maryją do Betlejem, by 
wziąć udział w spisie ludności 
zarządzonym w państwie 
rzymskim. Nawiązując sym-
bolicznie do tego wydarzenia 
orszak poprowadzili zatem 
aktorzy odtwarzający Świętą 

Rodzinę eskortowaną przez 
rzymskich legionistów.

Uroczystość, zaczęła się 
i zakończyła na dziedzińcu 
kościoła p.w. Matki Bożej 
Bolesnej, gdzie uskrzydlone, 
ubrane na biało Anioły sym-
bolicznie niosły „tchnienie 
wiary”, a księża i wolonta-
riusze z obu milanowskich 
parafii naklejali wszystkim 
obecnym na ubrania plakietki 
upamiętniające. Ewentualni 
chętni już zaproszeni zostali 
do uczestnictwa i pomocy 
w organizacji przyszłorocz-
nego orszaku. Po modlitwie 
i błogosławieństwie można 
było zrobić zdjęcia z aktorami 
biorącymi udział w odtwarza-
nych scenach. 

Tekst i zdjęcia:
Kinga Rochalska,

Sylwia Pańków
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ZAWIADOMIENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO 

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 
2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1496) zawiadamia się, że w dniu 6 października 2017 
r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie zezwolenia 
na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi 
krajowej nr 92 polegającej na budowie drogi rowerowej 
oraz ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DK nr 92 – odcinek 
od skrzyżowania z DW nr 579 (ul. Targowa) do granicy 
z gminą Ożarów Mazowiecki”.

 Inwestorem przedsięwzięcia jest Burmistrz Błonia, ul. Ry-
nek 6, 05-870 Błonie, reprezentowany przez pełnomocnika 
pana Huberta Maj.

Działki usytuowania obiektu (inwestycja zlokalizowana 
jest w województwie mazowieckim, powiecie warszawskim 
zachodnim – Gmina Błonie, w miejscowościach: Błonie 
i Kopytów):

Gmina Błonie
obręb 0012, jednostka ewidencyjna 143201_4.0012, 

działki o nr ew.: 62, 1, 20/1, 20/2, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 61, 
39, 41, 43, 45, 47, 48, 51/1, 51/2, 53, 55/1, 57,

obręb 0013, jednostka ewidencyjna 143201_4.0013, dział-
ki o nr ew.: 1, 2, 3/1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12/3, 12/4, 13, 14, 15, 

obręb 0015, jednostka ewidencyjna 143201_4.0015, 
działki o nr ew.: 1, 2/9, 22, 

obręb 0017, jednostka ewidencyjna 143201_4.0017, 
działki o nr ew.: 1/1, 1/2, 1/3, 4/14, 7/3, 7/4, 10, 11/5, 11/6, 
12/1, 13/1, 16/1, 89, 17,

obręb 0015 Kopytów ,  jednostk a ewidenc yjna 
143201_5.0015, działki o nr ew.: 164, 13, 31/1, 31/28, 31/29, 
31/30, 31/31, 31/33, 32/1, 33/1, 34/1, 35/1, 21/2, 21/3, 23/4, 
23/5, 26.

- w projektowanym pasie drogowym, działki podlega-
jące podziałowi do przejęcia pod inwestycję (w nawia-
sach numery działek po podziale - tłustym drukiem nu-
mery działek przeznaczone do przejęcia pod inwestycję):

Gmina Błonie
obręb 0012, jednostka ewidencyjna 143201_4.0012, dział-

ki o nr ew.: 1 (1/1, 1/2), 20/1 (20/3, 20/4), 20/2 (20/5, 20/6), 
23 (23/1, 23/2), 26 (26/1, 26/2), 29 (29/1, 29/2), 32 (32/1, 
32/2), 35 (35/1, 35/2), 38 (38/1, 38/2), 39 (39/1, 39/2), 41 

(41/1, 41/2), 43 (43/1, 43/2), 45 (45/1, 45/2), 47 (47/1, 47/2), 
48 (48/1, 48/2), 51/1 (51/3, 51/4), 51/2 (51/5, 51/6), 53 (53/1, 
53/2), 55/1 (55/3, 55/4), 57 (57/1, 57/2),

obręb 0013, jednostka ewidencyjna 143201_4.0013, 
działki o nr ew.: 1 (1/1, 1/2), 2 (2/1, 2/2), 3/1 (3/3, 3/4), 4 
(4/1, 4/2), 5 (5/1, 5/2), 6 (6/1, 6/2), 7 (7/1, 7/2), 8 (8/1, 8/2), 10 
(10/1, 10/2), 11 (11/1, 11/2), 12 (12/1, 12/2), 13 (13/1, 13/2), 
14 (14/1, 14/2), 15 (15/1, 15/2), 

obręb 0015, jednostka ewidencyjna 143201_4.0015, 
działki o nr ew.: 22 (22/1, 22/2), 

obręb 0017, jednostka ewidencyjna 143201_4.0017, 
działki o nr ew.: 7/4 (7/8, 7/9), 16/1 (16/3, 16/4), 12/1 (12/3, 
12/4), 13/1 (13/3, 13/4), 11/6 (11/8, 11/9), 89 (89/1, 89/2),

obręb 0015 Kopytów ,  jednostk a ewidenc yjna 
143201_5.0015, działki o nr ew.: 31/1 (31/62, 31/63), 31/28 
(31/50, 31/51), 31/29 (31/52, 31/53), 31/30 (31/54, 31/55), 
31/31 (31/56, 31/57), 31/33 (31/47, 31/48), 32/1 (32/2, 
32/3), 33/1 (33/2, 33/3), 34/1 (34/2, 34/3), 35/1 (35/2, 35/3), 
21/2 (21/4, 21/5), 21/3 (21/6, 21/7), 23/4 (23/6, 23/7), 23/5 
(23/8, 23/9).

Numery działek przeznaczone pod przebudowę/bu-
dowę: sieci uzbrojenia terenu, urządzeń wodnych, me-
lioracji, dróg innych kategorii, zjazdów, infrastruktury 
tymczasowej niewchodzące w  skład projektowanego 
pasa drogowego (tłustym drukiem - numery działek 
po podziale przeznaczone pod budowę/przebudowę):

Gmina Błonie
obręb 0012, jednostka ewidencyjna 143201_4.0012, dział-

ki o nr ew.: 20/2 (20/6), 38 (38/2), 41 (41/2), 62, 61,
obręb 0017, jednostka ewidencyjna 143201_4.0017, 

działki o nr ew.: 7/3, 10, 11/5, 17,
obręb 0015 Kopytów ,  jednostk a ewidenc yjna 

143201_5.0015, działki o nr ew.: 33/1 (33/3), 21/2 (21/5). 
Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infra-

struktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w War-
szawie (pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 639, 
w godzinach 13-16 – poniedziałek, 8-12 – środa i piątek), 
gdzie można zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski do czasu 
wydania orzeczenia w sprawie.  

 Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) 
doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu 
dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Dzień publicznego obwieszczenia:  10.01.2018 r.
WI-II.7820.1.12.2017.MO

MIEJSCE 
NA TWOJĄ 
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SPRAWDŹ NASZE OFERTY: www.nieruchomosci.fl esch.pl

3475/1821/OMS Warszawa Ursus, 3 pokoje,
pow. 50 m2, cena 300.000 zł

3474/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 48
m2, cena 230.000 zł

3476/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 59 
m2, cena 369.000 zł

3477/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 37
m2, cena 204.000 zł

3479/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 37
m2, cena 175.000 zł

3463/1821/OMS Grodzisk Maz., kawalerka,
pow. 38 m2, cena 160.000 zł

3460/1821/OMS Stara Babice, Latchorzew,
4 pokoje, pow. 77 m2, cena 495.000 zł

3467/1821/OMS Piastów, kawalerka, pow. 32 
m2, cena 194.000 zł

3465/1821/OMS Piastów, 3 pokoje, pow. 47
m2, cena 249.000 zł

3464/1821/OMS Piastów, kawalerka, pow. 30
m2, cena 183.000 zł

3453/1821/OMS Piastów, kawalerka, pow. 35
m2, cena 255.000 zł

3459/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 52
m2, cena 310.000 zł

3462/1821/OMS Warszawa, Ursus, 3 pokoje,
pow. 70 m2, cena 540.000 zł

3457/1821/OMS Warszawa, Ursus, 4 pokoje,
pow. 58 m2, cena 336.000 zł

3454/1821/OMS Warszawa, Ursus, 3 pokoje,
pow. 71 m2, cena 536.000 zł

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

3426/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 47
m2, cena 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 Mazowiecki,
3 pokoje, pow. 66 m2, cena 400.000 zł

3418/1821/OMS Grodzisk Mazowiecki,
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 429.000zł

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

1711/1821/ODS Żyrardów, wolnostojący,
5 pokoi, pow. 125 m2, działka 700 m2, cena
450.000 zł

1714/1821/ODS Piastów,  pół bliźniaka,
3 pokoje, pow. 130 m2, działka 528 m2, cena
500.000 zł

1709/1821/ODS Nadarzyn, wolnostojący,
4 pokoje, pow. 110 m2, działka 1100 m2, cena
550.000 zł

1710/1821/ODS Żółwin,  wolnostojący,
5 pokoi, pow. 286 m2, działka 1205 m2, cena
650.000 zł

1712/1821/ODS Klaudyn, stan deweloperski,
pół bliźniaka, 4 pokoje, pow. 121m2, działka
332 m2, cena 670.000 zł

1707/1821/ODS Nowa Wieś, stan deweloperski,
segment środkowy, 6 pokoi, pow. 270 m2,
działka 260 m2, cena 700.000 zł

1713/1821/ODS Piastów,  pół bliźniaka,
5 pokoi, pow. 160 m2, działka 700 m2, cena
750.000 zł

1715/1821/ODS Klaudyn, stan deweloperski,
pół bliźniaka, 3 pokoje, pow. 123 m2, działka
466 m2, cena 799.000 zł

1708/1821/ODS Grodzisk Maz., wolnostojący,
8 pokoi, pow. 220 m2, działka 1114 m2, cena
875.000 zł

1716/1821/ODS Rozalin, wolnostojący,
5 pokoi, pow. 210 m2, działka 2000 m2, cena
899.000 zł

1706/1821/ODS Nowa Wieś, wolnostojący,
6 pokoi, pow. 180 m2, działka 900 m2, cena
1350.000 zł

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

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

1642/1821/ODS Kanie, bliźniak, 5 pokoi, pow.
189 m2, działka 1200 m2, cena 1.250.000 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. 326m2, 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

1 6 7 6 / 1 8 2 1 / O D S  N a d a r z y n ,  R u s i e c ,
wolnostojący, 4 pokoje, pow. 140 m2,
działka 1050 m2, cena 630.000 zł

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 Mazowiecki, 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

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

1 6 7 6 / 1 8 2 1 / O D S  N a d a r z y n ,  R u s i e c ,
wolnostojący, 4 pokoje, pow. 140 m2,
działka 1050 m2, cena 630.000 zł

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 Nadarzyn, 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

1 6 5 8 / 1 8 2 1 / O D S  N a d a r z y n ,  R u s i e c ,
wolnostojący, 3 pokoje, pow. 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

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

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

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

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

1630/1821/ODS Nadarzyn, Stara Wieś, stan
deweloperski, wolnostojący, 5 pokoi, pow.
168 m2, działka 1000 m2, cena 715.000 zł

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

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

1 6 3 2 / 1 8 2 1 / O D S  N a d a r z y n ,  U r z u t ,
wolnostojący, 5 pokoi, pow. 181 m2, działka
2000 m2, cena 834.000 zł

1 6 3 5 / 1 8 2 1 / O D S  N a d a r z y n ,  U r z u t ,
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 1180m2, 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

1 6 1 1 / 1 8 2 1 / O D S  N a d a r z y n ,  R u s i e c ,
wolnostojący, 3 pokoje, pow. 120 m2, działka
1000 m2, cena 669.000 zł

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 Mazowiecki,
Ołtarzew, wolnostojący, stan do wykończenia,
6 pokoi, pow. 250m2, działka 1250m2, cena
800.000 zł

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

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

N A     S P R Z E D A Ż
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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. 122 m2, działka 370 m2, 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

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

1435/1821/ODS Boża Wola, 7 pokoi, pow. 200
m2, działka 800 m2, cena 690.000 zł

1427/1821/ODS Nowa Wieś, 6 pokoi, pow. 300
m2, działka 1000 m2, cena 740.000 zł

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

76/1821/ODS Nadarzyn, Urzut, wolnostojący,
stan surowy zamknięty, pow. 200 m2, 5 pokoi,
cena 320.000 zł

1449/1821/ODS Radziejowice, pow. 131 m2,
działka 5900 m2, 4 pokoje, cena 350.000 zł

1452/1821/ODS Żółwin, pow. 271 m2, działka
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 Mazowiecki, 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 Mazowiecki, Orły,
pow. 200 m2, 3 pokoje, działka 8500 m2, cena 
810.000 zł

1189/1821/ODS Nadarzyn, pow. 300 m2,
5 pokoi, działka 2400 m2, cena 680.000 zł

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

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
360.000zł

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

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

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

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

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

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

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

2642/1821/OGS Milanówek, budowlana, pow.
1650 m2, cena 301.000 zł

2643/1821/OGS Nadarzyn budowlana, pow.
1880 m2, cena 244.000 zł

2644/1821/OGS Nadarzyn, Urzut, budowlana,
pow. 1500 m2, cena 159.000 zł

2645/1821/OGS Nadarzyn, Młochów,
budowlana, pow. 1000 m2, cena 110.000 zł

2633/1821/OGS Nowa Wieś, budowlana, pow.
998 m2, cena 330.000 zł

2632/1821/OGS Blizne Łaszczyńskiego,
przemysłowa, pow. 22164 m2, cena 16.623.000 zł

2631/1821/OGS Nadarzyn, Kajetany,
budowlana, pow. 950 m2, cena 119.000 zł

2630/1821/OGS Grodzisk Maz., Czarny Las,
leśna z prawem zabudowy, pow. 1760 m2,
cena 203.000 zł

2 6 0 9 / 1 8 2 1 / O G S  N a d a r z y n ,  R u s i e c ,
budowlana, pow. 1300 m2, cena 182.000 zł

2 6 0 8 / 1 8 2 1 / O G S  N a d a r z y n ,  R u s i e c ,
budowlana, pow. 1000 m2, cena 180.000 zł

2 6 0 7 / 1 8 2 1 / O G S  N a d a r z y n ,  R u s i e c ,
budowlana, pow. 1000 m2, cena 180.000 zł

2 6 0 6 / 1 8 2 1 / O G S  N a d a r z y n ,  R u s i e c ,
budowlana, pow. 1000 m2, cena 180.000 zł

2 6 0 2 / 1 8 2 1 / O G S  Wa r s z a w a ,  U r s u s ,
budowlana, pow. 555 m2, cena 595.000 zł

2 6 0 3 / 1 8 2 1 / O G S  J a k t o r ó w,  C h y l i c e ,
budowlana, pow. 1272 m2, cena 220.000 zł

2 6 0 1 / 1 8 2 1 / O G S  N a d a r z y n ,  W o l a
Krakowiańska, budowlana, pow. 39.900 m2,
cena 1.840.000 zł

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

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

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

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

2591/1821/OGS Br winów,  O trębusy,
budowlana, pow. 1200 m2, cena 480.000 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2562/1821/OGS, Grodzisk Maz., Książęnice,
rolna, pow. 1500m2, 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. 1445 m2, cena 224.000 zł

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

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

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

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

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

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

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

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. 2339m2, 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 275.000 zł

1134/1821/OGS Puszcza Mariańska, Zator,
pow. 3150 m2, siedliskowa, cena 90.000 zł

1262/1821/OGS Ożarów Mazowiecki, pow.
900 m2, budowlana, cena 220.000 zł

1752/1821/OGS Milanówek, pow. 2150 m2,
budowlana, cena 249.000 zł

1756/1821/OGS Brwinów, pow. 3150 m2,
budowlana, cena 620.000 zł

1708/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, pow. 1478 
m2, budowlana ,cena 199.500 zł
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DAM PRACĘ:
-Duża hurtownia spożywcza 

w Nadarzynie zatrudni kierow-
ców z kat. B i C tel. 604 492 736

-Duża hurtownia w Nadarzy-
nie: soki, napoje, piwo zatrudni 
Przedstawicieli Handlowych 
z doświadczeniem tel. 604 492 
736, 609 611 029

-Hur townia spoż y wcza 
w Nadarzynie zatrudni do dzia-
łu handlowego z jęz.angielskim 
rekrutacja@fl esch.pl

-Hur townia spoż y wcza 
w Nadarzynie zatrudni do ob-
sługi strony sklepu internetowe-
go z jęz.angielskim rekrutacja@
fl esch.pl

-Szukam lakiernika z dośwad-
czeniem, lub do przyuczenia do 
malowania drobnych rzeczy. Tel. 
606 217 024

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

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

SZUKAM PRACY:
-Podejmę pracę chałupniczą. 

Tel. 574 215 996
-Polka z doświadczeniem, bez 

nałogów szuka pracy jako opie-
kunka starszych osób w Warsza-
wie bez zamieszkania. Tel. 572 
489 137

-Uczciwa, solidna podejmie 
się sprzątania domu, mieszkania, 
biura w godz. popołudniowych. 
Tel. 511 090 872

-Zaopiekuję się starszą osobą 
lub dzieckiem. Tel. 500 745 822

AUTOMOTO:
-Awo, simson, junak, shl, wfm, 

komar, motorynkę i inne stare 
kupię zdecydowanie. Tel. 605 
326 057 Piotr.

-Fiat 125p, 126p, Syrenę, War-
szawę oraz części kupię zdecy-
dowanie. Tel. 605 326 057 Piotr.

-Kolekcjoner kupi auta z PRL. 
Tel. 516 774 069

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

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

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

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

-Kupię przedwojenne mo-
tocykle oraz części: ramy, koła, 
baki, lampy, przednie zawiesze-
nia itp. Tel. 516 774 069

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

-Kupię stare motocykle: ko-
mara, motorynkę, shl, wfm, 
junaka, rysia, zaka oraz części 
wszelkiego rodzaju: koła, gaź-
niki, silniki itp. el. 516 774 069

-Kupię stary motocykl japoń-

ski, 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 ubezpieczenia i przeglą-
du. Tel. 668 171 639

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

-Starszego Mercedesa kupię. 
Może być do remontu, lub w 
dobrym stanie. Tel. 668 171 639

NIERUCHOMOŚCi:
-Bramki k. Błonia dom z dział-

ką 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 
sprzedam 1579 m2 Odra-
no Wola -  Grodzisk Maz. 
Cena:  115 z ł/m2,  media 
w ulicy. Tel. 510 407 176

-Lolal 50 m2 na piętrze przy 
głównej ulicy, dzielnica Rem-
bertów wynajmę. Tel. 698 391 
331

-Pruszków: udział w domu 
jednorodzinnym 64 m2 sprze-
dam. Tel. 604 282 420

-Sprzedam dom wolnosto-
jący 127 m2, kubatura 172 m2, 
5 pokoi, 2 kuchnie, 2 łazienki, 2 
oddzielne wejścia. Działka 1506 
m2. Milanówek. Cena: 690 tys. zł 
Tel. 510 407 176

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

-Sprzedam gospodarstwo 3,2 
ha w gminie Mochowo k. Płoc-
ka. 249 tys. zł. Tel. (22) 276 57 84

-Sprzedam w Jaktorowie 
dom: stan surowy zamknięty: 
60 m2, garaż: 18 m2. Cena: 247 
tys. zł. Tel. 694 283 275

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

-Wynajmę lokal 26 m2 Ursus 
Niedźwiadek, centrum han-
dlowe, media, witryna, bezpo-
średnio na każdą działalność, 
cena 1400 zł do negocjacji. Tel. 
503 049 797

MATRYMONIALNE:
-Wdowa 63 l., waga, wzrost: 

średni, zadbana, bez nałogów 
z poczuciem humoru. Własne 
M i emerytura. Poznam wdowca 
do 70 l, z własnym M poważnie 
myślącego o życiu z okolic 
W-wy. Tel. 663 504 944

-Wdowiec kulturalny, pracu-
jący bez nałogów, pozna Panią 
na stałe o podobnym myśleniu 
na życie, założeniu wspólnie 
rodziny. Mam 53 lata, 170 cm 
wzrostu. Proszę zainteresowane 
Panie o telefon lub sms. Tel. 601 
263 231

KUPIĘ - SPRZEDAM:
-Antyczne meble, obrazy, 

srebra, platery, szable, bagnety, 
orzełki, książki, odznaki, od-
znaczenia, pocztówki, bibeloty 
zakupię – za gotówkę. Tel. 504 
017 418; 601 336 063

-Akumulacyjny piec nieuży-
wany sprzedam tanio. Tel. 509 
586 588, 509 586 446

-Białą broń kupię: szable, ba-
gnety, chełmy, czapki, płaszcze, 
bluzy z lat: 1919 - 1939. Tel. 516 

774 069
-Drewno opałowo - kominko-

we, różne. Cena w zależności od 
gatunku drewna. 70 zł. Tel. 514 
640 779

-Drzwi drewniane, białe, po-
kojowe trzy sztuki i jedna sztuka 
łazienkowychtanio sprzedam. 
Tel. 698 391 331

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

-Kupię akwarium z fi ltrem w 
pokrywie. Tel. 794 351 676

-Kolekcjoner kupi pamiątki 
związane z Powstaniem War-
szawskim: listy, zdjęcia, doku-
menty, pamiętniki i inne. 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 Warszawy, 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, odznaki itd. oraz stare 
motocykle-części: silniki, ramy, 
baki, koła, kosze i inne. Tel. 505 
529 328

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

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

-Kupię 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 
kapturem sprzedam, brązowa. 
Cena: 250 zł. Tel. 574 215 996

-Nową, kurtkę z norek nr 46-
48 kolor czekolada sprzedam. 
Tel. 502 629 315

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

-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 garnitury dobrej jakości 
o wymiarach 170x108 cm. 
Cena do ustalenia. Tel. 506 
372 030

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

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

-Piec gazowy, używany, 
sprawny tupu Junkers tanio 
sprzedam. Tel. 698 391 331

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

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

-Sprzedam biurko. Stan bar-
dzo dobry. Cena: 80 zł. Tel. 574 
215 996

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

-Sprzedam futro czarne ka-
rakuły, rozm. 44, rozszeżane 
dołem, mało uzywane, ładne. 
Tel. 516 107 118

-Sprzedam futro z norek brą-
zowe. Tel. 602 255 395

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

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

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

-Sprzedam krewetki akwa-
riowe, gupiki, molinezje i plat-
ki. Tel. 574 215 996

-Sprzedam nową kurtkę 
z norek nr. 46-48 kolor czekola-
da. Tel. 502 629 315

-Sprzedam odzież używaną w 
dobrym stanie. Tel. 668 549 745

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

-Sprzedam tanio drz wi 
drewniane, białe pokojo-
we i łazienkowe oszklone 
w bardzo dobrym stanie. Tel. 
698 391 331

USŁUGI:
-Dezynsekcja - deratyzacja. 

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

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

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

-Przewozy busem, wycinka 
drzew, żywopłotów, wywóz 
złomu itp. Tel. 515 146 480

-Wycinka dużych powierzchni 
drzew i trudnych drzew. Tel. 797 
449 702

RÓŻNE
-Centrum Leczenia Pijawka-

mi, Gabinet Hirudoterapii, Mi-
lanówek ul. Tadeusza Kościuszki 
24. Tel. 533 830 980

-Pomogę, czuję i widzę wię-
cej, wiem co byo, wiem co jest, 
wiem co będzie: www.tarocista.
pl Tel. 600 103 891

-Szczeniaki owczarki niemiec-
kie czarno podpalane, bardzo 
ładnie ubarwione szybko się 
uczą i są bardzo poszłuszne. 
Oddam za koszty utrzymania. 
Tel. 571 398 457

-Ziemia na wyrównanie tere-
nu: czaroziem, humus. Wykopy, 
rozbiurki itp. Tel. 514 640 779

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

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  AKĄCIK ADOPCYJNY
P r u s z k o w s k i e  S t o w a r z y s z e n i e  n a  R z e c z 
Zwierząt powstało w 2013 roku z inicjatywy 
mieszkańców,  którym nie  jest  obojętny los 
z w i e r z ą t ,  s z c z e g ó l n i e  t y c h  b e z d o m n y c h . 

J e s t e ś m y  g r u p ą 
z w i e r z ę c y c h 
pasjonatów,  która 
n i e  m o ż e  p r z e j ś ć 
o b o j ę t n i e  o b o k 
potrzebującego psa 
czy kotka.

Staramy się pomagać 
z w i e r z a k o m  n a 
wszystkie możliwe 
sposoby, a nagrodą 
za nasze starania są 
szczęśliwi podopieczni w nowych domach.

Stowarzyszenie jest  też okazją do nawiązania 
znajomości ze wspaniałymi ludźmi oraz uczestnictwa 
w  l o k a l n y c h  w y d a r z e n i a c h  k u l t u r a l n y c h , 
p r o m u j ą c  t y m  s a m y m  a d o p c j e  z w i e r z ą t 
o r a z  o d p o w i e n i ą  o p i e k ę  n a d  n i m i .

Gloria
Prawdziwa psia dama. Delikatna i czuła. Urodziła 

i wychowała 9 szczeniąt, które również czekają u nas 
na swoje domy. 

Gloria jest bardzo delikatna, posłuszna i wdzięczna. 
Uwielbia być głaskana i pieszczona. Anioł, nie pies.

Wielkość: mała; wiek: ok. 2-3 lat; odrobaczenie: tak; 
szczepienie: tak; zaczipowany: tak; kastracja: jeszcze 
nie; stosunek do psów: przyjazny; stosunek do kotów: 
nie sprawdzono; stosunek do dzieci: lubi.

Posiada książeczkę zdrowia.

Kama
2-3 letni pieszczoch o wielkim sercu . Sunia poszu-

kuje domu w którym dostanie dużo ciepła . Uwielbia 
biegać za patykiem . Nie reaguje agresją na inne psy. 
Przyuczona do załatwiania się na dworze.

Osoba która zdecyduje się na adopcję Kamy może 
być pewna że w zamian za trochę czułości otrzyma od 
niej całe swoje serce i wielką wdzięczność.

Wielkość: średnia; wiek: ok. 2,5 lat; odrobaczenie: 
tak; szczepienie: tak; zaczipowany: tak; kastracja: tak; 
stosunek do psów: przyjazny; stosunek do kotów: nie 
sprawdzono; stosunek do dzieci: nie sprawdzono.

Posiada książeczkę zdrowia.

***
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,
www.facebook.com/PSnRZ
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ZATRUDNIMY AGENTÓW - POŚREDNIKÓW 
NIERUCHOMOŚCI TEL. 604 - 492 - 736

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

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

690 000 PLN

Pruszków

4 pok., 122 m2

Nr oferty: 
1665/1821/ODS

Rok budowy: 2002

Stan: bardzo dobry

Typ domu wolnostojący

Pow. działki 1000 m .kw.

Kontakt 22 730 33 40

Dom na sprzedaż

899 000 PLN

Nadarzyn

5 pok., 210 m2
Nr oferty: 
1716/1821/ODS

Rok budowy: 1999

Stan: bardzo dobry

Typ domu wolnostojący

Pow. działki 2000 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

197 000 PLN

Pruszków

3 pok., 47 m2
Nr oferty: 
3426/1821/OMS

Rok budowy: 1965

Stan: do remontu

Piętro: 4

Typ kuchni: ciemna

Kontakt 22 730 33 40

Nr oferty: 
2386/1821/OMS

Rok budowy: 2013

Stan: idealny

Piętro: 1

Typ kuchni: otwarta

Kontakt 22 730 33 43

Mieszkanie na sprzedaż

219 000 PLN

Pruszków

2 pok., 39 m2

Mieszkanie na sprzedaż

275 000 PLN

Pruszków

2 pok., 50 m2
Nr oferty: 
3442/1821/OMS

Rok budowy: 1938

Stan: bardzo dobry

Piętro: 1

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

Balkon tak

Kontakt 22 730 33 43

Nr oferty: 
3283/1821/OMS

Rok budowy: 1999

Stan: dobry

Piętro: parter

Typ kuchni: widna

Kontakt 22 730 33 43

Dom na sprzedaż

1 030 000 PLN

Nadarzyn, Szamoty

7 pok., 280 m2

Nr oferty: 
2032/1821/OGS

Rodzaj działki przemysłowa

Kształt prostokąt
28mx150m

Media tak

Kontakt 22 730 33 40

Nr oferty: 
2130/1821/OGS

Rodzaj działki budowlana

Kształt prostokąt
30mx40m

Media tak

Kontakt 22 730 33 43

Dom na sprzedaż

2 200 000 PLN

Ożarów Mazowiecki

6 pok., 200 m2

Dom na sprzedaż

398 000 PLN

Milanówek

7 pok., 270 m2

Dom na sprzedaż

370 000 PLN

Brwinów

4 pok., 140 m2

Dom na sprzedaż

1 199 000 PLN

Nadarzyn

5 pok., 395 m2
Dom na sprzedaż

1 150 000 PLN

Stare Babice

6 pok., 210 m2

Nr oferty: 
895/1821/ODS

Rok budowy: 2008

Stan: idealny

Typ domu wolnostojący

Pow. działki 1400 m .kw.

Kontakt 22 730 33 40

Nr oferty: 
1202/1821/ODS

Rok budowy: 2000

Stan: bardzo dobry

Typ domu wolnostojący

Pow. działki 1500 m .kw.

Kontakt 22 730 33 40

Nr oferty: 
1688/1821/ODS

Rok budowy: 1985

Stan: do remontu

Typ domu wolnostojący

Pow. działki 1092 m .kw.

Kontakt 22 730 33 40

Nr oferty: 
1671/1821/ODS

Rok budowy: 1980

Stan: do remontu

Typ domu wolnostojący

Pow. działki 980 m .kw.

Kontakt 22 730 33 43

Nr oferty: 
1697/1821/ODS

Rok budowy: 2007

Stan: idealny

Typ domu wolnostojący

Pow. działki 1800 m .kw.

Kontakt 22 730 33 43
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