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R E K L A M A

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ 

reklama@flesch.pl

Surfując po Internecie za-
chowujmy daleko posu-

niętą czujność i ostrożność. 
Na niektórych stronach, 
zwłaszcza pornografi cznych 
i hakerskich, bardzo często 
znajdują się złośliwe progra-
my, które możemy nieświado-
mie zainstalować na kompu-
terze. Mogą one sparaliżować 
jego pracę bądź wyciągając 
z niego poufne dane.

•Korzystajmy z legalnego 
systemu operacyjnego. Pirac-
kie oprogramowania są nie 
tylko nielegalne, ale mogą za-
wierać też programy szpiegu-
jące, które bez naszej wiedzy 
zainstalują się w komputerze. 
Będą podglądały wszystko, 
co wpisujemy na klawiaturze 
i przekazywały tę wiedzę 
niepożądanym osobom. W 
ten sposób możemy utracić 
kody dostępu do naszych 
kont internetowych, poczty i 

autoryzowanych stron.
•Zainstalujmy program an-

tywirusowy i antyszpiegow-
ski - darmowe wersje takich 
programów można znaleźć 
w Internecie i legalnie je ścią-
gnąć. Programy te uchronią 
nasz komputer przed wirusa-
mi i programami hakerskimi.

•Warto też zaopatrzyć się 
w tzw. fi rewall (dosł. ścianę 
ogniową), która zablokuje 
próby włamania się z sieci 
do naszego komputera. Z 
Internetu możemy pobrać 
darmowe oprogramowanie 
tego typu.

•Regularnie aktualizujmy: 
system operacyjny, opro-
gramowanie antywirusowe 
i antyszpiegowskie i inne 
programy, których używamy 
podczas łączenia się Interne-
tem. Luki w oprogramowaniu 
mogą posłużyć do włamania 
się do komputera.

•Dokładnie przyglądaj-
my się stronom banków, 
z których korzystamy za 
pośrednictwem Internetu. 
Oszuści często podszywają 
się pod pracowników banku 
i proszą nas o podawanie 
numerów kart płatniczych 
oraz kodów PIN. Nie odpo-
wiadajmy na takie prośby, 
ale zgłośmy to obsłudze na-
szego banku. Można także 
zainstalować tzw. oprogra-
mowanie antyphishingo-
we, które wychwytuje takie 
fałszywe strony.

•Korzystając z konta inter-
netowego wpisujmy sami 
adres strony, nie posiłkujmy 
się linkami rozsyłanymi przez 
kogokolwiek. Mogą one kie-
rować do „fałszywej strony 
banku”, której autorami są 
oszuści.

•Nie otwierajmy maili od 
nieznanych adresatów i nie 

używajmy linków rozsyła-
nych w niechcianej poczcie 
(tzw. spamie) oraz przez ko-
munikatory. Mogą prowadzić 
do niebezpiecznych stron lub 
programów. Użycie oprogra-
mowania antyspamowego 
znacznie ogranicza ilość nie-
chcianej poczty.

•Komunikatory interneto-
we (np. Tlen, Gadu-Gadu) 
są bezpieczne pod warun-
kiem, że rozmawiamy tylko 
ze znanymi nam osobami i 
nie korzystamy z linków oraz 
plików przesyłanych przez 
niewiadomych nadawców.

•W przeglądarkach inter-
netowych można ustawić 
opcję fi ltru rodzinnego lub 
zainstalować na komputerze 
oprogramowanie, które unie-
możliwi młodszym człon-
kom rodziny korzystanie 
z niepożądanych stron.

www.policja.pl,

POLICJA OSTRZEGA. Zabezpiecz swój komputer!

Bądź czujny i  ostrożny!
Czysto informacyjne i rozrywkowe wykorzystanie Internetu to już przeszłość. Dziś za pomocą sieci dokonuje się 
skomplikowanych transakcji fi nansowych, kupuje w wirtualnych sklepach i obsługuje konta bankowe. Niestety, 
zawsze tam, gdzie są pieniądze, są i oszuści. Dlatego policja radzi jak zabezpieczyć swój komputer, by korzystanie 
z Internetu było możliwie jak najbezpieczniejsze.

POSZUKUJĘ:
DZIAŁKI, DOMY, MIESZKANIA
w ok. Ożarowa Mazowieckiego,

Starych Babic, Kwirynowa, 
Blizne Łaszczyńskiego,

Blizne Jasińskiego,
Koczarg Starych

TELEFON (22) 730 33 40/43
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NADARZYN. Przedterminowe wybory wójta zaplanowano na 4 marca

W y b o r y  w  N a d a r z y n i e
Już 4 marca w gminie Nadarzyn 
odbędą się przedterminowe wybory 
wójta. Mieszkańcy będą mogli oddać 
głos w pięciu obwodowych komisjach 
wyborczych. Kandydatów na 
nowego włodarza gminy poznamy 
23 lutego.

Od 15 stycznia, po śmierci dotych-
czasowego wójta gminy Nadarzyn 

Janusza Grzyba, gminą kieruje komisarz 
Dariusz Nowak. Swoje obowiązki Da-
riusz Nowak pełnić będzie do wyborów 
nowego wójta.

Te, zgodnie z decyzją Prezesa Rady Mi-

nistrów, odbędą się 4 marca. Mieszkańcy 
gminy Nadarzyn będą mogli oddać 
głos w pięciu obwodowych komisjach 
wyborczych – w Szkole Podstawowej w 
Nadarzynie, Nadarzyńskim Ośrodku Kul-
tury, Remizie Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Nadarzynie, Szkole Podstawowej 
w Ruścu oraz Przedszkolu Publicznym 
w Młochowie.

Wyborcy niepełnosprawni do 23 lu-
tego mogą zgłosić zamiar głosowania 
korespondencyjnego, w tym przy po-
mocy nakładek na karty do głosowania 
sporządzonych w alfabecie Braille’a. Po-
nadto uprawnieni wyborcy do 23 lutego 
mogą złożyć wniosek o sporządzenie 

aktu pełnomocnictwa do głosowania. 
Wnioski należy składać w Urzędzie 
Gminy w Nadarzynie w godzinach pracy 
Urzędu.

Zgodnie z treścią opublikowanego 
rozporządzenia, kandydatów na wójta 
można zgłaszać gminnej komisji wybor-
czej do 16 lutego (do godz. 24). Następ-
nie (do 23 lutego) nastąpi podanie do 
publicznej wiadomości obwieszczenia 
gminnej komisji wyborczej o zarejestro-
wanych kandydatach. Kampania wybor-
cza rozpocznie się 23 lutego i potrwa do 
2 marca (do godz. 24).

Kinga Rochalska
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Konieczna budowa nowej 
placówki 

W Piastowie przy ul. Reja 
działa zmodernizowana 
przychodnia: Samodzielny 
Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej (SPZOZ) „Pia-
stun”. Placówka ma również 
swoją filię po północnej 
stronie miasta. Działa ona 
w niewielkim budynku przy 
ul. Wysockiego.

W tym przypadku warunki 
nie są tak komfortowe, jak 
w przychodni przy ul. Reja. 
Filia mieści się w niewielkim 
domu jednorodzinnym za-
adaptowanym na potrzeby 
lecznicy.

Od kilku lat zarówno miesz-
kańcy, jak i władze miasta 
wskazują na konieczność roz-
budowy lub zmiany siedziby 
placówki.

W ostatnich miesiącach pla-
ny stworzenia nowoczesnej 
filii piastowskiego zakładu 
opieki zdrowotnej „Piastun” 
po północnej stronie miasta 
nabrały tempa. 

Po przeprowadzeniu prze-
targu, w styczniu miasto 
Piastów podpisało umowę 
na budowę filii przychodni 
SPZOZ „Piastun” z fi rmą Banex 
z Warszawy.

Wartość inwestycji szacuje 
się na ponad 7,9 mln zł.

Nowoczesny budynek już 
w 2019 r.

Zgodnie z założeniami 
obiekt powstać ma przy Al. J. 
Piłsudskiego. Będzie to pię-
trowy budynek. Na parterze 
znajdą się gabinety lekarskie, 
gabinety zabiegowe, gabinet 
USG, gabinet stomatologicz-
ny, recepcja, szatnia i zaple-
cze socjalne z sanitariatami.

Na piętrze zaprojektowano 
gabinety lekarskie, gabinet 
zabiegowy, część admini-
stracyjną i zaplecze socjalne z 
sanitariatami. W kondygnacji 
piwnicznej zaś znajdować 
będą się pomieszczenia tech-
niczne, magazynowe oraz 

szatnia z natryskami.
Ponadto w placówce prze-

widziano pomieszczenia do 
wykonywania zabiegów re-
habilitacyjnych. W budynku 
zaprojektowano dwie klatki 
schodowe oraz windę.

Jeśli  prace budowlane 
będą przebiegać zgodnie 
z zaplanowanym harmono-
gramem, za około półtora 
roku mieszkańcy Piastowa 
będą mogli cieszyć się nową 
przychodnią.

Jak zapewniają władze Pia-
stowa, przychodnia przy ul. 
Wysockiego będzie funkcjo-
nować do chwili otwarcia no-
wej placówki. K. Rochalska

U NAS. Podpisano umowę na budowę fi lii przychodni SPZOZ „Piastun”

Nowa przychodnia w Piastowie
Władzie Piastowa podpisały umowę na budowę nowoczesnej fi lii piastowskiej przychodni SPZOZ „Piastun” po 
północnej stronie miasta. Zakończenie budowy zaplanowano w połowie 2019 r. 
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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

SAMORZĄD. Remont brwinowskiej OSP

Szeroki zakres prac
Jesienią gmina Brwinów przeprowadziła 
remont garaży brwinowskiej Ochotniczej Straży 
Pożarnej.

Kompleksowy re -
mont garaży objął m.in. 
przesunięcie ścian fi-
larowych, wykonanie 
przesklepień otworów 
w ścianach z cegieł 
– obsadzenie belek 
stalowych, rozebranie 
okładziny ściennej (glazura), obicie tynków wewnętrznych 
z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i fi larach, 
wykonanie tynków wewnętrznych, obudowę belek 
i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi, malowanie 
powierzchni wewnętrznych, ułożenie glazury wraz z do-
cinaniem na wymiar i otworami technicznymi. 

Została wykonana elektryka i hydraulika wraz z odwod-
nieniem. Stara posadzka w części szatniowej i garażowej 
o łącznej powierzchni 126 m2 została skuta i zastąpiona 
nową posadzką lastrykową wraz ze szlifowaniem i im-
pregnacją hydrofobową zapobiegającą wnikaniu brudu, 
wody i tłuszczu. Posadzkę wzmocniono krzemianami, 
pomalowano pasy wjazdowe i całość zaimpregnowano. 
Koszt prac, który objął zarówno modernizację, remont 
i konserwację wyniósł ponad 150 tys. zł.

Tekst i foto: U.G. Brwinów

INWESTYCJE. Pierwszy w stolicy park ekologiczny

Eko-Park w Ursusie
Pierwszy park ekologiczny w Warszawie powstanie w dzielnicy Ursus na obszarze 4,4 ha wzdłuż ulicy 
Gierdziejewskiego. Zgodnie z harmonogramem, budowa Eko-Parku ruszy już w tym roku.

Teren dawnych zakładów 
„Ursus” położony w ob-

rębie ulic: Czerwona Droga, 
Wolności, Orłów Piastow-
skich i Gierdziejewskiego 
w warszawskiej dzielnicy 
Ursus ma zmienić się nie do 
poznania. Dzielnica chce, aby 
powstał tam pierwszy ekolo-
giczny park w Warszawie o 
powierzchni blisko 5 hekta-
rów. Zdaniem władz miasta, 
park zdecydowanie ożywi 
część dzielnicy, która kojarzy 
się z halami i zakładami prze-
mysłowymi. Koncepcja parku 
oparta jest przede wszystkim 
o wykorzystanie naturalnie 
występującej fauny oraz fl ory.

- Nie będzie w nim karte-
czek mówiących o tym, by 
nie deptać trawy. Chodzi o 
to, by mieszkańcy w pełni 
korzystali z dobrodziejstw 

natury – mówi rzecznicz-
ka Urzędu Dzielnicy Ursus, 
Agnieszka Wall.

W parku planowane jest 
stworzenie polany piknikowej, 
przestrzeni do odpoczynku z 
ławkami, placów zabaw i stre-
et workoutu, a także wybiegu 
dla psów. Przestrzeń zostanie 
zagospodarowana zgodnie 

z ekologicznym podejściem.
- Na całym terenie ekoparku 

będą znajdować się niecki 
retencyjne, zbierające wodę 
opadową z ulic, która po 
oczyszczeniu utworzy środo-
wisko dla roślin zalewowych. 
Elementy małej architektury 
zostaną wykonane z mate-
riałów recyklingowych, a do 

oświetlenia parku zostaną 
wykorzystane latarnie z pa-
nelami solarnymi – dodaje 
Agnieszka Wall. 

Jak przyznaje, tym samym 
park, oprócz pełnienia funk-
cji rekreacyjnej, będzie tak-
że miejscem edukacyjnym 
dla uczniów dzielnicowych 
szkół. Inwestycja pochłonie 
blisko 10 mln zł. W 2016 roku 
wyłoniono wykonawcę i zre-
alizowano projekt dla etapu 
I, zaś w 2017 r. – projekt dla 
etapu II inwestycji. Obecnie 
trwają prace projektowe dla 
etapu II zadania. Zgodnie z 
harmonogramem, budowa 
Eko-Parku ruszy już w tym 
roku, zaś otwarcie parku 
planowane jest w 2019 roku.

Kinga Rochalska
Fot. mat. pras. 

Dzielnicy Ursus

R E K L A M A
WARSZTATY. Salonowe szybowce w Poczekalni PKP

Konstrukcje ojców i dzieci
W niedzielę 18 lutego przed 
południem do grodziskiej Poczekalni 
PKP przyszli ojcowie z dziećmi, 
aby  w  ramach  warsz ta tów 
konstruktorskich wspólnie wykonać 
szybowce–zabawki. Warsztaty, 
odbywające się cyklicznie, prowadzi 
Michał Żyliński, prywatnie ojciec 
4-ga dzieci, pasjonat interesujących 
konstrukcji.

Idea spotkań jest cenna i warta propa-
gowania – chodzi o zaangażowanie 

ojców w twórcze spędzenie czasu ze 
swoimi dziećmi, o wykorzystanie po-
tencjału wychowawczego tkwiącego 
właśnie w ojcach.

Ojcowskie wychowanie
W tle stoi założenie, że ojciec inwestu-

jący swój czas w relacje z dzieckiem jed-
nocześnie stawia przed nim inne zadania 
i wymaga od niego innych czynności niż 
matka. Ojcowie będąc zorientowani na 
cel, jednocześnie zaś nieco „leniwi” i nie 
lubiący wyręczać dzieci, tym sposobem 
potrafi ą pociągnąć je ku samodzielno-
ści i samodzielnym działaniom. Matki 
otaczają dzieci opiekuńczością – przy 
ojcu dziecko „by przeżyć”, musi uczyć się 
samo dawać sobie radę.

Dzielić się z innymi
Ponieważ pasją prowadzącego warsz-

taty Michała Żylińskiego są pomysłowe, 
a zarazem i proste konstrukcje, postano-
wił swoimi umiejętnościami podzielić 
się zarówno z własnymi dziećmi, jak 
i z innymi rodzinami. Jego zdaniem 
ojciec rodziny może tak modyfi kować 
osobiste pasje i zainteresowania, aby 

dzielić je ze współdomownikami. Nie 
chodzi o to, aby pasja nas izolowała, ale 
żeby się nią dzielić z innymi.

W Poczekalni PKP rozpoczął się już 
zatem cykl warsztatów konstruktor-
skich. Dzieci wraz z ojcami wykonały 
już „rakiety bez dymu” oraz „szybowce 
salonowe”. Konstrukcje wykonywane 
są z prostych materiałów, jak drewno, 
tektura, tworzywa sztuczne, plastelina, 
przy użyciu prostych narzędzi, jak linijka, 
nóż introligatorski, klej. Pomysłowość 
i pomoc instruktora oraz odpowiedni 
projekt gwarantują pożądane efekty 
– we wczesne niedzielne popołu-
dnie w Przestrzeni Kulturze Przyjaznej 
w pięknym ślizgu przelatywały dziecięce 
szybowce.

Własnoręczne zabawki
Na kolejnych zajęciach przewidziane 

są też wiatraki, tratwy, roboty i instru-
menty, broń palna i biała, czyli działające 
zabawki, które każdemu dziecku się 
przydadzą. Zaletą takich samodzielnie 
wykonanych zabawek jest ich długa 

żywotność – ponoć nudzą się dzieciom 
o wiele wolniej, niż te kupione w sklepie. 
I to pomimo, że nie są idealne ani dosko-
nałe – na warsztatach nie chodzi o per-
fekcjonizm, ale o to by dziecko cieszyło 
się samodzielnie wykonaną zabawką 
i czasem spędzonym wspólnie z ojcem.

Warsztaty są bezpłatne, trzeba się jed-
nak uprzednio zapisać, z racji ograniczo-
nej liczby miejsc w Przestrzeni Kulturze 
Przyjaznej i możliwości logistycznych 
instruktora. Ojcowie mogą przyjść 
zarówno z jednym, jak i z gromadką 
zainteresowanych dzieci płci obojga.

Zajęcia odbywają się w ramach dzia-
łań grodziskiego koła Związku Dużych 
Rodzin „Trzy Plus”, które rok 2018 po-
święca w szczególności ojcom. ZDR3+ 
w Grodzisku zaprasza również na „Wy-
kład o ojcostwie i rodzinie”, który od-
będzie się 10 marca w Centrum Kultury 
(wstęp wolny) oraz lutowe warsztaty 
wychowawcze dla ojców „Siedem se-
kretów efektywnego ojcostwa”, również 
w CK (zapisy: warsztaty@3plus.pl).

Tekst i foto: Sylwia Pańków
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Z A P R A S Z A M Y

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

Godz. 18:00 „Perły Bliskiego Wschodu”
Prezentacja multimedialna połączona z wystawą zdjęć 

zabytków Bliskiego Wschodu - Bożeny Trabulsje (poetka, 
eseistka, reportażystka, podróżniczka, miłośniczka historii 
antycznej, fotografka, długoletnia przewodnicząca Polonii 
syryjskiej. Pod koniec lat siedemdziesiątych wyemigrowała 
z rodziną do Syrii. Mieszkała przez 40 lat w Damaszku).

Miejsce: Dom Kultury „Miś” Ośrodka Kultury „Arsus” w 
Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy ul. Traktorzystów 20.

Godz. 19:00 Spektakl młodzieżowego Teatru „MIR” 
pt. „Polowanie na lisa”.

Reżyseria Radosław Mazur. Zabawna jednoaktówka 
mistrza polskiej groteski Sławomira Mrożka. Wstęp wolny.

Miejsce: sala widowiskowa Ośrodka Kultury Arsus w 
Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy ul. Traktorzystów 14. 

23 lutego (piątek)
Godz. 18:00 „Tajlandia- Królestwo Złotego Buddy” 

Wystawa fotografi i Bogusława Kołodziejczyka.
Jeden z najbardziej fascynujących krajów na świecie. 

Zachwyca swoją bogatą historią i kulturą, uprzejmością 
i życzliwością mieszkańców oraz wspaniałym jedzeniem. 
Dla Europejczyka - egzotyczna i kolorowa, a nawet można 
powiedzieć bajkowa - TAJLANDIA w obiektywie Bogu-
sława Kołodziejczyka - fotografa i podróżnika. Wystawa 
czynna do 9.03. Wstęp wolny!

Miejsce: Miejski Ośrodek Kultury im. A. Kamińskiego, 
ul. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej 5, Pruszków.

Godz. 19:00 Spektakl Teatru „Beznazwy” pt. „Wielka 
wygrana”.

Reżyseria Ernestyna Winnicka. Sztuka napisana przez 
Szolema Alejchema w adaptacji Marty Guśniowskiej 
opowiadająca o losach biednego szewca, który wygrywa 
wielkie pieniądze na loterii. Wstęp wolny.

Miejsce: sala widowiskowa Ośrodka Kultury Arsus w 
Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy ul. Traktorzystów 14. 

24 lutego (sobota)
Godz. 10:00 – 18:00 „Siedem sekretów efektywnego 

ojcostwa”. Grodzisk Mazowiecki, ul. Spółdzielcza 9, 
Centrum Kultury, sala historii I p. Zapisy: warsztaty
@3plus.pl

Godz. 11:00 – 15:00 „Ku niepodległości - tożsamość, 
kultura, symbolika”.

M i e j s c e :  M u z e u m  S t a r o ż y t n e g o  H u t n i c -
t w a  M a z o w i e c k i e g o  i m .  S t e f a n a  W o y d y 
w Pruszkowie, Pl. Jana Pawła II 2, 05-800 Pruszków

Godz. 15:00  „Moje wczoraj” - spotkanie autorskie 
z panem Janem Eljaszewiczem – pruszkowianinem 
i byłym więźniem obozu Dulag 121. Wstęp wolny.

Pan Jan Eljaszewicz przeżył Powstanie Warszawskie na 
Górnym Czerniakowie. Jego ojciec brał udział w walkach 
powstańczych, natomiast on jako dziecko, razem z mamą, 
ukrywał się w czerniakowskich piwnicach.  Po upadku 
powstania zostali przepędzeni na Dworzec Zachodni, 
skąd przewieziono ich do obozu w Pruszkowie. Po 5 
dniach pobytu w Dulagu 121 zostali przetransportowani 
do szpitala w Grodzisku Mazowieckim, a na początku 
1945 r. wraz z nim  ewakuowani. W okolicach Tomaszowa 
Mazowieckiego udało im się uciec i dostać do rodziny w 
Milanówku. Swoje wspomnienia Pan Eljaszewicz spisał w 
książce „Moje Wczoraj” wydanej w 2017 r.

Miejsce: Muzeum Dulag 121, ul. 3 Maja, Pruszków.

28 lutego (środa)
Godz. 18:00 „Wolność i Niezawisłość” – historia 

żołnierzy powojennego podziemia niepodległościo-
wego. Wstęp wolny

Miejsce: Muzeum Dulag 121, ul. 3 Maja, Pruszków.

1 marca (czwartek)
„Ocalić od zapomnienia” - wystawa w stulecie 

odzyskania Niepodległości poświęcona ludziom, 
mieszkańcom Ursusa, instruktorom harcerskim, 
którzy wiele energii, czasu i umiejętności poświęcili 
kształtowaniu postaw młodzieży.

Wystawę przygotowali instruktorzy Kręgu Seniorów i 
Starszyzny Harcerskiej w Ursusie, działający w Kolekcji 
Pamiątek Harcerskich. Wystawa czynna w dni powszednie 
w godz. 10:00 – 18:00. Wstęp wolny.

Miejsce: Dom Kultury „Miś” Ośrodka Kultury „Arsus” w 
Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy ul. Traktorzystów 20.

3 marca (sobota)
Godz. 17:00 Wernisaż wystawy malarstwa Marleny 

Sztamborskiej pt. „KOBIETA”.
Debiut młodej artystki studentki. Ekspozycja czynna do 

25 marca. Wstęp wolny.
Miejsce: galeria „Ad-Hoc Ośrodka Kultury Arsus w 

Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy ul. Traktorzystów 14.

U NAS. „Kobiety i rodziny powstańców styczniowych” - lokalna herstoria

Wieczór autorski w Poczekalni PKP
W grodziskiej Przestrzeni Kulturze Przyjaznej odbył się wieczór premierowy książki „Kobiety i rodziny 
powstańców styczniowych zesłanych w głąb Rosji” autorstwa Agaty Markiewicz. Zainteresowana wyjątkowym 
tematem publiczność dopisała.

Spotkanie odbyło się w kontekście 
przypadającej w bieżącym roku 155-

tej rocznicy wybuchu powstania 1863 r. 
Istotny jest tu nie tylko rys historyczny, 
ale i lokalny – stacja PKP w Grodzisku 
Maz. była w czasie powstania stycz-
niowego areną walk, grodziski targ był 
miejscem egzekucji, na terenie miasta 
powstało carskie więzienie.

Badaczka „herstory”
Agata Markiewicz jest nauczycielką 

i badaczką lokalnej „herstory”, historii 
widzianej z punktu widzenia kobiet. 
Dlatego jej książka stoi w opozycji do 
naszych wyobrażeń ukształtowanych 
wg. narodowo – wyzwoleńczego sche-
matu, wspartego literaturą piękną 
i malarstwem.

Tym razem na scenę historycznego 
dramatu wychodzą postaci drugopla-
nowe – żony, siostry, dzieci, całe rodziny 
tych mężczyzn, którzy podjęli ryzyko 
przystąpienia do powstania stycznio-
wego. Krąg osób, na których późniejsze 
losy miała wpływ ta decyzja i które nie 
zawsze z własnej woli zostały uwikłane 
w wypadki historyczne, był więc ogromny.

Model Matki – Polki
Jak reagowali bliscy na wieść o przy-

stąpieniu do powstania członka ich 
rodziny? Kobiety młode i „egzaltowane” 
bywały wręcz inspiracją do podjęcia 
tego wyzwania, zdarzały się szantaże 
emocjonalne, młodzieńcy, którzy się 
wahali mogli się spotkać z ostracyzmem. 
Kobiety starsze czy obarczone dziećmi 
reagowały inaczej, aczkolwiek model 
Matki – Polki czy Matki – Spartanki 
wysyłającej bliskich na śmierć również 
funkcjonował.

Czy zdawano sobie sprawę z konse-
kwencji przystąpienia do powstania? 
Z pamiętników z owego okresu można 
wyczytać, że młodzi ludzie podejmowali 
tą decyzję często zupełnie spontanicz-
nie i bezrefl eksyjnie, natomiast w przy-
padku ludzi dojrzałych były to decyzje 
o wiele bardziej świadome i zarazem 
dramatyczne, zdawano sobie sprawę, 
czym to może skutkować. Jednak gdy 

rodzina wiedziała o udziale w powstaniu 
męża, syna czy brata oczekiwano tych 
konsekwencji ze względnym spoko-
jem. Najbardziej dramatyczne sytuacje 
wynikały, gdy bliscy nie byli o tym 
poinformowani, a tymczasem do drzwi 
pukali carscy żandarmi. Wyjątkowo 
poruszające są tu wspomnienia dzieci.

Walka o mężczyzn
Jakie były ówczesne wyobrażenia 

o Syberii, jako miejscu zesłania? Znajo-
mość Syberii była słaba, postrzegano ją 
jednolicie, jako krainę katorżników jesz-
cze z czasów powstania listopadowego, 
nieprzyjazną.

W miarę upływu czasu rzeczywistość 
weryfikowała wyobrażenia. Nie zda-
wano sobie sprawy, że sama droga do 
miejsca zesłania trwać może 2 – 3 lata. 
Ale też niedogodności i czas zesłania 
można było zredukować zależnie od 
zajmowanej pozycji społecznej czy 
posiadanych pieniędzy.

W carskiej Rosji opartej na systemie 
klasowym miało to ogromne znaczenie, 
powstańcy legitymujący się szlacheckim 
pochodzeniem mieli wręcz prawo do 
opłacenia się za skrócenie kary czy wyj-
ście z więzienia. Zabiegi, aby wpłynąć na 
los uwięzionych po upadku powstania 
mężczyzn, podejmowały kobiety z ich 
rodzin – żony i matki chodziły na  odwie-
dziny w więzieniach i wręczały łapówki.

Separacje i wspólna katorga
Jaki wpływ miało zesłanie na dotych-

czasowe związki małżeńskie? Niektóre 
ze związków na odległość rozpadały 
się, czasami wręcz zesłanie było pre-
tekstem do separacji, jak w przypadku 
Elizy Orzeszkowej – aczkolwiek nie było 
w stylu owej epoki, aby o tym się głośno 
wypowiadać.

Wiele kobiet pojechało na zesłanie 
razem z mężami, wyjeżdżały też za 
zesłańcami ich całe, nawet wielopokole-
niowe rodziny. Paradoksalnie dla kobiet 
na wydaniu wyjazd na Syberię w owych 
czasach był większą szansą na zamążpój-
ście – skoro mężczyźni wyjechali, to tam 
właśnie poszukiwali żon – Polek. Tym 

bardziej, że małżeństwo z Rosjanką skut-
kowało automatycznie tym, że wspólne 
dzieci będą prawosławne.

Zmiana ról i początki emancypacji
Wyjazd na zesłanie całych rodzin 

zmuszał je niejednokrotnie do ogrom-
nych zmian w dotychczasowym stylu 
życia, do przełamywania przyzwyczajeń 
i społecznych oczekiwań. Wychodzono 
z dotychczasowych ról. Szlachcic robił 
mięso na sprzedaż albo szył buty. Panny 
z dobrych domów samodzielnie prały 
pieluchy, a matki korzystające uprzednio 
z pomocy niań samodzielnie opiekowały 
się dziećmi – z powodu defi cytu służby 
domowej.

Kobiety wchodziły w krąg zatrudnienia 
– lub nawet mąż przejmował obowiązki 
domowe, gdy żona była w stanie utrzy-
mać rodzinę np. dzięki biegłej znajomo-
ści języka francuskiego. Pobyt na Syberii 
dawał w tym zakresie większą wolność, 
nowe szanse, nie dziwiono się temu, 
a nawet poczytywano za bohaterstwo 
– przy założeniu jednak, że po powrocie 
do Polski wszystko powróci do stanu 
poprzedniego.

Zesłanie szansą?
Co ciekawe, poziom edukacji z jakiego 

mogły skorzystać dzieci, które pojechały 
z rodzicami lub które urodziły się na 
Syberii, był nieporównanie wyższy niż 
w kraju. Na zesłanie pojechało mnóstwo 
ludzi wykształconych, którzy pełnili rolę 
nauczycieli. Zesłanych zostało również 
wielu lekarzy, co skutkowało znacząco 
lepszym dostępem do opieki lekarskiej.

Autorka stawia zatem pytanie, czy aby 
nie łatwiej było rodzinom, które wyje-
chały za mężami i ojcami na Syberię, niż 
tym żonom i dzieciom, które zdecydo-
wały się na rozłąkę i pozostanie w kraju, 
w ciężkich popowstaniowych realiach?

Aby wyrobić sobie pogląd na to za-
gadnienie, trzeba koniecznie sięgnąć po 
lekturę książki, w której wyżej zasygna-
lizowane wątki znajdują arcyciekawe 
rozwinięcie.

Tekst i foto: 
Sylwia Pańków
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MAZOWSZE. Perły architektury i sztuki zostanie uratowane i odnowione

Pięć milionów na zabytki
Urokliwe przydrożne kapliczki i monumentalne świątynie, zamki, pałace czy dwory – mazowieckie potrafi  
zachwycać miłośników architektury i sztuki. Mazowieckie zabytki ciągle jednak wymagają wsparcia, dlatego 
samorząd Mazowsza przeznaczy na renowacje wpisanych do rejestru obiektów 5 mln zł. Wnioski o dotacje można 
składać do końca lutego. 

– Dobra sytuacja finansowa 
Mazowsza pozwala nam w tym 
roku wrócić do zadania, które 
jeszcze kilka lat temu systema-
tycznie realizowaliśmy, i dzięki 
któremu wiele wielkich, ale też 
mniejszych mazowieckich pereł 
architektury i sztuki zostało od-
nowionych. Ciągle jest jednak 
wiele do zrobienia, dlatego cie-
szy mnie, że będziemy mogli po-
móc. Zachęcam wszystkich tych, 
którym troska o nasze kulturalne 
Mazowsze jest szczególnie bliska 
do ubiegania się o te środki – 
podkreśla marszałek Adam Stru-
zik. 

Jaka wysokość i które zabytki mają 
szanse na wsparcie?

Ubiegający się o dotację mają szansę 
na wsparcie nawet do 200 tys. zł.*

Dotacje mogą być udzielone na za-
bytki wpisane do rejestru zabytków. 
Muszą na stałe znajdować się na te-
renie województwa mazowieckiego i 
być dostępne publicznie. Wnioskujący 
muszą pamiętać, o tym, aby wykazać 
istotne znaczenie historyczne, arty-
styczne lub kulturowe zabytku dla 
mieszkańców naszego regionu.

Na co wsparcie?
Dotacje z budżetu Mazowsza będzie 

można przeznaczyć na prace konser-
watorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane.

Za te środki będzie więc można 
m.in. sporządzać ekspertyzy tech-
niczne i konserwatorskie, przepro-
wadzać badania konserwatorskie 
lub architektoniczne, opracowywać 
dokumentację cz y program prac 
konserwatorskich.

Warto jednak pamiętać, że sporzą-
dzanie dokumentacji, ekspertyz lub 
projektów może zostać dofinansowa-
ne z dotacji jedynie w przypadku, gdy 
stanowią część prac konserwatorskich, 
restauratorskich lub robót budowla-
nych, bądź wynikają z przeprowadzo-
nych prac.

Środki na zabezpieczenie zabytków

Ponadto za środki z budżetu Mazow-
sza będzie można zapłacić za wykonanie 
projektu budowlanego czy projektu 
odtworzenia kompozycji wnętrz. Wnio-
skujący mogą się również ubiegać 
o wsparcie na zabezpieczenie zabytków, 
w tym m.in. odnowienie lub całkowite 
odtworzenie tynków i okładzin archi-
tektonicznych okien, ościeżnic czy 
okiennic, a także zewnętrznych odrzwi 
i drzwi, więźby dachowej czy pokrycia 
dachowego.

Dotacje to również pieniądze na zakup 
materiałów konserwatorskich i budow-
lanych, niezbędnych do wykonania prac 
i robót przy zabytku. To również szansa 
na dofi nasowanie do zakupu i montażu 
instalacji przeciwwłamaniowej, przeciw-
pożarowej, odgromowej czy wykonanie 
izolacji przeciwwilgociowej. Wsparcie 
będzie można również przeznaczyć na 
wyeksponowanie istniejących, oryginal-
nych elementów zabytkowych parków 
lub ogrodów. Muszą być one jednak 
również wpisane do rejestru zabytków.

Dla kogo wsparcie?
O dotację może wystąpić każdy, kto 

jest właścicielem bądź posiadaczem 
zabytku wpisanego do rejestru lub po-
siada taki zabytek w trwałym zarządzie 
i posiada tytuł prawny do zabytku wyni-
kający z prawa własności, użytkowania 

wieczystego, trwałego zarządu, 
ograniczonego prawa rzeczowego 
albo stosunku zobowiązaniowego.

Jak zdobyć wsparcie? 
Przede wszystkim należy złożyć 

wypełniony „Wniosek o udzielenie 
dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty bu-
dowlane przy zabytku wpisanym 
do rejestru zabytków”, w wersji 
papierowej oraz w wersji elek-
tronicznej w postaci otwartych 
plików tekstowych (na płycie CD, 
DVD lub innym nośniku).

Gdzie szukać informacji?
Informacji należy szukać na 

www.mazovia.pl w zakładce „Kultura 
i Turystyka” oraz na stronie internetowej 
Samorządowego Forum Dialogu Oby-
watelskiego www.dialog.mazovia.pl 
w zakładce „Aktualności”. Dodatkowych 
informacji udzielają pracownicy Wydzia-
łu ds. Tworzenia Przestrzeni Kulturowej 
i Turystycznej pod nr tel. (22) 59-79-244, 
(22) 59-79-230; (22) 59-79-530 lub ad-
resami e-mail: kamila.kowalikowska@
mazovia.pl; anna.skrzypek@mazovia.
pl; mariusz.mroz@mazovia.pl. 

***
*Dotacja może być udzielona w wysoko-

ści do 50 proc. nakładów koniecznych na 
wykonanie prac lub robót przy zabytku. 
Jeśli zabytek posiada wyjątkową wartość 
historyczną, artystyczną lub naukową, 
albo wymaga przeprowadzenia złożo-
nych pod względem technologicznym 
prac konserwatorskich, restauratorskich 
lub robót budowlanych, lub jeśli stan 
zachowania zabytku wymaga niezwłocz-
nego podjęcia prac konserwatorskich, 
restauratorskich lub robót budowlanych 
przy zabytku jest szansa na uzyskanie 
dotacji nawet do 100 proc. wartości na-
kładów koniecznych na wykonanie prac 
lub robót. 

Marta Milewska
Rzecznik Prasowy 

Urząd Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego 
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POWIAT PRUSZKOWSKI. Ponad 3,5 miliona dotacji na przebudowę ul. Regulskiej!

Duże korzyści dla mieszkańców
Starosta Maksym Gołoś i Wicestarosta Krzysztof Rymuza podpisali w Nowym Dworze Mazowieckim umowę 
o udzieleniu ponad 3,5 – milionowej dotacji dla Powiatu Pruszkowskiego na przebudowę ul. Regulskiej po obu 
stronach Alej Jerozolimskich. Dotacja została przyznana przez Sejmik Województwa Mazowieckiego, na wniosek 
Zarządu Województwa, uchwałą z 30 stycznia 2018.

Całkowity koszt  prze -
bud    owy ul. Regulskiej 

w Regułach na odcinku od 
ul. Bodycha do torów WKD 
w Regułach to 6 171 196,17 
zł. Kwota dotacji z Budżetu 
Województwa Mazowieckie-
go w ramach Mazowieckiego 
Instrumentu Wsparcia Dróg 
Lokalnych o istotnym znacze-
niu dla rozwoju społeczno-
-gospodarczego regionu po-
krywa 60% kosztów inwestycji 
– dokładnie 3 702 717,70 zł.

- W  i m i e n i u  w ł a s n y m 
i wszystkich mieszkańców 
powiatu pruszkowskiego 
chcę serdecznie podzięko-
wać radnym Sejmiku Ma-
zowieckiego i marszałko-
wi Adamowi Struzikowi za 
docenienie naszych starań 
i przyznanie tej ponad 3,5 - 
milionowej dotacji. Wsparta 
inwestycja zapewnia spraw-
ne połączenie komunika-

cyjne z drogą wojewódzką 
oraz przyczynia się do po-
lepszenia jakości transportu 
zwłaszcza dla mieszkańców 
Pruszkowa, Piastowa i Gminy 
Michałowice. Z pewnością 
zmodernizowana droga przy-
czyni się do pewnego rozła-
dowania ruchu na drogach 
lokalnych – tak gminnych, 
jak i powiatowych – mówi 
starosta Maksym Gołoś.

Pierwszy etap prac na ul. 
Regulskiej (od drogi wo-
jewódzkiej 719 do torów 
kolejki WKD) zakończył się 
już 4 stycznia tego roku, na-
tomiast realizacja inwestycji 
na drugim odcinku – od ul. 
Bodycha do drogi wojewódz-
kiej 719 – jest planowana w II 
i III kwartale tego roku.

Przebudowa ul. Regulskiej 
w Regułach na odcinku od 
ul. Bodycha do torów WKD 
w Regułach niesie za sobą 

duże korzyści dla mieszkań-
ców z terenu powiatu prusz-
kowskiego, takie jak poprawa 
bezpieczeństwa w ruchu sa-
mochodów i skrócenie czasu 
transportu. Inwestycja przy-
służy się również lokalnym 
fi rmom, polepszając dojazd 
do ich siedzib. Jest to kolejny 

sukces władz powiatu prusz-
kowskiego w pozyskiwa-
niu środków zewnętrznych. 
W tym i ubiegłym roku suma 
ich opiewa na ponad 12 mi-
lionów złotych.

Rafał Pszczółkowski
Biuro Rady i Zarządu

Powiatu Pruszkowskiego

BURMISTRZ GMINY BRWINÓW
podaje do wiadomości wyciąg z ogłoszenia o III przetargu 
ustnym nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej 
nieruchomości  składającej  s ię  z  działki  140/1 
o powierzchni 0,3594 ha, położonej w miejscowości 
Kanie przy ulicy Warszawskie/Szkolnej, w gminie 
Brwinów, uregulowanej w KW nr WA1P/00047925/8.

Przetarg odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2018 roku, 
o godz. 10.00, w siedzibie Urzędu Gminy Brwinów 
w Brwinowie przy ul. Grodziskiej 12.

Cena wywoławcza: 600 000 złotych netto
Do sprzedaży nieruchomości mają zastosowanie przepisy 

ustawy o podatku od towarów i usług VAT (Dz. U. z 2017r., 
poz. 1221 ze zm. ) obowiązujące w dniu zawarcia notarialnej 
umowy sprzedaży. Na dzień publikacji ogłoszenia sprzedaż 
nieruchomości jest zwolniona z opodatkowania podatkiem 
od towarów i usług.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania prze-
strzennego terenu we wsi Kanie, nieruchomość znajdują 
się na obszarach: 13 – AU – teren usług nieuciążliwych;
14 KW;1 KGPw;12TWK/3–KLg.

Wadium: 100 000 złotych
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie 

wadium w formie pieniężnej, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 28 marca 2018r. poprzez dokonanie wpła-
ty na rachunek bankowy Gminy Brwinów prowadzonym 
w mBanku, o nr: 54 1140 1010 0000 4770 4500 1018. Za 
ostateczny termin wniesienia wadium uważa się dzień 
uznania rachunku bankowego Gminy Brwinów. Na dowodzie 
wpłaty należy zaznaczyć „Przetarg Kanie”/ oraz wpisać 
nazwę osoby prawnej lub osoby fi zycznej, przystępującej 
do przetargu.

Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej 
przedmiotem przetargu można uzyskać w siedzibie 
Urzędu Gminy Brwinów w Brwinowie przy ul. Grodziskiej 
12, w godzinach pracy lub telefonicznie pod nr 22 738 26 
53, 22 738 26 54.

Pełna treść ogłoszenia została zamieszczona na stronach 
internetowych: www.brwinow.pl, www.monitorurzedowy.
pl, www.infopublikator.pl oraz wywieszona na tablicach 
ogłoszeń Urzędu Gminy Brwinów.

POSZUKUJĘ:
DZIAŁKI, DOMY, MIESZKANIA

w Pruszkowie i okolicy
TEL. 22 730 33 40/43

Z O S T A Ń  N A S Z Y M 
D Z I E N N I K A R Z E M

Jeśli dysponujesz „lekkim piórem” lub chcesz spraw-
dzić się w roli lokalnego dziennikarza, jesteś studente-

m/-tką lub osobą dojrzałą, mieszkasz w okolicach 
Ursusa, Nadarzyna, Piastowa, Michałowic

zapraszamy do współpracy.
Docenimy także osoby chcące spróbować swoich sił 

w dziennikarstwie sportowym.
CV + zdjęcie prosimy nadsyłać na adres:

redakcja@fl esch.pl
Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami
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GRODZISK MAZOWIECKI. „Opowieści Czasu Śnienia” w Radogoszczy

O Aborygenach dla dzieci
We wtorek 13 lutego w Willi „Radogoszcz” w ramach Grodziskich Spotkań Wielokulturowych „SPLOTY” odbyło 
się spotkanie poświęcone rdzennym mieszkańcom Australii. W tajemnice kultury Aborygenów wprowadziły dzieci 
(i ich opiekunów) edukatorka i ekolożka z milanowskiej Fundacji Musszelka.

Spotkanie adresowane 
do dzieci w wieku od lat 

5 miało formułę czytelną dla 
najmłodszych, ale i inspiru-
jącą dla dorosłych. Warto za-
tem zreferować co ciekawsze 
i nie tak powszechnie znane 
informacje.

Od 80 tys. lat
Aborygeni dotarli na kon-

tynent australijski 80 tys. lat 
temu. Są przedstawicielami, 
obok Buszmenów, najstarszej 
żywej do dziś kultury – zacho-

wała ona ciągłość od czasów 
paleolitu. W mitach i legen-
dach Aborygenów występują 
wymarłe już zwierzęta – jak 
choćby wielki tęczowy wąż, 
żyjący w Australii 50 tys. 
lat temu i zobrazowany w 
starych malowidłach naskal-
nych, którego szkielet można 
podziwiać w muzeum.

Obecnie populacja Abory-
genów liczy sobie ok. 250 tys. 
i stanowi 2% mieszkańców 
Australii. Jeszcze w XIX w. ów-
czesna nauka widziała w Abo-

rygenach istoty z pogranicza 
zwierząt, nie w pełni ludzkie, 
co skutkowało też nieludzkim 
ich traktowaniem. W miarę 
jak zrewidowano ten pogląd, 
zaczęto też doceniać wartość 
aborygeńskiej kultury – bar-
dzo bogatej duchowo, uwa-
żanej za najbardziej uducho-
wioną spośród wszystkich 
kultur świata.

Ustne opowieści 
i duchowość

Kultura aborygeńska nie 

wytworzyła pisma. Oparta 
jest zatem na przekazywa-
nych z pokolenia na poko-
lenie ustnych opowieściach, 
jak np. mit początku o Matce 
Słońce, która obudziła Zie-
mię i wszelkie istoty ze snu. 
Kosmologia aborygeńska 
zakłada bowiem, że wszystko 
istniało zawsze, ale począt-
kowo istniało w fazie snu 
i śnienia, „śnienia we śnie”, 
w fazie wizji. Budzenie się 
świata było urzeczywistnia-
niem tych snów i wizji. Po-
dobnie jest z człowiekiem 
– przed narodzeniem śni 
on swój los, swoje przezna-
czenie. Aborygeńskie mity 
opowiadające o Czasie Śnie-
nia to najstarsze przekazy w 
tradycji ustnej, liczące sobie 
kilkadziesiąt tys. lat.

Duchowość aborygeńska 
nie czyni rozróżnienia mię-
dzy ludźmi, zwierzętami, 
roślinami czy skałą. Wszyscy 
tak samo zostali obudzeni do 
życia ze snu. Cały świat wokół 
jest równie święty i ważny, tak 
samo człowiek, jak i ziarnko 
piasku. Ziemia jest święta, 
człowiek zaś jest jej opieku-
nem, ale nie gospodarzem. 
Tradycja Aborygenów nie 
widzi rozgraniczenia między 

nem, ale nie gospodarzem. 
Tradycja Aborygenów nie 
widzi rozgraniczenia między 
kulturą i naturą.

Sztuka=religia
Sztuka aborygeńska jest 

tożsama z religią. Aboryge-
ni malując na skałach czy 
własnych ciałach wizerunki 
przodków, wierzyli, że dzięki 
temu odtworzeniu duchy 
przodków wchodzą w ich 
ciała – malując zatem przez 
wieki te postaci, wierzyli, 
że wchodzą z nimi w kon-

takt. Akt malowania był więc 
praktyką duchową, metodą 
kontaktu z przodkami.

Tradycyjne malarstwo Abo-
rygenów wykorzystywało tyl-
ko cztery kolory: biały, czarny, 
czerwony i żółty i operowało 
techniką nakładania krope-
czek. Współczesne malarstwo 
australijskie inspiruje się tą 
tradycją. Jeśli gdzieś zoba-
czymy obraz namalowany w 
podobnej technice, przypo-
mnijmy sobie jak prastare są 
jej źródła.

Tekst i foto: Sylwia Pańków
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KĄCIK ADOPCYJNY WSPÓŁCZESNOŚĆ. Polaków portret własny

Smartfon pod poduszką?
Zaczynamy z nim dzień i zasypiamy, mając go pod ręką. Smartfon jest pierwszą rzeczą, po którą ponad 
połowa Polaków sięga zaraz po przebudzeniu. Aż dwie trzecie z nas deklaruje, że ostatnie chwile przed 
zaśnięciem spędza także ze smartfonem.

W sondażu Smart(fono-
we) relacje, zrealizo-

wanym przez Ipsos na zle-
cenie Huawei, co dziesiąty 
badany przyznał, że... śpi ze 
smartfonem w łóżku.

Badanie dowodzi, że więk-
szość z nas nie wyobraża 
sobie funkcjonowania bez 
tego urządzenia – ponad 
40% badanych przyznaje, 
że zawróci do domu po za-
pomniany telefon, ryzykując 
spóźnienie do pracy.

Smartfon na dobranoc 
i dzień dobry

Nasza potrzeba bycia 
w kontakcie i śledzenia ak-
tywności znajomych czy 
wydarzeń ze świata jest tak 
wielka, że 66% z nas tuż 
przed zaśnięciem nadrabia 
czytanie służbowych maili, 
wymienia się wiadomo-
ściami z przyjaciółmi czy 
przegląda serwisy społecz-
nościowe.

Prawie trzy czwarte re-
spondentów (74%) przed 
snem kładzie swój smartfon 
w pobliżu łóżka, a 11% za-
biera go do łóżka i przecho-
wuje do rana na przykład 
pod poduszką. Zaledwie 5% 
z nas zostawia wieczorem 
swój smartfon w pokoju 
innym niż sypialnia. Ponad 
połowa badanych (51%) 
zaraz po przebudzeniu sięga 
nie po �iliżankę kawy, ale po 
telefon i rozpoczyna dzień 
przeglądem najnowszych 
informacji czy przesłaniem 
„dzień dobry” najbliższym 
osobom.

Prawie jedna trzecia (28%) 
dociera ze smartfonem do 
łazienki, gdzie staje się on to-
warzyszem porannej toalety.

Bez smartfonu ani rusz
Aż 95% Polaków deklaru-

je, że zabiera ze sobą telefon 
wychodząc z domu. Ponad 
połowa (53%) przyznała, że 
zabiera go nawet wtedy, gdy 
wychodzi na chwilę. Z kolei 
43% badanych stwierdziło, 
że gdy zapomni telefonu, 
wróci po niego – nawet jeśli 
będzie oznaczało to spóźnie-

nie do pracy lub szkoły.
Telefonu używamy przede 

wszystkim do wysyłania wia-
domości przez różne komu-
nikatory (88%), do robienia 
zdjęć (84%) i bycia obecnym 
w social media (73%). Po-
nad połowa badanych (52%) 
przyznała, że ma telefon pod 
ręką przez ponad 13 godzin 
w ciągu doby, niezależnie od 

tego, czy go używa czy nie. 
Co więcej, 27% osób stwier-
dziło, że używa telefonu ak-
tywnie przez nawet cztery 
godziny dziennie.

Smartfon, nowy członek 
rodziny?

Fakt, że mamy telefon przy 
sobie będąc w pracy bądź 
w drodze, nie budzi większe-
go zdziwienia. Okazuje się 
jednak, że wielu z nas nie roz-
staje się z nim spędzając czas 
w domu. Pomijając poranne 
i wieczorne „spotkania ze 
smartfonem”, ponad połowa 
Polaków (51%) deklaruje, że 
zabiera telefon do kuchni, 
32% zabiera go ze sobą uda-
jąc się do pokoju dziecięcego 
(pytanie dotyczyło rodziców 
dzieci do lat 12), również 32% 
idzie z telefonem do... toalety.

Badanie Smart(fonowe) re-
lacje, wykonane przez Ipsos 
na zlecenie Huawei w stycz-
niu 2018 roku, jest częścią 
kampanii #AddictedToYou, 
w której globalny produ-
cent smartfonów zachęca do 
re�leksji nad naszym przy-
wiązaniem do telefonów 
i nad ilością poświęcanego 
im czasu i uwagi.

Kampanię promuje �ilm re-
klamowy, w którym główne 
role zagrali w nim młody ak-
tor Krzysztof Bagiński oraz 
modelka Cleo Ćwiek. Film 
pokazuje historię zakocha-
nych ludzi, którym telefon 
pozwala być razem mimo 
dzielącej ich odległości. 
W tej historii przywiązanie 
do telefonu, postrzegane 
z zewnątrz jako uzależnie-
nie, okazuje się służyć waż-
nym celom.

(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.

Blanka
Koteczka znaleziona w zeszłym roku wraz ze swo-

imi maluchami. Wykarmiła i odchowała 8 kociaków. 
Wszystkie znalazły nowe domy, teraz czas na nią.

Blanka to spokojna koteczka, ale w pewnych spra-
wach ma swoje zdanie :) Szuka domu, który da jej 
odetchnąć i cieszyć się życiem w pełni :)

Kontakt w sprawie adopcji 601-355-428

Frank
Chłopak okazuje się być mega miziakiem, jest cie-

kawy otoczenia, nie boi się psów i lgnie do człowieka 
uruchamiając przy tym maszynę mrucząca niczym silnik 
dobrego auta.

Frank jest zdrowy, szczepiony i kuwetkowy.
Szuka domku niewychodzacego na dokocenie ale 

spokojnie odnajdzie się też jako jedynak

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

Jasnowidz?
- Dlaczego zamierzacie podnieść ceny benzyny? - pyta 

dziennikarz prezesa spółki paliwowej.
- Aby zwiększyć wynagrodzenie naszych pracowników na 

progu nadciągającej infl acji.
- Ale skąd wiecie o infl acji?
- Cóż, przecież benzyna podrożeje.

Arystokratyczny bagaż
- Janie, czy w najnowszym automobilu Pani Hhabiny drzwi 

otwiehają się thadycyjnie, czy eksthawagancko do góhy?
- Tradycyjnie, Jaśnie Panie Hrabio.

- Jesteś pewien, Janie?
- Tak, Jaśnie Panie Hrabio.
- Hmm... Dziwne... Bahdzo dziwne... Ale skoho tak, to w 

takim hazie, Janie, phoszę powiedzieć Pani Hhabinie, że nie 
życzę sobie więcej być przywożony z imhezy w bagażniku.

Mnożenie się kilogramów
Jak rozmnażają się kalorie?
- Przez pączkowanie.

Jak nieczynne to można!
- Nieczynne, raport kasowy się robi, trzeba poczekać z 

siedem minut - usiadłem w Coff ee Cornerze na stacji ben-
zynowej. Zazwyczaj około północy robią jakieś obliczenia, 
transmisje, czy coś równie interesującego. Wchodzi dwóch 
kolejnych klientów:

- Nieczynne, raport kasowy - rozejrzeli się, siedli obok mnie, 
po czym jeden z nich otworzył piwo w puszce.

- Tu nie można pić alkoholu - sprzedawca wychylił głowę 
znad monitora.

- Niech się pan nie martwi, przecież nieczynne jest.
Źródło: www.dowcipy.jeja.pl

Jesteśmy na

www.face-
book.com/

Flesch 
Mazowsza

BEZPOŚREDNIO
TANIO

SPRZEDAM MIESZKANIE 64 m2

PRZY ULICY SKOROSZEWSKIEJ 1A lok. nr. 6
tel. 601-22-79-74
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2659/1821/OGS Nadarzyn, Wolica, budowlana,
pow. 1660 m2, cena 268.000 zł

2658/1821/OGS Otrębusy, budowlana, pow. 
1442 m2, cena 580.000 zł

2657/1821/OGS Owczarnia, budowlana, pow. 
1440 m2, cena 380.000 zł

2654/1821/OGS Grodzisk Maz., 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. 
1880 m2, cena 244.000 zł

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

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

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

2632/1821/OGS Blizne Łaszczyńskiego,
przemysłowa, pow. 22164 m2, cena16.623.000 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2591/1821/OGS Brwinów, Otrębusy, 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 Maz., budowlana, 
pow. 640 m2, cena 259.000 zł

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

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

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

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

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

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

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

2516/1821/OGS Stare Babice, Janów, budowlana,
pow. 1600 m2, cena 420.000 zł

2513/1821/OGS Grójec, usługowa, pow. 826 
m2, cena 340.000 zł

2512/1821/OGS Nadarzyn, Urzut, przemysłowa,
pow. 35600 m2, cena 7.137.000 zł

2511/1821/OGS Nadarzyn, Urzut, przemysłowa,
pow. 10471 m2, cena 2.095.000 zł

2510/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, budowlana,
pow. 1423 m2, cena 221.000 zł

2509/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, budowlana,
pow. 1445 m2, cena 224.000 zł

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

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

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

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

2504/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, budowlana,
pow. 1575m2, 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 Mazowiecki,
Odrano Wola, budowlana, pow. 2339 m2,
cena 270.000 zł

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

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

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

1070/1821/OGS Pruszków, Żbików, pow.
1670 m2, budowlana, cena 699.000 zł

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

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

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

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

1752/1821/OGS Milanówek, pow. 2150 m2

 budowlana, cena 249.000 zł
1756/1821/OGS Brwinów, pow. 3150 m2,

budowlana, cena 620.000 zł
1708/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, pow. 1478

m2, budowlana, cena 199.500 zł
1651/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, pow.

1000 m2, budowlana cena 129.000 zł
1600/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, pow. 1200

m2, budowlana cena 178.000 zł
1211/1821/OGS Nadarzyn, pow. 1000 m2,

budowlana, cena 230.000 zł
244/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, pow. 1500 m2,

budowlana, cena 225.000 zł
197/1821/OGS Strzeniówka, pow. 1500 m2,

budowlana, cena 270.000 zł
1502/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, pow. 1000 

m2 ,budowlana, cena 155.000 zł
171/1821/OGS Nadarzyn, Urzut, pow. 1001 m2,

budowlana, cena 184.000 zł
1769/1821/OGS Ożarów Mazowiecki, pow.

560 m2 ,budowlana, cena 165.000 zł
1145/1821/OGS Raszyn, Sękocin Nowy, pow.

1200 m2, budowlana, cena 249.000 zł
1763/1821/OGS Strzeniówka, pow. 3150 m2,

budowlana, cena 630.000 zł
1637/1821/OGS Duchnice, pow. 1350 m2,

budowlana, cena 360.000 zł
1228/1821/OGS Teresin, Pawłowice, pow.

3600 m2, budowlana, cena 80.000 zł
1644/1821/OGS Nadarzyn, pow. 1500 m2,

budowlana, cena 335.000 zł
1349/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, pow. 1000

m2, budowlana ,cena 195.000 zł
819/1821/OGS Milanówek, pow. 1350 m2,

budowlana, cena 375.000 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2160/1821/OGS Nadarzyn, Stara Wieś,
budowlana, pow. 2500 m2, cena 350.000 zł

2159/1821/OGS Grodzisk Maz., budowlana,
pow. 1745 m2, cena 1.396.000 zł

2158/1821/OGS Grodzisk Maz., budowlana, 
pow. 1900 m2, cena 1.520.000 zł

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

1136/1821/OGS Milanówek, budowlana, pow. 
1725 m2, cena 300.000 zł

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

1757/1821/OGS Ożarów Maz., Ołtarzew,
pow. 1000 m2, budowlana, cena 320.000 zł

1732/1821/OGS Ożarów Maz., Szeligi, pow. 
2600 m2, przemysłowa, cena 790.000 zł

1127/1821/OGS Ożarów Maz., Ołtarzew,
pow. 2000 m2, inwestycyjna, cena 640.000 zł

2177/1821/OGS Ojrzanów, budowlana, pow. 
1001 m2, cena 139.000 zł

1877/1821/OGS Warszawa, Ursynów,
budowlana, pow. 900 m2, cena 749.000 zł

1653/1821/OGS Grodzisk Mazowiecki,
Kozerki, pow. 1427 m2, budowlana, cena
198.000 zł
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3505/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 48
m2, cena 240.000 zł

3504/1821/OMS Grodzisk Maz., pokoje, pow.
124 m2, cena 505.000 zł

3503/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 36 
m2, cena 220.000 zł

3502/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 60 
m2, cena 329.000 zł

3501/1821/OMS Grodzisk Maz., kawalerka,
pow. 32 m2, cena225.000 zł

3500/1821/OMS Ożarów Maz., kawalerka,
pow. 31 m2, cena 185.000 zł

3496/1821/OMS Grodzisk Maz., 4 pokoje,
pow. 80 m2, cena 329.000 zł

3495/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 37
m2, cena 229.000 zł

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

3487/1821/OMS Pruszków, okolice WKD,
2 pokoje, pow. 47 m2, 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 Maz., 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 Maz., kawalerka,
pow. 38 m2, cena 160.000 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3417/1821/OMS Grodzisk Mazowiecki, 
Chrzanów Mały, kawalerka, pow. 21m2,
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. 71m2, 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

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

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

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

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

3356/1821/OMS Ożarów Mazowiecki, stan 
deweloperski, kawalerka, pow. 36m2, 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. 122m2, 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. 79m2, cena 329.000 zł

3123/1821/OMS Warszawa, Ursus - Skorosze,
3 pokoje, pow. 76 m2, cena 575.000 zł

2820/1821/OMS Warszawa, Bemowo, pow. 50 
m2, 2 pokoje, cena 429.000zł

3053/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 64
m2, cena 286.000 zł

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

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

3079/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 46 
m2, cena 262.000 zł

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

3273/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 55 
m2, cena 259.000 zł

3255/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 47
m2, cena 300.000 zł

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

1730/1821/ODS Pruszków, wolnostojący,
4 pokoje, pow. 120 m2, działka pow. 405 m2, 
cena 690.000 zł

1727/1821/ODS Wólka Kossowska, 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 Maz., 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. 1017 m2,
cena 639.000 zł

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

1721/1821/ODS Otrębusy, wolnostojący,
4 pokoje, pow. 167 m2, działka pow. 1535 m2, 
cena 999.000 zł

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

1714/1821/ODS Piastów,  pół bliźniaka,
3 pokoje, pow. 130 m2, działka 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. 123m2, działka
pow. 466m2, cena 799.000 zł

1708/1821/ODS Grodzisk Maz., 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

1641/1821/ODS Piastów, bliźniak, 6 pokoi, pow.
238 m2, działka pow. 350 m2, cena 1.100.000 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 Maz., 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. 
157m2, działka pow. 750m2, cena 450.000 zł

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

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

1 6 4 6 / 1 8 2 1 / O D S  P o d k o w a  L e ś n a ,
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

1643/1821/ODS Kajetany, wolnostojący,
6 pokoi, pow. 400 m2, działka pow. 1100 m2, 
cena 799.000 zł
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DAM PRACĘ:
-Do opieki nad starszą osobą po-

szukuję pielęgniarki, opiekunki me-
dycznej, rehabilitanta. proszę o smsy 
od 8 rano do 11 wieczorem, proszę 
podawać stawki za godzinę tej pracy. 
Tel. 795 453 798

- D u ż a  h u r t o w n i a  s p o ż y wc z a 
w Nadarzynie zatrudni kierowców 
z kat. B i C tel. 604 492 736

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

-Hurtownia spożywcza w Nadarzynie 
zatrudni do działu handlowego z jęz.
angielskim rekrutacja@fl esch.pl

-Poszujuję kogoś kto osobie pry-
watnej poszuka bardzo wielu rzeczy w 
internecie. Nie mam fi my. Na smsy ocze-
kuję od 8 rano do 11 wieczorem. Proszę 
podać stawkę za godzinę działania. Tel. 
795 453 798

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

SZUKAM PRACY:
-Podejmę pracę chałupniczą. Tel. 574 

215 996
-Podejmę się sprzątania mieszkania 

domu, biura, mycia okien. Tel. 511 090 872
-Poszukuję Pani z Polski lub Ukrainy do 

posprzątania mieszkania. Na smsy ocze-
kuję od 8 rano do 11 wieczorem, proszę o 
podanie stawki za godzinę tek pracy. Tel. 
795 453 798

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

774 069
-Kolekcjoner kupi części do polskich, 

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

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

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

-Kupię każdy samochód osobowy 
i dostawczy, również rozbity i bez doku-
mentów. Tel. 519 353 990

- K u p i ę  s t a r s z e g o  m e r c e d e -
sa.  Moze być do remontu,  lub 
w dobrym stanie. Tel. 668 171 639

-Kupię stare auta: warszawę, syrenę, 
fi ata, garbusa, nysę, malucha, mikrusa 
oraz wszelkiego rodzaju części. Mile 

widziane części karoseryjne. Tel. 516 
774 069

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

NIERUCHOMOŚCi:
-Działkę budowlaną sprzedam 1579 

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

-Działk i  budowlane sprzedam 
w gminie Ostrów Mazowiecka. Pow. 
1020 i 1050 m2. Słup elektryczny 
w granicy działki, wodociąg w drodze. 
Cena: 35 tys. za jedną. Tel. 609 643 706

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

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

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

-Sprzedam dom w Grodzisku Maz. 180 
m2, działka 900 m2, budynek gospodar-
czy: 50 m2, dwa garaże. Wszystkie media 
miejskie. W rozliczeniu mogę przyjąć 
mieszkanie. Tel. 504 554 890

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

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

-Sprzedam działkę budowlaną – Pia-
stów centrum, pow. 700 m2, cena: 490 
tys. zł. Tel. (22) 406 09 23; 729 206 197

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

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

--Sprzedam ładną kawalerkę w cen-
trum Żyrardowa, 2 piętro, pow. 35 m2, 
cena: 120 tys. zł do negocjacji. Tel. 665 
026 831

-Uczciwa kobieta poszukuje pokoju 
niedrogo, chętnie pomogę. Ursus. Tel. 
572 854 485

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

-Wynajmę dwa graże (70 i 30 m2) 

na działaność gospodarczą w Ursusie. 
Wjazd prosto z ulicy. Tel. 505 345 767

-Wynajmę lokal na działalność 
w Ursusie: 37 m2 przy głównej ulicy. Tel. 
537 049 107 

-Wynajmę pokój w Warszawie, cena 
do ustalenia. Praga, 1 km od dworca 
W-wa Wsch. Na smsy oczekuję od 8 
ran do 11 wieczorem. Tel. 795 453 798

-Zamienię mieszkanie kwaterunko-
we w bloku 45 m2 (2 pokoje) na większe 
(3 pokoje) do 70 m2, Pruszków. Tel. 502 
391 648

MATRYMONIALNE:
-Szukam kobiety 50 plus. Tel. 576 

374 245
-Uczciwa, kulturalna z Warszawy-Ursu-

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

-Witam Panie, jestem wdowcem, 
kulturalnym, pracującym bez nałogów, 
który pozna Panią na stałe o podobnym 
myśleniu by założyć rodzinę. Mam 53 
lata, 170 cm wzrostu. Proszę o kontakt 
lub sms na nr. tel. 601 263 231

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

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

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

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

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

-Kupię tanio: prodiz, grill elektryczny, 
toster, krokomierz, adapter, laptop, 
duży smartfon (z internetem), dyktafon, 
krótkofalówki, duży i mały termos, kubek 
namagnesowany, pufę, fotele rozkła-
dane, radiomagnetofon 1 i 2 kasetowy 
z CD (z funkcją przegrywania z CD na 
kasety), żelazko, urządzenie pokazujące 
prognozę pogody, w 1 zestawie : radio-
magnetofon kasetowy i adapter CD; 
dużą lornetkę, aparat foto, kamerę cy-
frową i video, koc wełniany, fotel bujany, 
samowar, suszarkę. Na smsy czekam od 8 
rano do 11 wieczorem, proszę podawać 
ceny. Tel. 795 453 798

- Kupię  tanio  sp is  te le fonów 
i adresy szeptunek, jasnowidzów, wróż-
bitów, bioterapeutów i bioenergo-
terapeutów. Na smsy z podaną ceną 
oczekuję od 8 rano do 11 wieczorem. 
Tel. 795 453 798

-Kupię topole na pniu, olchę, sosnę, 
dąb. Tel. 504 019 716

-Kupię zabytkowe rowery: Kamiński, 

Rybowski, Łucznik, Wicher, Zawadzki, 
Lipiński, Wehren, Huragan, Jaguar i inne 
ciekawe oraz części. Tel. 505 529 328

-Kupię zużyte akumulatory. Dojeż-
dżam. 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

-Nowy rower górski, koła 24” tanio 
sprzedam. Tel. 504 554 890

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

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

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

-Pianino, czarne Calipso, prawie nie-
używane sprzedam. Tel. 505 345 767

-Pompę 4 stopniową do hydroforu 
sprzedam. Tel. 505 345 767

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

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

-Sprzedam akwarium 120 litrów z szaf-
ką oraz gupiki, molinezje, platki, krewetki. 
Tel. 574 215 996

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

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

-Sprzedam futro z norek brązowe. Tel. 
602 255 395

-Sprzedam bardzo ładną, nową kurtkę 
z norek nr. 46, kolor czekolada. Tel. 502 
629 315 Barbara

-Sprzedam baterię ścienną umywal-
kową i łazienkową, kolor: chrom-złoto. 
Tel. 503 002 915

-Sprzedambukszpan cięty. Tel. 578 
277 677

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

-Sprzedam kurtkę zimową, męską 3/4 
z kapturem, kolor ciemnobrązowa. Cena: 
250 zł. Tel. 574 215 996

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

-Sprzedam ławo - stół, cena: 120 zł. Tel. 
692 043 553

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

-Sprzedam telewizorPhilips, sprawny, 
cena: 50 zł. Tel. 574 215 996

-Sprzedam odzież używaną w dobrym 
stanie. Tel. 578 277 677

-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 stół, kolor ciemny. Wy-
miary: 80x140x220 + 6 krzeseł. Mało 
używane. Tel. 503 002 915

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

-Sprzedam wiertła i inne narzędzia. Tel. 
503 002 915

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

-Tanio kupię: miód, pierzgę, orzechy 
laskowe, włoskie, kolejkę, kapcie z futer-
kiem góralskie rozm. 7 i 8, kasety audio 
magnetofonowe z nagraniem polskiego, 
zachodniego beatu - lata 60-te, płyty CD, 
ten sam kierunek muz. Garnitur góra - dół 
ciemny i jasny dla pana 178 cm, buty 
ciepłe na zimę rozmiar: 7 i 8-ka. Na smsy 
oczekuję od 8 rano do 11 wieczorem, 
proszę o podawanie cen. Tel. 795 453 798

-Wagę towarową sprzedam. Tel. 505 
345 767

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

USŁUGI:
-Dezynsekcja - deratyzacja. Skutecznie 

zwalczamy: prusaki, karaluchy, mrówki, 
pluskwy, myszy 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 zwal-
czamy komary na terenach zielonych. 
Pozbędziesz się bzyczącego problemu. 
Kontakt: www.insekt24.pl Tel. 533 780 
170

-PIT. Księgowa rozliczy PIT za 2017 r. 
Tel. 512 903 402

-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

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

TU MOŻE BYĆ TWOJA 
REKLAMA

601 967 788, 885 585 001

CHCESZ ZGŁOSIĆ 

NIERUCHOMOŚĆ 

BEZPOŚREDNIO DO GAZETY?

DZWOŃ: (22) 730 33 41
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R E K L A M A

U NAS. Światowy Dzień Kota w Bibliotece Publicznej w Ursusie

Domowe i  te  wolno żyjące
Jakich form pomocy udzielają miejskim kotom schroniska, urzędy dzielnicy oraz organizacje pozarządowe - 
dowiedzieliśmy się podczas spotkania pod hasłem „Kot z Ursusa” w Czytelni Naukowej nr XIX. Uczestnicy wzięli 
udział w głosowaniu na najciekawsze zdjęcie kota, które nadesłali czytelnicy biblioteki. Cały czas trwała też zbiórka 
karmy dla podopiecznych Pruszkowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Zwierząt. 

Spotkanie rozpoczęła dy-
rektor biblioteki Agniesz-

ka Proszowska wierszem 
Wisławy Szymborskiej „Kot 
w pustym mieszkaniu”. Po-
zytywne reakcje czytelników 
świadczyły o tym, że dosko-
nale znali oni wiersz noblist-
ki. Tym bardziej, że wśród 
zgromadzonych było wielu 
uczestników Dyskusyjnego 
Klubu Książki oraz wielu sta-
łych czytelników biblioteki.

Kastracja to nie okaleczanie
Dorota Będkowska, lekarz 

weterynarii ze schroniska 
„Na Paluchu” opowiedziała 
czytelnikom o tym jak ważna 
jest kastracja, która nie tylko 
zapobiega bezdomności ko-
tów, lecz również zmniejsza 
ryzyko zachorowań.

Zwierzęta nie mają świa-
domej potrzeby posiadania 
potomstwa, a zabiegi kastra-
cyjne nie są żadnym ich oka-
leczaniem. Wręcz przeciwnie, 
koty w okresie rozpłodowym 
bardzo się męczą. Podawanie 
kocicom antykoncepcji hor-
monalnej zmniejsza objawy 
rui tylko doraźnie, natomiast 
może skutkować ropomaci-
czem. Niewykastrowane ko-
ty-samce „zaznaczają teren” 
zostawiając bardzo brzydki 
zapach w całym mieszkaniu, 
często też uciekają z domu 
w poszukiwaniu kotki.

Poza czynnikiem zdrowot-
nym kastracja jest tak ważna 
również dlatego, że stanowi 
najskuteczniejszą metodę 
prewencyjną wobec bez-
domności i niepotrzebnego 
cierpienia zwierząt, które 
rozmnażają się na niewyobra-
żalnie wysoką skalę. Ruja u 
kotki może pojawiać się 2-4 
razy w roku. Rocznie może 
ona urodzić nawet kilkana-
ście kociąt.

Koty wolno żyjące
O instytucjonalnych for-

mach pomocy opowiedziała 

nam pani Barbara Szymań-
czak, naczelnik Wydziału 
Ochrony Środowiska Dziel-
nicy Ursus. Biuro Ochrony 
Środowiska Urzędu m. st. 
Warszawy kupuje drogą prze-
targu karmę dla kotów wolno 
żyjących. Każda dzielnica 
Warszawy ma zarejestrowa-
nych kocich opiekunów, któ-
rzy przy wsparciu wydzia-
łu Ochrony Środowiska w 
swojej dzielnicy dokarmiają 
zgłoszone wcześniej wolno 
żyjące koty.

Magdalena Sternik z Wy-
działu Ochrony Środowiska 
Dzielnicy Ursus bezpośrednio 
współpracuje ze społecznymi 
opiekunami zwierząt. Nie tyl-
ko przyznaje bony na karmę, 
lecz również pomaga w wy-
łapywaniu kotów do kastracji 
i leczenia. Każda dzielnica ma 
bowiem podpisaną umowę 
z miejscową lecznicą wete-
rynaryjną, w której ratowane 
jest życie i zdrowie wolno 
żyjących zwierząt. Magdale-
na Sternik pomaga również 
w załatwianiu schronienia 
miejskim kotom, wspiera 

przy negocjacjach ze spół-
dzielniami mieszkaniowymi, 
kontaktuje się z odpowied-
nimi organizacjami.

Historie uratowanych 
kotów

Kolejny gość, Ilona Mlastek 
z Pruszkowskiego Stowarzy-
szenia na Rzecz Zwierząt, 
przytoczyła wiele sytuacji ra-
towania kotów, zgłoszonych 
przez przypadkowe osoby 
lub tymczasowych karmicieli. 
Opisane historie świadczyły 
o wciąż niskiej świadomości 
na temat praw i ochrony 
zwierząt wśród mieszkańców. 
Ważnym elementem jest 
współpraca z Eko Patrolem, 
czyli formacją straży miej-
skiej, zajmującą się m. in. 
interwencjami oraz odłowem 
bezdomnych zwierząt.

Ilona Mlastek również pod-
kreśliła znaczenie kastracji 
jako najlepszej metody pre-
wencyjnej wobec bezdom-
ności kotów. Ich populacja 
jest zdecydowanie za duża, 
by pomóc wszystkim, które 
tego potrzebują. Zdarza się, 
że pracownicy organizacji 
są zmuszeni do odmowy 
udzielenia pomocy lub po-
dejmowania przykrych de-
cyzji o eutanazji chorych 
miotów. Ludzie najczęściej 
nie zdają sobie z tego sprawy 
i bezmyślnie dopuszczają do 
niekontrolowanego rozmna-
żania się kotów. Za mało jest 
programów edukacyjnych 
w kierunku ochrony zwierząt. 
Instytucje rzadko włączają się 
w takie programy, a uświada-
mianie młodego pokolenia 
wydaje się tutaj kluczowe.

Nasze domowe pupile
Na koniec padło wiele py-

tań z sali. Uczestnicy chętnie 
opowiedzieli też o swoich do-
mowych kotach. Jedna z czy-
telniczek przyniosła nawet 
album ze zdjęciami swojego 
pupila, o którym opowiedzia-
ła zgromadzonym.

Zaproszeni goście pytali 
wszystkich obecnych na sali 
czy mają lub mieli kota. Jedna 
z pań wyznała, że nie adoptu-
je teraz żadnego zwierzęcia, 
bo nie chce mu robić tego, co 
opisała Wisława Szymborska 
w swoim wierszu. Magdale-
na Sternik pokazała zdjęcia 
swojego psa i kota, obalając 
mit wzajemnej antypatii tych 
zwierząt.

Uczestnicy spotkania oka-
zali się bardzo hojni i przynie-
śli mnóstwo zarówno suchej 
jak i mokrej kociej karmy dla 
podopiecznych Pruszkow-
skiego Stowarzyszenia na 
Rzecz Zwierząt.

Wszyscy obejrzeli wystawę 
nadesłanych fotografii, po 
czym wzięli udział w gło-
sowaniu na najciekawsze 
według nich zdjęcie kota 
z Ursusa. Nadesłano ich aż 
18, a zwycięzcą konkursu fo-
tografi cznego został Andrzej 
Wabia i jego kot – Fredek.

Spotkanie odbyło się pod 
patronatem Burmistrza Dziel-
nicy Ursus Urszuli Kierzkow-
skiej. Patronem medialnym 
był dwumiesięcznik „Kocie 
Sprawy” oraz dwutygodniki 
lokalne - „Flesch Mazowsza”
i „Mocne Strony”.

Tekst i foto:
Lucyna Dąbrowska

GRODZISK MAZOWIECKI. Opowieść 
o korzeniach, tradycjach i tożsamości

S p o t k a n i e  z 
Sycylijczykiem
W sobotę 17 lutego w ramach Grodziskich Spotkań 
Wielokulturowych mieliśmy rzadką okazję spotkać 
rodowitego Sycylijczyka, aczkolwiek zadomowionego 
w Polsce. Marco Sallemi opowiadał o swoich 
sycylijskich korzeniach, o rodzinnych tradycjach, 
o powrocie do sycylijskiej tożsamości.

Jak się okazało podczas krótkiego sondażu przeprowadzo-
nego wśród uczestników spotkania, większości z nas Sycylia 
kojarzy się przede wszystkim z mafi ą, czynnym wulkanem 
Etną, katedrą w Palermo czy oliwkami. Ponieważ jednak 
o wszystkim tym możemy poczytać w Internecie, Marco 
Sallemi zaproponował słuchaczom swoją prywatną wersję 
podróży na Sycylię.

Różnice językowe
Przede wszystkim zwrócił uwagę na kwestię języka, jako 

wyznacznika sycylijskiej tożsamości. Sycylia, tak jak i pozo-
stałe regiony Włoch, posiada swój odrębny dialekt. Różnice 
we włoskich dialektach są tak duże, że jeszcze 50 – 100 lat 
temu nie sposób było porozumieć się np. Sycylijczykowi 
z Mediolańczykiem. W chwili obecnej powszechna znajomość 
języka włoskiego eliminuje ten problem, niemniej jednak 
dialekty są wciąż w użyciu.

Wyznacznikiem sycylijskiej tożsamości nie może być 
natomiast wygląd: kolor włosów, oczu, rysy twarzy czy kar-
nacja. Sycylijczycy wskutek podbojów historycznych mają 
dużą domieszkę krwi zarówno Wikingów (i ich potomków 
Normanów), jak i Arabów. Dlatego rodowity Sycylijczyk 
o jasnych włosach i niebieskich oczach, podobnie jak Sycylijczyk 
o arabskich rysach, nie jest bynajmniej rzadkością. Natomiast 
charakterystycznym sycylijskim elementem ubioru mężczyzn 
i chłopców jest czapka z daszkiem, przypominająca kaszkiet.

Mnogość kulturowa
O sycylijskim pochodzeniu świadczyć może nazwisko – 

przykładowo nazwisko Sallemi jest wariantem bardzo typo-
wego dla Sycylii nazwiska Salemi, mającego zresztą korzenie 
arabskie. Z kolei imię ojca prelegenta, Salvatore, typowe jest 
dla południa Włoch, a oznacza ni mniej, ni więcej, tylko „Zba-
wiciela”. Z tych wszystkich przykładów widać też wyraźnie, jak 
wiele wpływów kulturowych złożyło się na dzisiejszą Sycylię.

Podczas spotkania Marco Sallemi zaprezentował na slajdzie 
sycylijski rydwan – bardzo bogato dekorowany pojazd konny 
dwukołowy, wykorzystywany w uroczystych pokazach. Należy 
wspomnieć o baroku sycylijskim – stylu architektonicznym, 
który na Sycylii, w miejscowościach takich, jak Noto, Modi-
ca, Ragusa znalazł swoje specyfi czne, lokalne, wyjątkowo 
dynamiczne i dekoracyjne rozwinięcie. Ragusa Ibla z kolei 
zaskakuje tak gęstą zabudową, że patrząc w okno, zagląda 
się do wnętrza domu sąsiada. Z Ragusy, będącej jednym 
z najstarszych sycylijskich miast, pochodzą najbardziej orygi-
nalni, najbardziej „sycylijscy” Sycylijczycy.

Makaron – duma Sycylijczyków
Dumą mieszkańców Sycylii jest lokalne jedzenie, którego 

podstawę stanowi makaron, bez niego kuchnia sycylijska jest 
nie do wyobrażenia.

Uznanym smakołykiem są pomidory suszone na słońcu, 
zabezpieczane na czas schnięcia fi ranką i chciałoby się po-
wiedzieć – niezwykle mało wydajne, ponieważ aby uzyskać 
1,5 kg suszonych, potrzeba aż 20 kg świeżych i ogromnego 
nakładu pracy.

Za wyjątkowe uznać można też sycylijskie cytryny i poma-
rańcze, niedostępne jednak na innych rynkach niż lokalny. 
Stanowią one podstawę przygotowania sycylijskiej sałatki 
cytrusowej, wzbogaconej o czerwoną cebulę i natkę pie-
truszki. Taką też sałatkę przygotował Marco Sallemi w ramach 
degustacji wieńczącej spotkanie w Radogoszczy.

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

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

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: 
3450/1821/OMS

Rok budowy: 1980

Stan: drobny 
remont

Piętro: parter

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

119 000 PLN

Nadarzyn, Kajetany

950 m2

Nr oferty: 
2631/1821/OGS

Rodzaj działki budowlana

Kształt prostokąt
24mx40m

Media tak

Kontakt 22 730 33 40

Działka na sprzedaż

149 000 PLN

Nadarzyn, Rusiec

994 m2

Nr oferty: 
2620/1821/OGS

Rodzaj działki budowlana

Kształt prostokąt
25mx40m

Media tak

Kontakt 22 730 33 40

Działka na sprzedaż

165 000 PLN

Wola Krakowiańska

1600 m2

Nr oferty: 
2598/1821/OGS

Rodzaj działki budowlana

Kształt prostokąt
32mx51m

Media tak

Kontakt 22 730 33 43

Mieszkanie na sprzedaż

120 000 PLN

Grodzisk Mazowiecki

1 pok., 21 m2

Nr oferty: 
3417/1821/OMS

Rok budowy: 2008

Stan: bardzo dobry

Piętro: parter

Typ kuchni: aneks

Kontakt 22 730 33 43

Mieszkanie na sprzedaż

253 000 PLN

Pruszków

2 pok., 48 m2

Nr oferty: 
3066/1821/OMS

Rok budowy: 2009

Stan: bardzo dobry

Piętro: 2/2

Typ kuchni: aneks

Kontakt 22 730 33 40

Nr oferty: 
3501/1821/OMS

Rok budowy: 2010

Stan: bardzo dobry

Piętro: 2

Typ kuchni: widna

Kontakt 22 730 33 43

Nr oferty: 
3479/1821/OMS

Rok budowy: 1976

Stan: drobny 
remont

Piętro: 4

Typ kuchni: prześwit

Kontakt 22 730 33 43

Dom na sprzedaż

570 000 PLN

Grodzisk Mazowiecki

4 pok., 100 m2

Mieszkanie na sprzedaż

222 000 PLN

Grodzisk Mazowiecki

1 pok., 32 m2

Mieszkanie na sprzedaż

326 000 PLN

Piastów

3 pok., 59 m2

Mieszkanie na sprzedaż

175 000 PLN

Pruszków

2 pok., 37 m2

Działka na sprzedaż

180 000 PLN

Nadarzyn, Rusiec

1000 m2

Nr oferty: 
2607/1821/OGS

Rodzaj działki budowlana

Kształt prostokąt
22mx44m

Media tak

Kontakt 22 730 33 43

Nr oferty: 
2587/1821/OGS

Rodzaj działki budowlana

Kształt prostokąt
30mx50m

Media tak

Kontakt 22 730 33 43

Działka na sprzedaż

157 000 PLN

Zabia Wola, Osowiec

1500 m2

Działka na sprzedaż

130 000 PLN

Żówin

1240 m2

Nr oferty: 
2622/1821/OGS

Rodzaj działki budowlana

Kształt prostokąt
19mx63m

Media tak

Kontakt 22 730 33 40

Dom na sprzedaż

535 000 PLN

Otrębusy

4 pok., 120 m2

Nr oferty: 
1483/1821/ODS

Rok budowy: 1986

Stan: bardzo dobry

Typ domu segment

Pow. działki 600 m .kw.

Kontakt 22 730 33 40

Mieszkanie na sprzedaż

295 000 PLN

Piastów

3 pok., 62 m2

Nr oferty: 
3397/1821/OMS

Rok budowy: 1930

Stan: do 
odświeżenia

Piętro: 1/1

Typ kuchni: otwarta

Kontakt 22 730 33 40

Mieszkanie na sprzedaż

219 000 PLN

Brwinów, Koszajec

2 pok., 55 m2

Nr oferty: 
3411/1821/OMS

Rok budowy: 1990

Stan: dobry

Piętro: parter

Typ kuchni: widna

Kontakt 22 730 33 43
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