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Pr y wat n a  o p i e k a  m e d yc z n a 
t o  i n w e s t y c j a  w  z d r o w i e !
D ł u g i e  k o l e j k i  c z y 
kilkumiesięczne oczekiwanie 
na wizytę? To tylko nieliczne 
p r o b l e m y,  z  k t ó r y m i 
codziennie zmagają się tysiące 
polaków, chcących zatroszczyć 
się o własne zdrowie. Dobrym 
rozwiązaniem może okazać się 
abonament medyczny, czyli 
prywatna opieka medyczna. 
C o  t o  j e s t  i  d l a c z e g o 
warto wybrać taki sposób 
leczenia, wyjaśniają eksperci 
z Centrum Medycznego Św. 
Franciszka w Warszawie. 

Zdrowie to podstawa dobre-
go samopoczucia, wiedzą to 
zarówno dzieci, jak i dorośli. 
Kiedy zaczyna się pogarszać, 
tracimy chęć i motywację do 
działania. Przeciągające się 
terminy wizyt u specjalistów 

odbierają siły. Odpowiedzią 
na ten problem może okazać 
się abonament medyczny, 
na przykład ten oferowany 
przez Centrum Medyczne 
Św. Franciszka. Pacjent ko-
rzystający z prywatnej opieki 
medycznej oszczędza czas, bo 
nie musi już czekać kilku mie-
sięcy na wizytę i diagnostykę, 
ma również dostęp do lekarzy 
z różnych dziedzin i badań 
laboratoryjnych. Centrum Me-
dyczne Św. Franciszka oferuje 
swoim klientom dostęp aż do 
21 specjalizacji – kardiologia, 

ortopedia czy okulistyka. Do-
datkowo współpraca z ośrod-
kami medycznymi z całej War-
szawy umożliwia pacjentom 
korzystanie z  wizyt najbliżej 
swojego miejsca zamieszkania. 
Taki proces diagnostyki i lecze-
nia pozwala szybko wrócić do 
zdrowia i cieszyć się dobrym 
samopoczuciem przez długi 
czas. 

Jak tłumaczą eksperci 
z Centrum Medycznego Św. 
Franciszka : „Naszym klien-
tom oferujemy kompleksowy 
zakres usług, od profi laktyki, 

przez opiekę specjalistyczną, 
zaawansowaną szybką dia-
gnostykę, po rehabilitacje. 
Zależy nam, by inwestycja 
w zdrowie przynosiła oczeki-
wane korzyści. Spoczywa na 
nas duża odpowiedzialność 
– zdrowie pacjenta, dlatego 
staramy się zapewnić opiekę 
medyczną zawsze na najwyż-
szym poziomie. Grono zado-
wolonych pacjentów moty-
wuje nas do dalszego rozwoju.”

Prywatna opieka medycz-
na to przede wszystkim za-
oszczędzony czas i wygoda. 
Warto przekonać się o tym 
samemu. Centrum Medyczne 
Św. Franciszka zaprasza zain-
teresowanych na konsultacje. 
Więcej informacji na stronie 
internetowej www.cmsf.pl lub 
pod numerem 507 525 455.

A R T Y K U Ł  S P O N S O R O W A N Y

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ 

reklama@flesch.pl

Od 3 września 2017 r. pro-
wadzone są intensywne 

prace remontowe na 22 – 
kilometrowym odcinku pod-
miejskiej linii kolejowej od 
stacji Warszawa – Włochy do 
Grodziska Mazowieckiego.

 Przedstawiciele PKP Pol-
skie Linie Kolejowe S.A. twier-
dzą, że ruch pociągów zo-
stanie przywrócony zgodnie 
z planem, czyli we wrześniu 
2018 r.

N i e d ł u g o  p o te m  roz -
pocznie się jednak jedna 
z największych i najbardziej 
uciążliwych inwestycji, które 
czekają Warszawę – moderni-
zacja linii średnicowej.

Kolejarze podpisali już 
umowę na projekt przebu-

dowy linii średnicowej z kon-
sorcjum Torprojekt i Kuryło-
wicz&Associates.

Umowa opiewa na 22 mi-
liony złotych.

- Przewidujemy, że do koń-
ca tego roku wykonawca 
przedstawi nam warianty 
przebudowy linii średnico-
wej. W przyszłym roku za-
mierzamy ogłosić przetarg na 
prace budowlane, tak żeby na 
początku 2020 roku wejść na 
plac budowy. Inwestycja ma 
zakończyć się do roku 2023 – 
powiedział Ireneusz Merchel, 
prezes PKP PLK S.A.

C e l e m  r e m o n t u  j e s t 
z większenie przepusto -
wości  l in i i  ś rednicowej 
podmiejskiej oraz linii da-

lekobieżnej.
-  W tej  chwil i  na pod-

miejskiej linii średnicowej 
może jeździć maksymalnie 
14, 16 pociągów w ciągu 
godziny,  za łożenie  jest 
takie by było ich 24. Na 
l ini i  dalekobieżnej  tych 
pociągów powinno być 
znacznie więcej – zapowia-
da Ireneusz Merchel. 

Ponadto w ramach inwe-
stycji zostaną wybudowa-
ne nowoczesne przystanki 
kolejowe.

Zmodernizowane zosta-
ną także tory dalekobieżne 
i podmiejskie, most nad 
Wisłą oraz inne obiekty na 
linii od Warszawy Zachod-
niej do Warszawy Wschod-

niej.
Remont linii średnicowej 

z pewnością odbije się na 
podróżnych.

Nie wiadomo jednak jak 
dokładnie przebiegać będą 
prace remontowe. Możliwe 
jest  nawet jednoczesne 
z a m k n i ę c i e  o b u  t u n e l i 
w centrum Warszawy, co 
wiązałoby się z ogromnymi 
utrudnieniami dla podróż-
nych.

Przedstawiciele PKP PLK 
S.A. zaznaczają, że dziś jest 
zbyt wcześnie, by mówić 
o  t ym jak  będzie  funk-
cjonował ruch kolejowy 
w trakcie remontu. 

Kinga 
Rochalska

KOLEJ. Przygotowania do remontu na trasie Warszawa Zachodnia – Warszawa – Wschodnia

Kolejny remont torowiska!
W drugiej połowie 2018 roku zakończy się remont torowiska na trasie Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki. 
Nie oznacza to jednak, że pociągi kursować będą bez większych zmian. PKP PLK S.A. rozpoczęła przygotowania 
do kolejnego remontu – modernizacji linii średnicowej.

CHCESZ ZGŁOSIĆ 
NIERUCHOMOŚĆ 

BEZPOŚREDNIO DO 
GAZETY?

DZWOŃ: (22) 730 33 41
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ZDROWIE / EKOLOGIA. Gmina walczy z zanieczyszczaniem powietrza

Dopłaty do wymiany pieców
Urząd Miasta w Pruszkowie 
uruchomił dofinansowania dla 
mieszkańców, którzy zdecydują 
się wymienić stary piec na nowy. 
Nabór wniosków o udzielenie dotacji 
potrwa do 28 lutego br.

Główna przyczyna zanieczyszczenia 
powietrza

Według raportu NIK z grudnia 2014 
roku główną przyczyną zanieczysz-
czeń powietrza są instalacje grzewcze 
w domach jednorodzinnych i starych 
kamienicach. Odpowiadają one za 
blisko 90 proc. przekroczeń norm 
zanieczyszczeń pyłami PM 10 i PM 2,5 
i blisko 100 proc. zanieczyszczeniami 
wielopierścieniowymi węglowodorami 
aromatycznymi mającymi właściwości 
rakotwórcze.

Samorządy podjęły walkę o zmniej-
szenie poziomu zanieczyszczenia 
powietrza w naszym regionie m.in. po-
przez wprowadzenie kar fi nansowych 
za używanie przestarzałych pieców.

Kary za używanie przestarzałych 
pieców

W celu podjęcia walki ze smogiem 
Sejmik Województwa Mazowieckiego 
przyjął uchwałę antysmogową dla Ma-
zowsza. Wskazuje ona jakie piece i opał 
mogą być stosowane, a które zostały 
ograniczone.

Podjęta uchwała antysmogowa ogra-
nicza m.in. używanie pieców, kotłów 
i kominków, które nie spełniają wyma-
gań ekoprojektu. Są to normy jednolicie 
określone dla całej Unii Europejskiej. 

Zawierają one minimalne wartości 
emisji zanieczyszczeń do powietrza dla 
kotłów oraz ogrzewaczy pomieszczeń 
(m.in. kominków).

Wszystko po to, aby zmniejszyć zu-
życie paliwa i zredukować zanieczysz-
czenia emitowane przez przestarzałe 
urządzenia.

Uchwała antysmogowa przewiduje 
możliwość skontrolowania stosowa-
nych urządzeń grzewczych. Kontrolę 
w tym zakresie mogą przeprowadzać 
straże miejskie i gminne, wójt, burmistrz 
i prezydent miasta oraz upoważnieni 
pracownicy urzędów miejskich i gmin-
nych, a także policja oraz Mazowiecki 
Wojewódzki Inspektor Ochrony Śro-
dowiska.

Naruszający przepisy muszą liczyć się 
z mandatem do 500 zł lub grzywną do 
5 000 zł.

Dofi nansowanie do wymiany pieców
Władze Pruszkowa postanowiły za-

dbać o jakość powietrza w regionie 
poprzez dotacje z budżetu gminy na za-
kup nowego pieca opalanego paliwem 
gazowym, olejowym lub biomasą lub 
zastąpienie pieca gazowego, olejowego 
lub opalanego biomasą źródłem ciepła 
o wyższej niż dotychczas sprawności 
wytwarzania ciepła.

Dofi nansowanie pokryje aż 75 proc. 
poniesionych kosztów, z zastrzeżeniem, 
że nie może być to kwota wyższa niż 
8 tys. zł.

Formularze oraz pomoc w ich wypeł-
nieniu mieszkańcy Pruszkowa znajdą 
w Urzędzie Miasta. Wnioski o udzielenie 
dotacji można składać w terminie od 
1 do 28 lutego br. w Kancelarii Urzędu 
Miasta Pruszkowa.

Kinga Rochalska

R E K L A M A

W tym roku mieszkańcy Pruszkowa wykazali się dużym 
zaangażowaniem w prace nad budżetem obywatelskim 

na 2018 r. Zgłoszono aż 49. projektów, z czego 41. przeszło 
pozytywną ocenę formalną.

Aktywni mieszkańcy Pruszkowa
Mieszkańcy zgłosili projekty o bardzo zróżnicowanym 

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

Najbardziej aktywni byli mieszkańcy centrum oraz wschod-
niej części Pruszkowa – głównie Tworek (9 projektów) oraz 
Wyględówka (13 projektów). Najmniej pomysłów zgłosili 
mieszkańcy Osiedla Staszica (2 projekty).

Rada Programowa ds. Budżetu Obywatelskiego na podsta-
wie regulaminu wskazała projekty, które uzyskały największą 

liczbę punków z ważnych głosów, aż do wyczerpania ogólnej 
kwoty przeznaczonej na realizację zadań w ramach budżetu 
obywatelskiego w danym obszarze. W sytuacji, gdy pozostałe 
w obszarze środki fi nansowe nie pozwalały na realizację kolej-
nego projektu za rekomendowany do realizacji był uznawany 
projekt zajmujący niższą pozycję na liście, jeżeli koszty jego 
realizacji mieściły się w kwocie pozostałej do rozdysponowa-
nia. Jakie projekty zostaną zrealizowane w 2018 roku?

Projekty na 2018 rok
Na Gąsinie zwyciężył pomysł utworzenia Alei Drzew, wiat 

i stojaków na rowery przy Szkole Podstawowej nr 10 oraz 
promowania komunikacji miejskiej, poprzez zakup i montaż 
wiat przystankowych.

Na obszarze Żbikowa i Bąków (obszar II) rekomendowany 
został pomysł budowy ogólnodostępnego boiska sportowego 
– przy Szkole Podstawowej nr 9. Na terenie Tworek i Malich 
(obszar III) zwyciężył pomysł stworzenia świetlicy osiedlowej 
oraz budowy bezpiecznych przejść dla pieszych.

INWESTYCJE. Budżet obywatelski na 2018 r.

Poznaj listę projektów do realizacji
Na realizację projektów wybranych w głosowaniu w ramach budżetu obywatelskiego w Pruszkowie wydanych 
zostanie milion sto tysięcy złotych. Wybrane przez mieszkańców przedsięwzięcia mają być zrealizowane do końca 
2018 roku. Jakie inicjatywy zwyciężyły? 

W ramach budżetu obywatelskiego na terenie placyku na 
Ostoi pojawi się miejski monitoring, a seniorzy będą mogli 
skorzystać z bezpłatnego kursu obsługi komputera i interne-
tu (obszar IV Wyględówek, os Marii, cz. os Prusa). W centrum 
miasta (obszar V) w ramach budżetu obywatelskiego zostanie 
zorganizowana kolejna edycja „Seniorady”.

Na terenie Pruszkowa (w obszarze VI obejmującym rejon 
dawnego CBKO i Mechaników) powstanie zaś wymarzony plac 
zabaw. Ponadto dofi nansowany zostanie projekt teatralny 
„Cienie i Blaski”. Natomiast na obszarze VII obejmującym teren 
osiedli Staszica A i B oraz część osiedla Prusa w ramach budże-
tu obywatelskiego fi nansowane będą zajęcia dla seniorów.

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

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

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

Zapraszamy do naszego zespołu!

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

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

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

reklama@fl esch.pl

R E K L A M A

P R A W D Z I W I E  W Ł O S K I E 
SPECJAŁY W DOBRYCH CENACH
BOTTEGA DEL GUSTO -  DELIKATESY DEGUSTACYJNE, KAWIARNIA I  WINIARNIA W URSUSIE

Delikatesy znajdują się w północnej części dzielnicy, w całkowicie odresturo-
wanym lokalu w dawnych zakładach produkcyjnych Ursus. Bottega del Gusto już 
z ulicy przyciąga swoim świetnym wyglądem oraz wielkimi witrynami prezen-
tującymi szeroką ofertę produktów sprowadzonych z Włoch. 

Degustacje i produkty na każdą kieszeń 
Wyjątkowość delikatesów podkreśla możliwość degustacji. Właściciele wychodzą 

bowiem z założenia, że nie można kupować produktów, bez wiedzy jak one smakują. 
W ofercie sklepu znajdą Państwo m.in. świeże sery i wędliny, makarony, produkty 
sypkie, sosy i przetwory, oliwy i octy balsamiczne, wina oraz ponad 20 rodzajów 
włoskich napojów gazowanych i niegazowanych. Wszystkie produkty posiadają 
etykiety z certyfi katami, tj. DOP, DOC oraz DOCG. Brzmi drogo? Skądże znowu! 
Bottega del Gusto jest bezpośrednim importerem, dzięki czemu jest w stanie 
zaoferować niezwykle atrakcyjne ceny swoich produktów. Wysokogatunkowe 
włoskie makarony mogą tam Państwo zakupić już za 4zł.

Niedroga kawa i pyszne śniadania
Bottega del Gusto to doskonałe miejsce na przystanek w drodze do pracy lub w 

ciągu dnia. Na miejscu serwowane są tradycyjne włoskie ciasta, świeżo wypiekane 
rogaliki oraz kanapki wykonywane na zamówienie. Włoską tradycją, w ofercie 
znajduje się także znakomita kawa – za jedyne 5zł!

Miejsce spotkań w Ursusie
Wieczorami Bottega del Gusto zamienia się 

w tętniące życiem i włoską atmosferą miejsce. Pięk-
ne i nowoczesne wnętrza zachęcają do długiego 
ucztowania pośród włoskich, wysublimowanych 
specjałów. Już w sobotę 17 lutego o godzinie 18:00 
czas w winiarni umili muzyka na żywo w wykonaniu 
Luigiego Pagano.

Czynne codziennie w godzinach: 08:00 – 22:00
Ul. Gierdziejewskiego 7, Warszawa – Ursus

www.bottegadelgusto.pl
www.facebook.com/bottegadelgustodelizie/

 Tel: +48 666-736-899

MAZOWSZE. Ponad milion pasażerów Kolei Mazowieckich więcej niż rok temu!

Doceniają cierpliwość podróżnych
Wynik przewozowy za 2017 r. po raz kolejny daje Kolejom Mazowieckim powód do zadowolenia. Co 
więcej, jest to wynik lepszy niż ten za 2016 r. W 2017 r. Koleje Mazowieckie przewiozły ponad 62 miliony 
podróżnych.

To był dobry rok dla Ko-
lei Mazowieckich. Wynik 

przewozowy przewoźnika 
jest jeszcze lepszy niż rok 
wcześniej – i to o ponad 
milion. Przypomnijmy, że rok 
2016 dał Kolejom Mazowiec-
kim 60,9 mln podróżnych, co 
jest wynikiem o 1,1 mln niż-
szym niż osiągnięty w 2017 r.

Trudny rok dla KM
Miniony rok nie był łatwy 

zarówno dla pasażerów Ko-
lei Mazowieckich, jak i dla 
samego przewoźnika. Trudna 
sytuacja spowodowana była 
koniecznością uruchomienia 
autobusowej komunikacji 
zastępczej na jednej z naj-
bardziej obleganych linii (nr. 
447), gdzie od kilku miesięcy 
zamknięty jest odcinek z War-
szawy Włochy do Grodziska 
Mazowieckiego. Z podob-
nym problemem przewoźnik 
i jego klienci borykali się, jeśli 

chodzi o linię nr 7 na odcinku 
Dęblin – Pilawa, gdzie także 
trwają intensywne prace 
modernizacyjne.

Lojalność podróżnych
- Miniony rok uważam za 

bardzo pomyślny. Nie ukry-
wam, że spodziewaliśmy się 
wyniku, który nie odbiegałby 
zbytnio od tego, co uzyskali-
śmy na koniec 2016 r. Ale skok 
aż o ponad milion podróżnych 
jest dla nas w spółce informa-
cją wyjątkowo radosną. Jeste-
śmy w pełni świadomi tego, 
z jakimi trudnościami zmagają 
się nasi podróżni. A jednak bez 

modernizacji infrastruktury nie 
ma mowy o sprawnie działają-
cym pasażerskim transporcie 
kolejowym. Musimy uzbroić 
się w cierpliwość. Dostrzegamy 
i doceniamy tę cierpliwość na-
szych podróżnych. I to właśnie 
wynik przewozowy za 2017 r. 
jest jej najlepszym dowodem, 
ale też dowodem ich lojalności. 
Dziękujemy.

To dla nas powód do dumy 
i zobowiązanie. Trudno oczy-
wiście obiecywać, że sytuacja 
natychmiast się zmieni, ponie-
waż nie możemy skrócić czasu 
realizacji inwestycji zarządcy 
infrastruktury. Do chwili za-

kończenia prac modernizacyj-
nych nie możemy też wznowić 
ruchu pociągów na liniach, 
gdzie prace są na najbardziej 
zaawansowanym etapie. Ale 
możemy obiecać, że dołożymy 
wszelkich starań, by to, co leży 
w naszych kompetencjach, 
było realizowane na najwyż-
szym poziomie. 

Możemy także zapewnić, 
że po zakończeniu remon-
tów będzie się podróżowało 
po prostu lepiej. Mówię to 
także w kontekście naszych 
planów dotyczących zakupu 
71 elektrycznych zespołów 
trakcyjnych. To będzie poważ-
ny krok ku poprawie jakości 
podróży oraz naszej oferty 
przewozowej – powiedział 
Robert Stępień, prezes Kolei 
Mazowieckich.

Donata Nowakowska
Rzecznik Prasowy „Kolei 

Mazowieckich – KM”

ZAWIADOMIENIE WOJEWODY
 MAZOWIECKIEGO 

 Na podstawie art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 
2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realiza-
cji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 
r., poz. 1496) zawiadamia się, w związku z toczącym się 
postępowaniem w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu 
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. Rynek 6, 05-870 
Błonie, reprezentowany przez pełnomocnika pana Huberta 
Maj.

 W dniu 9.01.2018 r. pełnomocnik inwestora zmienił 
wniosek w zakresie działek inwestycyjnych.

Powyższa zmiana dotyczyła dodania następującej działki 
ewidencyjnej:

Numery działek w istniejącym pasie drogowym:
•obręb 0020 – działki nr ew.: 1; 
 W pozostałej części obwieszczenie z dnia 12.12.2017 r. 

nie ulega zmianie.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania admi-

nistracyjnego (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.

Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale In-
frastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Warszawie (pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 
508, w godzinach 13-15 – pon., 8-12 – śr. i piątek), gdzie 
można zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski do czasu 
wydania orzeczenia w sprawie.

Dzień publicznego obwieszczenia: 7.02.2018 r.
WI-II.7820.2.10.2017.MS
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 Kalendarz
 Imprez
 Kulturalnych

Z A P R A S Z A M Y

•Wystawy •Filmy •Koncerty •Spotkania
8 lutego (czwartek)

Godz. 20:00 – 21:30 - Koncert jazzowy Agi Zaryan
Aga Zaryan jest znaną na świecie wokalistką jazzową 

młodego pokolenia – od Tokio do Nowego Jorku. Artystka 
przybliża współczesnej publiczności wszystko to co naj-
lepsze w jazzie, kontynuując tradycję takich artystów jak 
Shirley Horn, Carmen McRea i Joni Mithel. Bilety w cenie 
50 zł w recepcji Muzeum od 8 stycznia od godz. 9:00.

Miejsce: Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowiec-
kiego, ul. Pl. Jana Pawła II 2, Pruszków;

Godz. 17:00 – 20:00 – VII Turniej Star Realms 
w Pruszkowie

Star Realms to karciana gra bitewna. Koszt turnieju 
wynosi 5 zł, chyba, że uczestnik posiada własny zestaw 
do gry. Przed turniejem można także nauczyć się gry 
i poznać zasady.

Miejsce: Galaktyka Gier, ul. Kościelna 23, Pruszków.

10 lutego (sobota)
Godz. 17:00 – 18:00 – Blumen – wystawa fotografi i 

Julii Karasiewicz
Mówi się, że Iran to kraj poetów, zaś jego mieszkańcy 

kochają poezję bardziej niż religię. Nie dziwi zatem, że na 
grobie Hafeza – wieszcza narodowego – odwiedzający 
całują sarkofag, obsypując go płatkami róż. Kwiatem Iranu 
są jednak nie tyle wszechobecne ogrody pełne pięknych 
roślin, ile ludzie.

„Blumen” nie opowiada o żadnej konkretnej płci, grupie 
wiekowej czy wyznaniu – opowiada o człowieku, którego 
ojczyzną jest Iran.

Miejsce: NOK Pl. Poniatowskiego 42, Nadarzyn.

11 lutego (niedziela)
Godz. 13:00 – 16:00 – Wymieniamy się i gramy, czyli 

książki i planszówki w Piastowie
Społeczna Akcja Półki do Spółki powraca. Na czym 

polega akcja? Każdy może przynieść książki (max 10 szt. 
na osobę) w zamian może wybrać też coś dla siebie. To 
darmowa okazja do tego by wymienić swoje przeczyta-
ne książki, na te które nas interesują. Podczas spotkania 
będzie także możliwość zagrania w planszówki.

Miejsce : MOSIR Piastów, ul. Al. Tysiąclecia 1, Piastów.

14 lutego (środa)
Godz. 15:30 – 20:30 – ACH Bieg Walentynkowy
Jeśli nie masz pomysłu na prezent walentynkowy to 

właśnie nadarza się do tego świetna okazja. Ekstremalny 
bieg dla par to druga edycja biegu organizowana przez 
Armageddon Challenge. Jest to bieg w formie zabawy. 
Trasa liczy (+/-) 3 km i do tego tor z kilkoma przeszkodami, 
w sumie 12 przeszkód.

Miejsce: Runtime, ul. Północna 4, Piastów.

17 lutego (sobota)
Godz. 18:00 – Wystawa zdjęć autorstwa Patrycji 

Makowskiej „Dziewięć światów” w ramach cyklu: 
„Pruszków - miasto spotkań”

Pomysł na realizację zdjęć był wypadkową zaintereso-
wania autorki zorzą polarną oraz pracą nad tworzeniem 
oprawy grafi cznej słuchowiska „Hávamál: Pieśni Najwyż-
szego” w przekładzie Apolonii Załuskiej-Strömberg. Po 
jakimś czasie powstała produkcja, do której potrzebna 
była nietuzinkowa okładka. Skłoniło ją to do poszukiwa-
nia czegoś wyjątkowego, a tym niewątpliwie są właśnie 
zdjęcia lotnicze.

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

18 lutego (niedziela) 
Godz. 12:30 – Niedzielny Teatrzyk – „Kolory miasta”
Jest to spektakl ekologiczny dla dzieci, pełen magii 

i dobrego humoru. Poprzez dobrą zabawę uczy, jak ważna 
w życiu człowieka jest przyroda. Kształtuje wśród najmłod-
szych pełną szacunku postawę wobec natury. Zaznajamia 
dzieci z pojęciem niskiej emisji, smogu i jego szkodliwości.

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

19 lutego (poniedziałek)
Godz. 19:30 – Flamenco – La Bogusha
Zespół La Bogusha y su grupo prezentuje muzykę i taniec 

fl amenco w jej tradycyjnej postaci. W 2015 r. przygotowa-
ny został nowy spektakl, dla którego inspiracją jest także 
kultura polskich Cyganów. Celem artystycznym Zespołu 
nie jest jednak prosta fuzja pokrewnych, lecz odmiennych 
tradycji, ale dodanie nowych kolorów do przebogatego 
świata fl amenco. Bilety w cenie 40 zł. 

Miejsce: Centrum Kultury ul. Spółdzielcza 9 Grodzisk 
Mazowiecki.

Zebrała: Anna Jaskulska

BRWINÓW. Jubileusz wspólnego, długoletniego życia jedenastu par

P o n a d  5 0  l a t  r a z e m
Burmistrz Arkadiusz Kosiński 
wręczył jedenastu parom z terenu 
gminy Brwinów medale przyznane 
przez Prezydenta RP za ponad 50 lat 
małżeństwa. 

Na tę szczególną uroczystość bur-
mistrz gminy Brwinów Arkadiusz 

Kosiński wraz z kierownikiem Urzędu 
Stanu Cywilnego Mirosławą Osęką 
zaprosili małżeństwa z długim stażem 
małżeńskim. Ponad 50 lat razem świę-
towali: Janina i Zdzisław Obsowscy, 
Teresa i Bogdan Moszyńscy, Zdzisława 
i Waldemar Kurachowie, Janina i Roman 
Samkowie, Krystyna i Marian Kasperscy, 
Janina i Andrzej Strojkowie, Marianna 
i Jan Wierowscy, Ewa i Tadeusz Do-
brzyńscy, Marianna i Marek Gustawscy, 
Maria i Władysław Sahajdakowie, Alicja 
i Andrzej Tylikowscy.

Najdłuższym, prawie 59-letnim stażem 
mogą pochwalić się Janina i Zdzisław 
Obsowscy, którzy zawarli związek mał-
żeński w lutym 1959 roku. Pozostałe 
pary zawarły związek małżeński w 1967 
roku.

Burmistrz Arkadiusz Kosiński oraz 
przewodniczący Rady Miejskiej Sła-
womir Rakowiecki złożyli gratulacje 
i życzenia na dalszą wspólną drogę – by 
nadchodzące dni, miesiące i lata upły-

wały im w zdrowiu i spokoju, w otocze-
niu kochającej rodziny, dzieci i wnuków.

Jubilaci otrzymali medale, bukiety 
kwiatów oraz kosze wypełnione słody-
czami. Świętowali w gronie najbliższej 
rodziny i przyjaciół. Nie zabrakło szam-
pana i uroczyście odśpiewanego „Sto 
lat”, a także tortu z napisem „Jubileusz 
małżeństwa”. Krótki koncert skrzypcowy 
zaprezentował Łukasz Parcheta.

Pary małżeńskie, które w najbliższym 

czasie obchodzić będą okrągłą 50. 
rocznicę zawarcia związku małżeńskie-
go, oraz pary, które są małżeństwem 
dłużej niż 50 lat, a nie otrzymały 
jeszcze medali przyznawanych przez 
Prezydenta RP, proszone są o kontakt 
z Urzędem Stanu Cywilnego w Urzę-
dzie Gminy Brwinów pod numerem 
telefonu 22 738 25 61.

Tekst i foto:
U.G. Brwinów

OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI 
IM. C.K. NORWIDA – EDYCJA SZESNASTA
ZAPRASZAMY POETÓW DO UDZIAŁU W SZESNASTEJ EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO 
KONKURSU POETYCKIEGO IM. C. K. NORWIDA

Książnica Pruszkowska im. H. Sienkiewicza, orga-
nizuje szesnastą edycję Ogólnopolskiego Konkursu 
Poetyckiego im. Cypriana Kamila Norwida.

Konkurs adresowany jest do wszystkich środowisk 
literackich, do związków i stowarzyszeń twórczych, 
a także do poetów nie zrzeszonych.

Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie 
nagród, nastąpi 20 maja 2018 roku w Pruszkowie, 
podczas uroczystego spotkania autorów. 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w na-
szym Konkursie.

REGULAMIN – warunki Konkursu
1. W otwartym konkursie mogą wziąć udział poeci 

nie zrzeszeni, a także poeci będący członkami sto-
warzyszeń i związków twórczych.

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest 
przysłanie organizatorowi *trzech wierszy wydruko-
wanych w języku polskim, w pięciu egzemplarzach, 
nigdzie nie publikowanych i nie nagradzanych:

– jeden wiersz o Norwidzie lub inspirowany jego 
życiem, twórczością, bądź stylem;

– dwa wiersze o tematyce dowolnej,
*każdy utwór opatrzony godłem (takim samym 

godłem powinna być opatrzona koperta zawierająca 
dane autora). Godła w formie grafi cznej dyskwalifi -
kują autora.

Organizatorzy nie przyjmują rękopisów. Mile 
widziane prace dodatkowo na nośnikach elektro-
nicznych.

3. Termin nadsyłania utworów mija z dniem 15 
marca 2018 r.

4. Oceny nadesłanych utworów dokona profesjo-
nalne JURY powołane przez organizatora.

5. Organizator nie zwraca nadesłanych utworów 
oraz zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnej pu-
blikacji.

6. Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu i wrę-
czenie nagród nastąpi 20 maja 2018 roku.

7. Laureaci zostaną pisemnie poinformowani o wynikach obrad .
8. Nagrodzone i wyróżnione utwory zostaną opublikowane w antologii pokonkursowej.
9. Odbiór nagród i wyróżnień fi nansowych wyłącznie osobisty podczas uroczystego Finału.

NAGRODY

I nagroda – 2000 PLN, II – 1000 PLN, III – 500 PLN, oraz pięć wyróżnień po 300 PLN.

 ADRES ORGANIZATORA

Książnica Pruszkowska im. H. Sienkiewicza, ul. Kraszewskiego 13, 05-800 Pruszków, (z dopiskiem „NORWID”) 
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REGION. Ruszają konsultacje europejskiej polityki spójności po roku 2020

P ieniądze dla Mazowsza
Unia Europejska rozpoczyna konsultacje dotyczące polityki spójności po 2020. Warto, abyśmy wzięli 
w nich aktywny udział. To bowiem pierwszy krok w ważnej walce o pieniądze dla Mazowsza na kolejną 
perspektywę.

Od 1 stycznia br. po kilkuletnich sta-
raniach, Mazowsze choć pozostaje 

jednym województwem, na potrzeby 
unijnych statystyk traktowane jest jako 
dwa obszary – obszar metropolitalny 
Warszawy i pozostała część regionu.

– Dzięki temu podziałowi możemy 
liczyć na większe środki unijne w ramach 
nowej perspektywy oraz na ich przypi-
sanie do działań, które są najbardziej 
potrzebne na Mazowszu – podkreśla 
marszałek Adam Struzik.

Bilans dodatni
Obecnie Mazowsze przygotowuje 

się do negocjacji z Komisją Europej-
ską budżetu UE na lata 2021-2027. 
To właśnie od nich zależeć będzie to, 
jakie wsparcie z funduszy europejskich 
otrzyma Polska i Mazowsze. Polityka 
spójności to jedna z najważniejszych 
wspólnych polityk Unii Europejskiej. 
Dzięki niej nasz region w przeciągu 
ostatnich kilku lat zmienił się nie do 
poznania. Środki, które otrzymujemy 
w ramach polityki spójności przezna-
czamy na modernizację naszych dróg, 
szkół, szpitali czy miast. Pomagają one 
również rozwijać przedsiębiorczość i 
wspierają badania tak, aby nasz region 
był innowacyjnym liderem nie tylko 
w Polsce, ale i w Unii Europejskiej.

– Od 2007 r. dzięki środkom unijnym 

udało się na Mazowszu zmodernizować 
i wybudować ponad 1,3 tys. km dróg, 
kupić ponad 5,6 tys. sztuk różnego 
typu sprzętu medycznego do szpitali 
czy choćby zainwestować ponad 1,7 
mld zł w przejście na gospodarkę ni-
skoemisyjną. W ciągu tych ostatnich 
11 lat wypłaciliśmy już mazowieckim 
przedsiębiorcom, gminom, miastom 
i powiatom łącznie 8,5 mld zł. Do 2020 
r. mamy do rozdysponowania jeszcze 
4,2 mld zł. Dzięki temu możemy mo-
dernizować i poprawiać warunki życia 
i pracy w naszym otoczeniu – podsumo-
wuje dyrektor Departamentu Rozwoju 
Regionalnego i Funduszy Europejskich 
w UMWM Marcin Wajda.

Wyraź swoją opinię
Przygotowując propozycję regulacji 

na budżet po 2020 r., Komisja Europejska 
apeluje do wszystkich mieszkańców UE 
o zabranie głosu w tej sprawie. Swoją 
opinię mogą wyrazić wszyscy zarówno 
przedstawiciele urzędów, jak i osób 
fi zycznych, przedsiębiorców, ośrodków 
naukowych, instytucji kultury, szpitali, 
organizacji pozarządowych itp. Liczy się 
głos każdego z nas.

Aby odpowiedzieć na apel wystarczy 
wypełnić zamieszczoną na stronie Komi-
sji Europejskiej ankietę, która dostępna 
jest w języku polskim.

– Zachęcam więc wszystkich Państwa 
do wypełnienia ankiety. Musimy zde-
cydować o tym, na co przeznaczone 
zostaną nasze pieniądze. Musimy zde-
cydować o przyszłości Mazowsza, Polski 
i Unii Europejskiej. Nie pozwólmy żeby 
zdecydowali za nas inni. Sprawmy, aby 
głos Mazowsza był słyszalny w Brukseli 
– podkreśla marszałek Adam Struzik.

Wypełnij ankietę
Ankiety można wypełniać do 8 marca 

2018 r. pod adresem: https://goo.gl/
G5Cf8c (z listy po prawej stronie dwu-
krotnie należy wybrać język polski).

– Dla mojego pokolenia UE to nie tylko 
wsparcie finansowe, ale też wartości 
i idee. To poczucie jedności i europej-
skiej wspólnoty. Po tylu latach wsparcia 
pięknym gestem otwierającym serca 
jest słowo „dziękuję”. Wiele osób ma pro-
blem z jego wypowiedzeniem, a tak być 
nie powinno. Dlatego gorąco zachęcam 
wszystkich tych, którzy widzą, jak bardzo 
nasz kraj zmienił się dzięki pomocy UE 
– podziękujmy za to wsparcie – powie-
dział Olgierd Łukaszewicz, prezes ZASP 
inicjator akcji My, OBYWATELE UNII 
EUROPEJSKIEJ.

Marta Milewska
Rzecznik Prasowy

Urząd Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego

J E D N A  I N T E R W E N C J A  -  D W O J E 
ZATRZYMANYCH

Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego 
pełniący służbę na terenie powiatu żyrardowskiego 
zatrzymali dwie osoby poszukiwane.  46 – letni 
mężczyzna i 44 – letnia kobieta to mieszkańcy gminy 
Wiskitki.

W ostatnią  środę w godzinach 
wieczornych dyżurny Komendy 
Powiatowej Policji w Żyrardowie 
został powiadomiony o tym że na 
terenie gminy Wiskitki nieznany 
mężczyzna przewrócił się na 
przejściu dla pieszych tuż przed 
nadjeżdżający pojazd. Dzięki 
czujności kierowcy nie doszło do najechania na leżącego 
46 – latka. Przejeżdżająca również w tym czasie karetka 
pogotowia udzieliła mężczyźnie pierwszej pomocy, który 
jak się później okazało nie odniósł żadnych obrażeń.

Po przyjeździe patrolu drogówki okazało się, że proble-
my z równowagą mężczyzny spowodowane były jego 
stanem nietrzeźwości. Ponad to ustalono, że  wobec 
tego mężczyzny Sąd Rejonowy w Żyrardowie wcześniej 
już zastosował zastępczą karę aresztu w wymiarze 5 dni.

Następnie do policjantów podbiegła kobieta, która 
oświadczyła że jest partnerką 46 – latka i chciała zabrać 
go do domu. Po wylegitymowaniu okazało się że 44 – 
letnia kobieta również poszukiwana jest na podstawie 
nakazu doprowadzenia wydanego przez Sąd Rejonowy 
w Żyrardowie.

Zarówno kobieta jak i mężczyzna mieli prawie 3 promile 
alkoholu w wydychanym powietrzu. A teraz swoją karę 
odbywają w Zakładzie Karnym.

***
Policja przypomina: pamiętajmy, że po zmroku na 

drodze jest dużo gorsza widoczność, a oblodzenie jezdni 
dodatkowo wydłuża drogę hamownia. Być może w tym 
przypadku czujne oko kierowcy uratowało 46 – latkowi 
życie.

PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ „SMOG”
W miniony czwartek policjanci z żyrardowskiej 
drogówki wzięli udział działaniach „ SMOG”. 
Funkcjonariusze przede wszystkim zwracali uwagę 
na pojazdy, które mogą emitować zwiększoną emisję 
spalin.

Pamiętajmy, że nadmiernie wydzielane substancje z po-
jazdu mogą wskazywać na nieprawidłowe działanie silnika 
lub uszkodzenie układu wydechowego. Co w następstwie 
skutkuje nadmierną emisją spalin do atmosfery. Podczas 
działań policjanci Ruchu Drogowego Komendy Powia-
towej Policji w Żyrardowie skontrolowali 24 samochody. 
Podczas tych kontroli mundurowi „w białych czapkach” nie 
stwierdzili defektów w kontrolowanych pojazdach, dzięki 
czemu dowody rejestracyjne zostały przy kierowcach.

st. sierż. Emilia Wielorańska

NA SYGNALE

TU MOŻE BYĆ 
TWOJA REKLAMA
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U NAS. Pomnik upamiętniający 100-lecie Odzyskania Niepodległości nabiera rozpędu

Stowarzyszenia popierają, miasto się waha
Zainicjowana przez Starostę Maksyma Gołosia podczas obchodów Święta Odzyskania Niepodległości 11 listopada 
2017 roku inicjatywa łączy coraz więcej środowisk, a podejmowane przez nie wspólne działania owocują realną 
wizją śmiałego projektu.

Dokładnie 11 listopada 2017 roku 
w swoim wystąpieniu podczas ob-

chodów Święta Niepodległości Starosta 
Maksym Gołoś mówił m.in.: 

- Patrząc w przyszłość, za rok o tej 
porze będziemy świętować setną 
rocznicę odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Chciałbym, żebyśmy 
przez ten rok wykorzystali każdą 
nadarzającą się szansę, żeby pokole-
nia, które przyjdą po nas, tak dobrze 
pamiętały o odzyskaniu niepodległości 
i czym jest niepodległość tak jak my 
tutaj dzisiaj. [...] Zwracam się tutaj do 
Was wszystkich państwa i do pana 
prezydenta Jana Starzyńskiego przede 
wszystkim o to, abyśmy zrobili co 
w naszej mocy, aby w Pruszkowie po-
wstał pomnik Czynu Niepodległościo-
wego – mamy na to rok.

W ślad za tymi słowami jeszcze w listo-
padzie uchwałę w tej sprawie podjęła 
jednogłośnie Rada Powiatu Pruszkow-
skiego. Starosta Maksym Gołoś zwrócił 
się do prezydentów i radnych miejskich 
o włączenie się do prac i wyrażenie 
swojego wsparcia. Przewodniczący 
rady Krzysztof Biskupski, zapowiedział 
przekazanie jej do odpowiedniej komisji 
i poddanie pod głosowanie podczas 
sesji zaplanowanej na 14 grudnia 2017 

roku. Tak się niestety nie stało i rada 
miasta nie wyraziła swojego stanowiska 
w tej sprawie. Punkt dotyczący inicja-
tywy budowy pomnika nie znalazł się 
również w porządku sesji zaplanowanej 
na 1 lutego 2018 roku.

Odpowiedź na ideę budowy pomnika 
najszybciej podjęły lokalne organizacje 
kulturalne i patriotyczne. Widzą one 
potrzebę powstania takiego miejsca 
w przestrzeni Pruszkowa oraz potrze-
bę godnego uczczenia 100. rocznicy 
Odzyskania Niepodległości. Powołano 
grupę roboczą „Skwer Niepodległości”, 
do której do Stowarzyszenia Strzelcy 
Rzeczpospolitej i Pruszkowskiego Sto-
warzyszenia Patriotycznego dołączyło 
także m.in. Pruszkowskie Towarzystwo 

Kulturalno-Naukowe. Już 23 stycznia 
2018 roku organizacje wystąpiły wspól-
nie do Przewodniczącego Rady Miasta 
Pruszków Krzysztofa Biskupskiego 
z apelem o podjęcie uchwały i wspól-
nych prac na rzecz realizacji idei budowy 
pomnika.

- To naprawdę ogromna szansa na 
stworzenie miejsca i pomnika z praw-
dziwego zdarzenia. Wierzę, że podjęcie 
stosownej uchwały i włączenie się 
w inicjatywę prezydenta Starzyńskiego 
i radnych miejskich jest tylko kwestią 
czasu” - mówi Starosta Pruszkowski 
Maksym Gołoś.

Rafał Pszczółkowski
Biuro Rady i Zarządu Powiatu

Pruszkowskiego
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KĄCIK ADOPCYJNY

PORADY.  Jak doraźnie chronić zdrowie swoje oraz bliskich

J ak walczyć ze smogiem w domu!
Jakość powietrza w Polsce pozostawia wiele do życzenia, stąd niechlubny tytuł europejskiego rekordzisty 
w zanieczyszczeniu pyłami. Co ciekawe, największymi trucicielami powietrza nie są samochody czy przemysł, 
ale nieocieplone lub słabo ocieplone budynki! Niestety, niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że to właśnie 
termomodernizacja budynków uznawana jest za jeden z najlepszych sposobów walki ze smogiem. Na 
natychmiastową zmianę obecnej jakości powietrza nie ma co liczyć, a więc warto wiedzieć  jak doraźnie chronić 
zdrowie swoje oraz bliskich.

W ostatnich miesiącach 
zdecydowanie rzadziej 

dziwią nas informacje o alar-
mie smogowym i zalecenia, 
aby unikać długotrwałego 
przebywania na dworze czy 
aktywności fizycznej poza 
domem. Władze miast coraz 
częściej apelują o korzystanie 
z komunikacji miejskiej w tro-
sce nie tylko o środowisko, ale 
przede wszystkim w trosce 
o nasze zdrowie.

Niezbędne jest  wpro -
wadzenie długofalowych, 
kompleksowych rozwiązań, 
abyśmy wszyscy w nieda-
lekiej przyszłości mogli po 
prostu oddychać. Każdy 
z nas powinien już dziś zadbać 
o to, aby jak najlepiej chronić 
siebie i bliskich przed zanie-
czyszczeniem pyłami, czyli 
smogiem. Średnioroczne stę-
żenia rakotwórczego benzo(a)
pirenu w Polsce przekraczają 
dopuszczalne normy nawet 
o 500-600%!

Jak radzić sobie ze 
smogiem doraźnie?

W okresie grzewczym pro-
blem z jakością powietrza 
występuje już nie tylko na ze-
wnątrz, ale także w domu czy 
mieszkaniu. Jeśli w tym okre-
sie odczuwamy nawroty aler-
gii, problemy z oddychaniem 
lub z zasypianiem, przyczyną 
może być smog. Osoby, które 
cierpią na przewlekłe choro-
by układu oddechowego lub 
krążenia i czują w tych dniach 
pogorszenie samopoczucia, 
powinny skonsultować się 
z lekarzem. W okresie wzmo-
żonego zanieczyszczenia 
pyłami należy pamiętać 
o tym, aby:

•obserwować na bieżąco 
stan powietrza w naszej oko-
licy, np. za pośrednictwem 
aplikacji;

•nie wietrzyć pomieszczeń 
– należy ograniczyć wymianę 
powietrza jedynie do wenty-
lacji, np. poprzez rozszczel-
nienie okien. Zmniejszy to 
ilość szkodliwych substan-
cji przedostających się do 
domu; 

•zadbać o odpowiednie 
nawilżenie i oczyszczenie 
powietrza w domu – warto 

rozważyć zakup urządzeń 
takich, jak np. jonizatory 
czy oczyszczacze powietrza. 
Niestety nie jest to najtańsze 
rozwiązanie i warto także pa-
miętać, że nie zastąpi świeże-
go powietrza, choć doraźnie 
może być pomocne;

•praktykować uprawę ro-
ślin, która jest naturalną me-
todą w radzeniu sobie ze 
smogiem. W każdym domu 
czy mieszkaniu pomocne 
będą popularne rośliny takie 
jak paproć, złocień czy dra-
cena. Dobrze jest pamiętać 
o tym przez cały rok;

•zrezygnować z aktywności 
fi zycznej poza domem, w tym 
ze spacerów. Szczególnie 
ważne jest, aby nie wycho-
dzić na spacer z dziećmi, 
które należą do grupy osób 
szczególnie narażonych na 
szkodliwe działanie smogu;

•unikać przebywania na 
dworze, a jeśli musimy wyjść 
pamiętajmy o ubiorze przy-
krywającym jak największą 
powierzchnię ciała – zanie-
czyszczenia osadzają się tak-
że na skórze;

•zaopatrzyć siebie i swoich 
bliskich w dobrej jakości 
maski przeciwpyłowe, które 
w Polsce cieszą się coraz więk-
szą popularnością. Posiadają 

one specjalne fi ltry, które mi-
nimalizują ilość szkodliwego 
pyłu przedostającego się do 
układu oddechowego;

•zrezygnować z palenia 
w kominkach;

•korzystać z komunikacji 
miejskiej, zamiast z samo-
chodu.

Wymienione metody ra-
dzenia sobie ze smogiem 
są doraźne i nie rozwiązują 
problemu, jakim jest rekordo-
wy poziom zanieczyszczenia 
pyłami w Polsce. Aby sytuacja 
uległa poprawie niezbędne 
jest zwiększenie świadomo-
ści obywateli i w następstwie 
nacisk na decydentów, który 
spowoduje systemowe roz-
wiązania, w tym skuteczne 
programy wspierające dzia-
łania termomodernizacyjne 
w obszarze budynków jed-
norodzinnych.

Politechnika Warszawska, 
Termo Organika i Omenaa 

Mensah walczą o czyste 
powietrze!

Pod koniec zeszłego roku 
ruszyła ogólnopolska kampa-
nia społeczna Termo Organiki 
oraz Wydziału Inżynierii Lą-
dowej Politechniki Warszaw-
skiej „Termomodernizacja 
najlepszy sposób na ogra-

niczenie smogu”, która jest 
odpowiedzią na współczesne 
potrzeby nie tylko sektora 
budowlanego, ale przede 
wszystkim polskiego społe-
czeństwa zagrożonego za-
nieczyszczeniem powietrza.

– W ramach wspólnej akacji 
z Politechniką Warszawską 
i naszą ambasadorką mar-
ki Omeną Mensah chcemy 
przede wszystkim promować 
ideę termomodernizacji, jako 
jeden z najlepszych sposobów 
ograniczających smog. Planu-
jemy także wykorzystać na-
rzędzia trafi ające do młodych 
osób, m.in.: zorganizujemy 
konkursy w mediach społecz-
nościowych, zrealizujemy fi lm 
animowany w 3D i przygotu-
jemy wywiady z ekspertami, 
które przeprowadzi nasza 
ambasadorka – mówi Dariusz 
Stachura, Prezes Termo Orga-
niki, największego producen-
ta styropianu w Polsce.

W ramach trwającej kampa-
nii społecznej dr inż. Szymon 
Firląg z Wydziału Inżynierii Lą-
dowej Politechniki Warszaw-
skiej przestawił raport zawie-
rający dowody i wyliczenia, 
z których jasno wynika, że to 
właśnie kompleksowa ter-
momodernizacja gwarantuje 
największą redukcję emisji 
niebezpiecznych substancji 
do atmosfery oraz zwiększa 
efektywność budynku.

Termomodernizacja opłaca 
si podwójnie

- Co ważne podkreślenia, ter-
momodernizacja jest ekono-
micznie opłacalna i znacząco 
ogranicza zużycie energii po-
trzebnej do ogrzania budynku. 
Jestem przekonany, że nasza 
kampania stanowić będzie 
istotny element w rozwoju 
nowoczesnego budownictwa 
oraz promocji energooszczęd-
nych rozwiązań – uważa dr 
inż. Szymon Firląg z Politech-
niki Warszawskiej.

Więcej informacji na temat 
kampanii oraz raportu przy-
gotowanego przez Wydział 
Inżynierii Lądowej Politech-
niki Warszawskiej znajduje 
się na stronie: http://bit.
ly/Termomodernizacja-a-
-SMOG.                                        (a)

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

Jesteśmy grupą 
z w i e r z ę c y c h 
pasjonatów, która 
nie może przejść 
obojętnie obok 
potrzebującego psa 
czy kotka. Staramy 
s i ę  p o m a g a ć 
zwierzakom na 
wszystkie możliwe 
sposoby, a nagrodą 
za nasze starania 
s ą  s z c z ę ś l i w i 
p o d o p i e c z n i 
w  n o w y c h 
domach. Stowarzyszenie jest też okazją do nawiązania 
znajomości ze wspaniałymi ludźmi oraz uczestnictwa 
w lokalnych wydarzeniach kulturalnych, promując tym 
samym adopcje zwierząt oraz odpowienią opiekę nad nimi.

Bona
 Przedstawiam Bone.
Kotka jest u nas kilka dni, przerażona, wycofana, 

smutna.... Trafi ła do nas po tym jak jej długoletnią 
opiekunkę zabrano do domu opieki i Pani już stamtąd 
nie wróci.

Koteczki nikt nie chciał i groziło jej wyrzucenie na 
ulice, dzięki interwencji sąsiadów kotka jest u nas.

Nie wiemy w jakim dokładnie jest wieku, czy jest 
kastrowana, wiemy że jest lekko podziebiona, badania 
dobre, brudne uszka, chore ząbki, wszystko będziemy 
powoli prostowac. Ale widać że Bona cierpi w klatce 
i nie rozumie co tak na prawdę się dzieje.

Szukamy dla niej spokojnego domu tymczasowego.
Kontakt w sprawie adopcji 601 355 428

Gustaff 
Pod koniec listopada do lecznicy trafi ł ten kot, był 

poważnie chory, został zabrany z ul. Helenowskiej 
w okolicach Żabki i kościoła.

Kot był nie kastrowany, bez chipa, ma ok 4 lat jest 
bardzo towarzyski.

Może ktoś go jednak poszukuje lub poznaje?
Gustaff powoli rozgląda się za swoim domkiem, jest 

już prawie zdrowy, wykastrowany dogaduje się z kotami 
choć woli towarzystwo człowieka.

Kontakt w sprawie adopcji 601 355 428

***
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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3489/1821/OMS Grodzisk Mazowiecki,
2 pokoje, pow. 56 m2, cena 199.000 zł

3487/1821/OMS Pruszków, okolice WKD,
2 pokoje, pow. 47m2, cena 289.000 zł

3486/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 37
m2, cena 179.000 zł

3482/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 48
m2, cena 250.000 zł

3483/1821/OMS Warszawa, Ursus, 3 pokoje,
pow. 58 m2, cena 370.000 zł

3483/1821/OMS Milanówek, 3 pokoje, pow.
50 m2, cena 205.000 zł

3485/1821/OMS Grodzisk Mazowiecki,
3 pokoje, pow. 60 m2, cena 260.000 zł

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 Mazowiecki,
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 Mazowiecki,
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 Mazowiecki
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

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

3 3 7 3 / 1 8 2 1 / O M S  Pr u s z kó w,  2  p o k o j e
+ 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 Mazowiecki, 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 Mazowiecki,

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
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wolnostojący, 5 pokoi, pow. 180 m2, działka
pow. 1200 m2, cena 650.000 zł

1725/1821/ODS Warszawa Ursus, pół bliźniaka,
5 pokoi, pow. 102 m2, działka pow. 278 m2,
cena 790.000 zł

1722/1821/ODS Brwinów, segment szeregowy,
stan deweloperski, 5 pokoi, pow. 188 m2, 
działka pow. 318 m2, cena 569.000 zł

1719/1821/ODS Grodzisk Mazowiecki,
wolnostojący, 4 pokoje, pow. 100 m2, działka
pow. 1100 m2, cena 570.000 zł

1724/1821/ODS Brwinów, wolnostojący,
6 pokoi, pow. 240 m2, działka pow. 1017m2,
cena 639.000 zł

1720/1821/ODS Milanówek, wolnostojący,
5 pokoi, pow. 160m2, działka pow. 1500
m2, cena 690.000 zł

1721/1821/ODS Otrębusy, wolnostojący,
4  pokoje,  pow.  167 m 2,  dz ia łk a  pow.
1535 m2, cena 999.000 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1706/1821/ODS Nowa Wieś, wolnostojący,
6 pokoi, pow. 180 m2, działka pow. 900 m2,
cena 1.350.000 zł

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

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

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

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

1697/1821/ODS Nadarzyn, wolnostojący,
5 pokoi, pow. 395 m2, działka pow. 2065 m2, 
cena 1.250.000 zł

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

1688/1821/ODS Brwinów, wolnostojący,
4 pokoje, pow. 140 m2, działka pow. 1400 m2,
cena 370.000 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1666/1821/ODS R asz yn,  Jank i ,  s tan
deweloperski, pół bliźniaka, 4 pokoje, pow. 
145 m2, działka pow. 475 m2, cena 599.000 zł

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

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

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

1653/1821/ODS Nadarzyn, wolnostojący,
5 pokoi, pow. 350 m2, działka pow. 4185 m2, 
cena 730.000 zł

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

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

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

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

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

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

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

1652/1821/ODS Nadarzyn, Rusiec, wolnostojący,
6 pokoi, pow. 300 m2, działka pow. 1000 m2,
cena 899.000 zł

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

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

1645/1821/ODS Nadarzyn, wolnostojący, stan
deweloperski, 5 pokoi, pow. 130 m2, działka 
pow. 1000 m2, cena 690.000 zł
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1643/1821/ODS Kajetany, wolnostojący,
6 pokoi, pow. 400 m2, działka pow. 1100 m2, 
cena 799.000 zł

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

1642/1821/ODS Kanie, bliźniak, 5 pokoi, pow.
1 8 9  m 2,  d z i a ł k a  p o w.  1 2 0 0  m 2,  c e n a 
1.250.000 zł

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

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

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

1628/1821/ODS Nadarzyn, Rusiec, wolnostojący,
3 pokoje, pow. 125 m2, działka pow. 1000
m2, cena 768.000 zł

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

1632/1821/ODS Nadarzyn, Urzut, wolnostojący, 
5 pokoi, pow. 181 m2, działka pow. 2000 m2, 
cena 834.000 zł

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

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

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

1627/1821/ODS Komorów, wolnostojący,
7 pokoi, pow. 359 m2, działka pow. 964 m2, 
cena 1.499.000 zl

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

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

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

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

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

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

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

1590/1821/ODS Ożarów Maz., Ołtarzew,
wo l n o s to j ą c y,  s t a n  d o  w y k o ń c ze n i a ,
6 pokoi, pow. 250 m2, działka pow. 1250 m2, 
cena 800.000 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

2654/1821/OGS Grodzisk Mazowiecki, Kozerki,
budowlana, pow. 1200 m2, cena 150.000 zł

2649/1821/OGS Stare Babice, budowlana,
pow. 1290 m2, cena 900.000 zł

2647/1821/OGS Ożarów Maz., budowlana,
pow. 1900 m2, cena 760.000 zł

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

2643/1821/OGS Nadarzyn, budowlana, pow. 
880 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 Mazowiecki, Czarny
Las, leśna z prawem zabudowy, pow. 1760
m2, cena 203.000 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 Mazowiecki,
budowlana, pow. 640 m2, cena 259.000 zł

2546/1821/OGS Ożarów Mazowiecki,
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

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 Mazowiecki,
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. 1000m2, 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 220.000zł

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
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DAM PRACĘ:
-Duża hurtownia spożywcza 

w Nadarzynie zatrudni kie-
rowców 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

- Hu r tow n i a  s p oż y wc z a 
w Nadarzynie zatrudni do działu 
handlowego z jęz.angielskim 
rekrutacja@fl esch.pl

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

SZUKAM PRACY:
-Pani podejmie się sprzątania 

domu, mieszkania, biura, mycia 
okien. Tel. 511 090 872

-Podejmę pracę chałupniczą. 
Tel. 574 215 996

-Uczciwa poszukuje pracy. 
Sprzątanie domu, mieszkań, biu-
ra, mycie okien. Dyspozycyjna od 
10:30. Tel. 511 090 872

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

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

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

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

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

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 Odrano 
Wola - Grodzisk Mazowiec-
ki. Cena: 110 zł/m2, media 
w ulicy. Tel. 510 407 176

-Działki budowlane sprze-

dam w gminie Ostrów Mazo-
wiecka. Pow. 1020 i 1050 m2. 
Słup elektryczny w granicy 
działki, wodociąg w drodze. 
Cena: 35 tys. za jedną. Tel. 609 
643 706

-Gospodarstwo rolne 3,2 ha w 
gminie Mochowo, koło Płocka 
sprzedam. Cena: 249 tys. zł. Tel. 
(24) 276 57 84

-Kupię gospodarstwo rolne 
lub siedlisko w ok. Grodziska 
Maz. Tel. 510 800 370

-Piastów – centrum, sprzedam 
działkę budowlaną 700 m2. Tel. 
(22) 406 09 23

-Pruszków. Sprzedam miesz-
kanie w domu jednorodzinnym: 
64 m2. Tel. 604 282 420

-Reguły przy al. Jerozolim-
skich, działkę sprzedam: 1300 
m2. Tel. 720 147 373

-Sprzedam dom wolnostojący 
127 m2 powierzchni mieszkal-
nej, powierzchnia użytkowa  
150 m2, 5 pokoi, 2 kuchnie, 
2 łazienki, 2 oddzielne wejścia. 
Wszystkie media, kanalizacja w 
budowie. Działka 1506 m2, garaż 
wolnostojący. Milanówek.   Tel. 
510 407 176

-Sprzedam działkę budowlaną 
o pow. 1737 m2. Siedliska k. 
Piaseczna. Cena: 310 zł/m2. Tel. 
516 787 379

-Sprzedam działkę w Bożej 
Woli k/ Błonia: 5700 m2. Na dział-
ce: mały dom całoroczny, budyn-
ki gospodarcze, studnia, prąd, 
siła, woda miejska. Działka jest 
zagospodarowana, w pobliżu 
sklepy, szkoła, dworzec kolejowy 
i autobusowy. Pozwolenie na 
budowę. Tel. 571 398 457

-Sprzedam działkę mieszka-
niowo – usługową w Broniszach 
o powierzchni 2112 m2. Cena 
do negocjacji. Tel. 608 482 527, 
692 866 931

-Sprzedam działkęw Bożej 
Woli k. Błonia o pow. 5700 m2. 
Mały całoroczny domek, budyn-
ki gospodarcze, studnia, prąd, 
siła, woda miejska. Działka jest 
zagospodarowana, w pobliżu: 
sklepy, szkoła, dworzec kolejowy 
i autobusowy. Pozwolenie na 
budowę. Tel. 571 398 457

-Sprzedam siedlisko 0,37 ha w 
ok. Mszczonowa. Cena: 85 zł/m2. 
Tel. 509 550 627

- U rsus  dom spr zedam: 
6 pokoi, 120 m2, wysoki parter 
z piętrem. Trzy garaże. Tel. 505 
345 767

-Wynajmę dwa graże (70 i 30 
m2) na działaność gospodarczą 
w Ursusie. Wjazd prosto z ulicy. 
Tel. 505 345 767

MATRYMONIALNE:
-Szukam kobiety 50 plus. Tel. 

576 374 245
-Uczciwa, kulturalna z Warsza-

wy-Ursusa, pozna kulturalnego, 
uczciwego Pana z Ursusa. Tel. 
660 228 692

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

-Biurko sprzedam. Stan bar-
dzo dobry, cena: 80 zł. Tel. 574 
215 996

-Drewno opałowe różne 90 zł 
mp. Kominkowe, twarde 140 zł 
mp+transport. Tel. 504 019 716

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

-Kolekcjoner kupi pamiątki 
związane z Powstaniem War-
szawskim: listy, zdjęcia, doku-
menty i inne ciekawe przed-
mioty. Tylko oryginały. Tel. 505 
529 328

-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 w dobrym stanie rower 
damkę górala z obniżoną ramą 
do 300 zł. Ok. Piaseczna, Góry 
Kalwarii. Tel. 573 476 191

-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, 
sosnę, dąb. Tel. 504 019 716

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

Kupię zużyte akumulatory. 
Dojeżdżam. Tel. 510 800 370

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

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

-Okazja! Sprzedam trzy nowe 
garnitury dobrej jakości o wy-
miarach 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

-Pianino, czarne Calipso, pra-
wie nieużywane sprzedam. Tel. 
505 345 767

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

-Różne książki sprzedam, 
w tym słowniki. Tel. 505 345 767

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

-Sprzedam akwarium 120 
litrów z szafką oraz gupiki, mo-
linezje, platki, krewetki. Tel. 574 
215 996

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

215 996
-Sprzedam futro z norek brą-

zowe. Tel. 602 255 395
-Sprzedam bardzo ładną, 

nową kurtkę z norek nr. 46, ko-
lor czekolada. Tel. 502 629 315 
Barbara

-Sprzedam kurtkę męską 3/4 
z kapturem: zimowa, brązowa. 
Cena: 250 zł. Tel. 574 215 996

-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 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 płaszcz skórzany 
damski, brązowy dł. 115 cm, 
cena: 100 zł. Tel. 695 681 450

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

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

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

-Zamienię akumulatory zużyte 
na sprawne, niewielka dopłata. 
Tel. 510 800 370

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. Tel. 515 146 480

-Ziemia na wyrównanie terenu 
5 zł tona. Czarnoziem, humus: 
20 zł tona+transport. Tel. 504 
019 716

RÓŻNE
-Pomogę, czuję i widzę więcej, 

wiem co byo, wiem co jest, wiem 
co będzie: www.tarocista.pl Tel. 
600 103 891

-Szczeniaki owczarki nie-
mieckie czarno-podpalane 
i siwo-podpalane bardzo ładnie 
ubarwione, szybko się uczą 
i są bardzo posłuszne oddam 
za koszty utrzymania. Tel. 571 
398 457

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

lub zadzwoń: (22) 730 33 41

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  A
OBWIESZCZENIE WOJE WODY

MA ZOWIECKIEGO
 Na podstawie art. 11d ust. 5 i 6 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 ze zm.) zawiadamia się, w związku z toczącym się 
postępowaniem w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi 
krajowej nr 92 polegającej na budowie drogi rowerowej 
oraz ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DK nr 92 – od-
cinek 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.

Pismami z dnia: 9.01.2018 r. i 15.01.2018 r. (uzupeł-
nionym w dniu 29.01.2018 r.) pełnomocnik inwestora 
zmienił wniosek w zakresie działek inwestycyjnych.

Powyższa zmiana dotyczy następującej działki ewiden-
cyjnej:

- w projektowanym pasie drogowym, działki pod-
legające podziałowi do przejęcia pod inwestycję 
(w  nawiasach numery działek po podziale - tłustym 
drukiem numery działek przeznaczone do  przejęcia 
pod inwestycję):

obręb 0013, jednostka ewidencyjna 143201_4.0013, 
działki o nr ew.: 12 (12/1, 12/2)

Po zmianie wniosku:
obręb 0013, jednostka ewidencyjna 143201_4.0013, 

działki o nr ew.: 12/3 (12/5, 12/6), 12/4 (12/7, 12/8),
obręb 0015 Kopytów ,  jednostka ewidencyjna 

143201_5.0015, działki o nr ew.: 31/33 (31/47, 31/48)
Po zmianie wniosku:
obręb 0015 Kopytów ,  jednostka ewidencyjna 

143201_5.0015, działki o nr ew.: 31/33 (31/60, 31/61),
obręb 0017, jednostka ewidencyjna 143201_4.0017, 

działki o nr ew.: 7/4 (7/8, 7/9),
Po zmianie wniosku:
obręb 0017, jednostka ewidencyjna 143201_4.0017, 

działki o nr ew.: 7/4 (7/5, 7/6).
Ponadto dodano następujące działki – po zmianie 

wniosku:
Działki usytuowania obiektu (inwestycja zlokali-

zowana jest w województwie mazowieckim, powiecie 
warszawskim zachodnim – Gmina Błonie, w miejscowo-
ściach: Błonie i Kopytów):

Gmina Błonie
obręb 0010, jednostka ewidencyjna 143201_4.0010, 

działki o nr ew.: 63 
obręb 0011, jednostka ewidencyjna 143201_4.0011, 

działki o nr ew.: 23 
obręb 0012, jednostka ewidencyjna 143201_4.0012, 

działki o nr ew.: 60
obręb 0013, jednostka ewidencyjna 143201_4.0013, 

działki o nr ew.: 16 
obręb 0014, jednostka ewidencyjna 143201_4.0014, 

działki o nr ew.: 1 
Jednocześnie informuję, że pismami z dnia 9.01.2018 r. i 

15.01.2018 r. pełnomocnik inwestora wniósł o umorzenie 
przedmiotowego postępowania w zakresie realizacji robót 
budowlanych na działkach, wskazując, że realizacja robót 
budowlanych na przedmiotowych działkach stała się 
bezprzedmiotowa:

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

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

oraz wskazał, że nie ma konieczności dokonania budowy/
przebudowy: sieci uzbrojenia terenu, urządzeń wodnych, 
melioracji, dróg innych kategorii, zjazdów, infrastruktury 
tymczasowej na następujących działkach niewchodzą-
cych w skład projektowanego pasa drogowego (tłustym 
drukiem - numery działek po podziale wskazanych w 
obwieszczeniu z dnia 12.12.2017 r. jako przeznaczone pod 
budowę/przebudowę):

obręb 0012, jednostka ewidencyjna 143201_4.0012, 
działki o nr ew.: 20/2 (20/6), 38 (38/2), 41 (41/2), 

obręb 0015 Kopytów ,  jednostka ewidencyjna 
143201_5.0015, działki o nr ew.: 33/1 (33/3). 

W pozostałej część obwieszczenie z dnia 12.12.2017 
r. nie ulega zmianie.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania admi-
nistracyjnego (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.

Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale In-
frastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w 
Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pok. 508, w 
dniach: poniedziałek – w godz. 13.00 – 16.00, środa i piątek 
- w godz. 8.00 – 12.00, gdzie można składać ewentualne 
uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy do dnia 
wydania orzeczenia w sprawie.

 Dzień publicznego obwieszczenia: 7.02.2018 r.
WI-II.7820.1.12.2017.MO

Jesteśmy na
www.facebook.com/

Flesch Mazowsza
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WALENTYNKI. Tradycja i zwyczaje coraz bardziej popularnego święta

Przed nami  Dzień 
Z a k o c h a n y c h
1 4  l u t e g o  w  w i e l u 
krajach na całym świecie 
jest dniem, w którym 
zapominamy o napiętym 
grafi ku zadań i staramy 
się go spędzić z ukochaną 
osobą. Walentynkowe 
u ro c z y s t o ś c i  r ó ż n i ć 
się mogą wielkością i 
zakresem, jednak wszędzie 
Dzień Zakochanych jest 
okazją  do  wyznania 
ukochanej osobie ile ona 
dla nas znaczy. 

Krótka historia Dnia 
Zakochanych

Walentynki, święto zako-
chanych obchodzone 14 
lutego, niesłusznie bywa 
stawiane w jednym rzędzie 
z Halloween, jako kolejny eks-
portowany produkt kultury 
anglosaskiej.

Okazuje się bowiem, że 
wspominany tego dnia 
w kalendarzu liturgicznym 
św. Walenty, od którego imie-
nia pochodzi nazwa święta, 
został ogłoszony patronem 
zakochanych już w 1496 r. 
przez papieża Aleksandra VI.

Święty Walenty żył w sta-
rożytnym Rzymie za pano-
wania cesarza Klaudiusza 
II Gockiego, który zakazał 
młodym mężczyznom wcho-
dzenia w związki małżeńskie. 
Św. Walenty złamał zakaz 
i potajemnie udzielał ślu-
bów. Został za to wtrącony 
do więzienia. Tam poznał 
i uzdrowił ze ślepoty córkę 
więziennego strażnika, a 
później udzielił jej ślubu. Za 
ten czyn cesarz skazał go na 
śmierć. Św. Walenty zostawił 
na pożegnanie list dla córki 
strażnika, który podpisał „Od 
Twojego Walentego”.

Starożytne korzenie
Pierwowzorem Walentynek 

był jednak zwyczaj obcho-
dzony w starożytnym Rzymie. 
14 lutego czczony był Dzień 
Płodności i Macierzyństwa. 
Z tej okazji każda młoda nie-
zamężna kobieta wrzucała do 
wielkiego dzbana kartkę ze 
swoim imieniem. Następnie 
kawalerowie losowali kartki 
z imieniem partnerki, która 
miała być ich drugą połówką 
na świąteczne zabawy, a nie 
raz i na całe życie.

O b e c n i e  D z i e ń  Z a k o -
chanych obchodzony jest 
w prawie każdym miejscu na 
świecie.

Walentynki na świecie 
W Stanach Zjednoczonych 

Walentynki są świętem ad-
resowanym do wszystkich, 
niezależnie od wieku i płci. 
Zgodnie ze zwyczajem, wa-
lentynkowym prezentem ob-
darować można wszystkich 
członków rodziny, przyjaciół, 
kolegów i koleżanki, nauczy-
cieli, szefów, pracowników.

Podstawowym prezentem 
od lat są bombonierki, naj-
lepiej w kształcie serca, oraz 
czerwone róże.

W Niemczech symbolem 
Walentynek są czerwone róże 
oraz czekoladowe lub pier-
nikowe słodycze w kształcie 
serca. Tradycją stała się też 
uroczysta kolacja we dwoje.

Święto państwowe?
Zaskakującym może być 

fakt, że we Francji walentyn-
ki są świętem narodowym. 
Zamiast klasycznych kartek 
z życzeniami do ukochanej 
osoby Francuzi wysyłają bu-
kiet kwiatów oraz bilety do 
teatru.

We Włoszech rozpowszech-
nił się zwyczaj obdarowy-
wania ukochanych odzieżą 
w kolorze czerwieni. Najchęt-
niej kupowana jest czerwona 
bielizna.

Nieco inną atmosferę mają 
walentynki w Hiszpanii. Jej 
mieszkańcy dbają, aby pre-
zenty, którymi obdarowują 
się ukochane osoby, były 
przede wszystkim praktycz-
ne. Panie najczęściej otrzy-
mują sprzęt AGD, a panowie 
komputery i elektroniczne 
gadgety.

Polskie Walentynki
Walentynki przyjęły się 

także w Polsce. W Dzień Zako-
chanych prezenty najchętniej 
wręczamy naszym drugim 
połówkom.

Największym zaintereso-
waniem cieszą się kwiaty, 
słodycze i drobne upominki. 
Mimo często komercyjnego 
wymiaru Walentynek, na ca-
łym świecie jest to okazja do 
wyznania ukochanej osobie 
ile ona dla nas znaczy.

Kinga Rochalska

B E Z  T A B U
Droga Redakcjo

Całkiem niedawno przeprowadziliśmy się z mężem i synem z domu do mieszkania w bloku.
Na początku wszystko było super, zupełnie inne życie, dużo mniej intymności niż w domu 

jednorodzinnym ale liczyliśmy się z tym. Nie przewidzieliśmy jednak, że sytuacja skomplikuje 
się przez starszą Panią.

Okazało się, że pod nami mieszka miłośniczka muzyki wszelkiej i to w porach dnia gdzie 
wszyscy normalni ludzie albo jeszcze albo już śpią. Starsza Pani chyba nie dosłyszy bo radio 
ustawia sobie niewyobrażalnie głośno.

Włącza je tuż po 6 rano a wyłącza tuż przed 22 wieczorem, niby nie zakłóca ciszy nocnej ale 
to jest nie do zniesienia. Co robić? Mieszkamy krótko i nie chcemy narażać się sąsiadom tym 
bardziej, że chyba nikomu innemu to nie przeszkadza.

Anna 39 l.

Droga Pani Aniu
Faktycznie sytuacja nie jest komfortowa tym bardziej, że dotyczy starszej osoby.
Gdyby byli to młodzi ludzie imprezujący, robiący hałas to sytuacja byłaby znacznie prost-

sza, wezwalibyście Państwo policję i sytuacja rozwiązałaby się sama.
W tym jednak wypadku chyba pozostaje tylko rozmowa z sąsiadką i wytłumaczenie jej, 

że mimo, iż nie zakłóca ciszy nocnej to jednak Państwa mir domowy zostaje naruszony. 
Warto w trakcie rozmowy z Panią uświadomić jej, że jednak dla Państwa mieszkających tuż 
nad nią tak głośne słuchanie przez nią  radia jest jednak zbyt uciążliwe.

Jeśli nie zadziałają prośby i grzeczne argumenty możecie Państwo oczywiście zawiadomić 
właściwe organy ale na początku sugerowałabym jednak próbę pokojowego rozwiązania.

Pozdrawiam
Katarzyna Włodarczyk
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GRODZISK MAZOWIECKI. Wernisaż w Poczekalni PKP

„Moja pierwsza wystawa”
3 lutego w grodziskiej Poczekalni PKP odbył się wernisaż fotografi i, których autorem jest Piotr Kopeć, bardzo 
utalentowany grodziski fotograf – pasjonat. Wystawę zatytułowaną „NIE/Oczywiste” oglądać (i podziwiać) będzie 
można do 2 marca.

Wyeksponowane w dużym formacie 
zdjęcia są bardzo piękne i silnie 

oddziałują wizualnie, zarówno ekspre-
syjną kolorystyką, jak i niecodziennym 
ujęciem tematów. Przedstawiają znane 
wszystkim mieszkańcom Grodziska 
fragmenty krajobrazu miasta, m.in. 
deptak, dworzec PKP, Park Skarbków 
czy Stawy Goliana, jednak miejsca te 
zostały dostrzeżone i sfotografowane 
w nieoczekiwany sposób.

W efekcie niektóre z prac przywołu-
ją tajemniczy, zagadkowy, baśniowy 
klimat, co prowokuje do spojrzenia od 
teraz nieco innym okiem na, zdawało-
by się opatrzone już, choć atrakcyjne, 
miejsca Grodziska. Inne z kolei zdjęcia 
zaskakują ujęciem prostopadle z góry, 
z lotu ptaka, co z jednej strony upodab-
nia miasto do kompozycji barwnych 
fi gur geometrycznych, z drugiej zaś jak-
by oddala nas od niego, dając poczucie 
„niepokojącego” dystansu.

Aby uporządkować myśli i emocje na-
suwające się podczas kontemplowania 
wystawy, Poczekalnia PKP przygotowała 
dla zwiedzających foldery, które świet-
nie objaśniają wystawę, przybliżają 
postać twórcy, podpowiadają na co 

warto zwrócić uwagę oglądając zdjęcia 
i w jakich słowach ująć swoje wrażenia. 
Dla początkujących i jeszcze nie wy-
robionych odbiorców sztuki wizualnej 
to doskonała okazja, aby zapoznać się 
z tematyką w sposób nietrudny, ale 
i profesjonalny.

Wystawa oraz wernisaż zorganizowa-
ne zostały jako część nowego projektu 
„Moja pierwsza wystawa”, zainicjowane-

go przez Poczekalnię PKP. Jego intencją 
jest promowanie uzdolnionych młodych 
artystów z terenu gminy Grodzisk Ma-
zowiecki, którzy nie zaistnieli jeszcze 
w przestrzeni publicznej, a tymczasem 
ich prace zasługują na szerszą prezen-
tację. Patronat nad akcją objął Burmistrz 
Grodziska Mazowieckiego.

Tekst i foto:
Sylwia Pańków

MILANÓWEK. Spotkanie autorskie 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej

„Milanowianki tom II”
W niedzielę 4 lutego Stowarzyszenie Milanowianki 
i Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowały wieczór 
autorski z okazji wydania książki „Milanowianki tom 
II”. Licznie przybyli członkowie rodzin, znajomi, 
przyjaciele zarówno bohaterek, jak i autorek 
publikacji oraz osoby zainteresowane lokalną 
„herstorią”, czyli historią pisaną przez kobiety 
o kobietach.

Książka jest efektem kontynuacji prac badawczych nad 
losami ciekawych kobiet – niegdysiejszych i obecnych 
mieszkanek Milanówka. Warto przypomnieć, że „herstoria” 
w Milanówku zainicjowana została w roku 2013 podczas 
jednej z edycji Festiwalu Otwarte Ogrody.

„Herstoria” Milanówka
Wtedy to rozpoczęły się prace nad biogramami wybra-

nych Milanowianek, a ponieważ bohaterek przybywa, 
prace te prowadzone będą nadal. Przyświeca im idea, aby 
historii miasta „przywrócić obecność kobiet w przestrzeni 
publicznej”, aby z historii lokalnej splecionej z powszechną 
wydobyć na światło dzienne historię kobiet.

Spotkanie autorskie okazało się bardzo ciekawe, a jego 
dynamikę ocenić można wręcz jako wzorcową. Aktorzy 
Stowarzyszenia T-ART czytali fragmenty książki a publicz-
ność stuprocentowo trafnie odgadywała, jakiej bohaterki 
one dotyczą – nagrodą była specjalna edycja czekolady 
Milanowianek.

One „brały życie za rogi”
Prowadząca niejedną już taką imprezę Monika Samoraj 

trafnie i dociekliwie formułowała pytania do autorek 
publikacji. Z kolei autorki w sposób dowcipny, szczery 
i osobisty udzielały odpowiedzi o motywach wyboru kon-
kretnych bohaterek, o trudnościach i emocjach związanych 
z pisaniem o osobach im bliskich lub z pisaniem o osobach 
żyjących, które mogą wystawić autorce ocenę.

O wyborze takich a nie innych bohaterek biogramów 
i zainteresowaniu ich losami zadecydowała wspólnota 
podzielanych wartości, związki rodzinne, czasem był to 
szczęśliwy przypadek, autorki wspominały również o sile 
wewnętrznej jaką dawały im przykłady kobiet, które „brały 
życie za rogi” i radziły sobie z przeciwnościami losu. Często 
podkreślaną przez autorki cechą opisywanych bohaterek 
była chęć i wytrwałość w niesieniu pomocy innym ludziom.

Nowe informacje o „matce Milanówka”
Warto nadmienić, że w książce ponownie pojawiła się 

postać Bronisławy Agnieszki Lasockiej, opisywana już 
w I tomie „Milanowianek”. Autorka jej biogramu w między-
czasie dotarła do nowych źródeł informacji i mogła rozbu-
dować charakterystykę swojej bohaterki, którą określiła 
jako „matkę Milanówka”, a więc kobietę wyjątkowo ważną 
i godną upamiętnienia w dziejach miasta.

Miłym akcentem na zakończenie spotkania były róże dla 
uczestniczek rozmowy oraz aktorów, a wszyscy przybyli na 
wieczór autorski obdarowani zostali egzemplarzem książki. 
Obecnych poproszono również o ewentualne zgłaszanie 
znanych im kobiet-Milanowianek, których biografi e warto 
by opisać w kolejnej publikacji.

Biblioteka zapowiedziała również kolejne spotkanie au-
torskie, 25 lutego o godz. 17.00, tym razem z Wojciechem 
Chmielarzem, autorem powieści kryminalnej, której akcja 
toczy się w Milanówku.                             Tekst i foto: S. Pańków

SPLOTY – Grodziskie Spotkania 
Wielokulturowe

W dniach 2-20 lutego trwają Grodziskie 
Spotkania Wielokulturowe, w ramach 
których niemal codziennie odbywają 
się atrakcyjne wydarzenia. Bogaty 
i zróżnicowany program obejmuje 
spotkania, warsztaty, koncerty, projekcje 
fi lmowe i spacery historyczne. Imprezy 
odbywają się w Willi Radogoszcz 
i w Centrum Kultury oraz w terenie 
(spacery).

Na większość imprez wstęp jest wolny, jedynie Koncert Flamenco 
w Sali Widowiskowej CK jest biletowany. Na wydarzenia o charak-
terze warsztatowym (bezpłatne) obowiązują wcześniejsze zapisy.

Grodziskie „SPLOTY” organizowane są z intencją przybliżenia 
w atrakcyjny sposób różnorodnych kultur, z którymi stykamy 
się niemal na co dzień w dzisiejszym multikulturowym świecie, 
choćby poprzez media, ale o których tak naprawdę niewiele 
mamy rzetelnej wiedzy. Lepsze poznanie odmiennych tradycji, 
to jednocześnie lepsze zrozumienie ludzi wywodzących się z ich 
kręgu, a co za tym idzie akceptacja, lub przynajmniej tolerancja, 
dla odmienności i inności.

Tegoroczne „SPLOTY” to z jednej strony możliwość poznania 
bliżej tradycji, które od dawna splatały się z naszą kulturą, jak 
żydowskich czy ormiańskich, a z drugiej strony kultur zupełnie 
odmiennych, odległych na tyle, że są dla nas zupełnie egzotycz-
ne – jak meksykańska czy rdzennie australijska. Pomiędzy tymi 
biegunami są kultury ani dalekie, ani bliskie, ale również ciekawe 
i warte poznania podczas grodziskich wydarzeń.

Zebrała: Sylwia Pańków



Nr 03 (CXXXIV) / 2018
8 - 21 LUTEGO 2018

www.fl eschmazowsza.com.plNIERUCHOMOŚCI
redakcja@fl esch.pl16

ZATRUDNIMY AGENTÓW - POŚREDNIKÓW 
NIERUCHOMOŚCI TEL. 604 - 492 - 736

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

Nr oferty: 
1716/1821/ODS

Rok budowy: 1999

Stan: bardzo dobry

Typ domu wolnostojący

Pow. działki 2000 m .kw.

Kontakt 22 730 33 40

Nr oferty: 
1719/1821/ODS

Rok budowy: 1979

Stan: drobny 
remont

Typ domu wolnostojący

Pow. działki 1100 m .kw.

Kontakt 22 730 33 43

Nr oferty: 
3442/1821/OMS

Rok budowy: 1938

Stan: bardzo dobry

Piętro: 1

Typ kuchni: widna

Kontakt 22 730 33 40

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

Działka na sprzedaż

635 000 PLN

Kajetany

4100 m2
Nr oferty: 
2032/1821/OGS

Rodzaj działki przemysłowa

Kształt prostokąt
28mx150m

Media tak

Kontakt 22 730 33 40

Działka na sprzedaż

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

Działka na sprzedaż

175 000 PLN

Nadarzyn, Stara Wieś

1200 m2
Nr oferty: 
2130/1821/OGS

Rodzaj działki budowlana

Kształt prostokąt
30mx40m

Media tak

Kontakt 22 730 33 43

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

1 150 000 PLN

Stare Babice

6 pok., 210 m2
Nr oferty: 
1202/1821/ODS

Rok budowy: 2000

Stan: bardzo dobry

Typ domu wolnostojący

Pow. działki 1500 m .kw.

Kontakt 22 730 33 43

Dom na sprzedaż

370 000 PLN

Brwinów

4 pok., 140 m2
Nr oferty: 
1688/1821/ODS

Rok budowy: 1985

Stan: do remontu

Typ domu wolnostojący

Pow. działki 1092 m .kw.

Kontakt 22 730 33 40

Dom na sprzedaż

1 199 000 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

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

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: 
3418/1821/OMS

Rok budowy: 1963

Stan: dobry

Piętro: 2

Typ kuchni: widna

Kontakt 22 730 33 43

Nr oferty: 
3486/1821/OMS

Rok budowy: 1976

Stan: do remontu

Piętro: 3

Typ kuchni: widna

Kontakt 22 730 33 43

Dom na sprzedaż

570 000 PLN

Grodzisk Mazowiecki

4 pok., 100 m2

Dom na sprzedaż

899 000 PLN

Nadarzyn

5 pok., 210 m2

Mieszkanie na sprzedaż

175 000 PLN

Grodzisk Mazowiecki

2 pok., 36 m2

Mieszkanie na sprzedaż

275 000 PLN

Pruszków

2 pok., 50 m2

Mieszkanie na sprzedaż

180 000 PLN

Pruszków

2 pok., 37 m2
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