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R E K L A M A

Dzień Kobiet często uznawany jest 
za typowo komunistyczne święto. 

Chociaż prawdą jest, że na większą skalę 
w Polsce zaczęto je obchodzić w latach 
50-tych, jego historia zaczęła się o wiele 
wcześniej.

Początki święta wiążą się z rucha-
mi robotniczymi kobiet w Stanach 
Zjednoczonych na  początku XX 
wieku, które miały na celu sprzeciw 
wobec marginalizowania roli kobiet 
w społeczeństwie. Za pierwsze ob-
chody Dnia Kobiet uznaje się marsz 
zorganizowany 28 lutego 1909 roku 
w Nowym Jorku.

Oficjalnie Dzień Kobiet ustano-
wiono w 1910 roku podczas zjazdu 
Międzynarodówki Socjalistycznej 
w Kopenhadze. W konferencji po-
święconej prawom kobiet wzięło 
u d z i a ł  1 0 0  k o b i e t  z  1 7  k r a j ó w. 
Uczestniczki spotkania uznały, że 
wprowadzenie ogólnoświatowego 
Dnia Kobiet będzie znakomitym na-
rzędziem promocji ich celów – dąże-
nia do uzyskania praw wyborczych 

i obejmowania stanowisk publicz-
nych przez kobiety oraz polepszenia 

warunków pracy i życia. 
Początkowo nie sprecyzowano daty 

corocznych obchodów. Dopiero po 1914 
roku przyjęto, że obchody będą miały 
miejsce co roku 8 marca.

Dzień Kobiet jest ofi cjalnym świętem 
m.in. w Albanii, Algierii, Armenii, Azer-
bejdżanie, Białorusi, Bośni i Hercego-
winie, Brazylii, Bułgarii, Burkina Faso, 
Kamerunie, Chinach, Kubie, Laosie, 
Kazachstanie, Kirgistanie, Macedonii, 
Mołdawii, Mongolii, Czarnogórze, Pol-
sce, Rumunii, Rosji, Serbii, Tadżykistanie, 
Ukrainie, Uzbekistanie, Wietnamie, Wło-
szech i Zambii.

Po II wojnie światowej, szczególnie 
w państwach tzw. bloku wschodnie-
go Dzień Kobiet miał charakter bar-
dzo uroczysty. Symbolem tego dnia 
w PRL-owskiej Polsce stały się goździki 
wręczane kobietom w zakładach pracy.

W latach 90-tych Dzień Kobiet stał 
się jedynie świętem symbolicznym. 
Pozostaje jednak świętem wyrażającym 
szacunek do kobiet.

Kinga Rochalska, Fot. PAP

OBYCZAJE. 8 marca – Dzień Kobiet

W i o s e n n e  ś w i ę t o  P a ń !
8 marca budzi wiele kontrowersji. Dla jednych Dzień Kobiet to ukłon w stronę kobiecości, dla innych komercyjne 
wydarzenie. Pewnie nie raz same kobiety zastanawiały się – po co nam Dzień Kobiet? Z jakiego powodu został 
ustanowiony i dlaczego go obchodzimy?

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

Starych Babic, Kwirynowa, 
Blizne Łaszczyńskiego,

Blizne Jasińskiego,
Koczarg Starych

TELEFON (22) 730 33 40/43

POSZUKUJĘ: DZIAŁKI, DOMY, MIESZKANIA

 w Pruszkowie i okolicy TEL. 22 730 33 40/43
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U NAS. Grodziskie Miasto Kobiet

Szereg atrakcji
W sobotę 3 marca w sali widowiskowej Centrum Kultury 
miała miejsce 7 już edycja imprezy „Grodzisk Mazowiecki 
Miasto Kobiet”. Program obejmował trzy atrakcje: fi nał 
grodziskich „Metamorfoz”, spotkanie z aktorką Grażyną 
Wolszczak i koncert Kuby Jurzyka z zespołem.

Tegoroczne „Metamorfozy” spośród wielu zgłoszonych 
kandydatek wyłoniły pięć Pań, które poddały się gruntow-
nej przemianie swojego wizerunku. Pod okiem stylistki, 
fryzjerki i wizażystki oraz dzięki współpracy lokalnych 
sklepów odzieżowych Panie zyskały piękny, elegancki, 
wyjątkowo zadbany wygląd, dopracowany w każdym calu.

Warto zauważyć, że wyboru do „Metamorfoz” dokonano 

na podstawie osobistych historii spisanych i złożonych 
przez kandydatki, a kluczowym kryterium była potrzeba 
pomocy. Do fi nału wybrano zatem te Panie, które bardziej 
niż inne potrzebowały wsparcia w swojej kobiecości i do-
cenienia jej walorów.

Dzięki zdjęciom widzowie mogli ocenić różnicę pomię-
dzy poprzednimi wcieleniami uczestniczek „Metamorfoz”, 
a obecnym wyglądem – można zaryzykować tezę, że Panie 

zmieniły się nie do poznania in plus i ze świata szarości 
wkroczyły w świat ciepłych i intensywnych kolorów: czer-
wieni, amarantu, różu, cytrynowego.

Niewątpliwą atrakcją „Miasta Kobiet” była możliwość 
bliższego spotkania z Grażyną Wolszczak, popularną i lu-
bianą aktorką, współautorką książki „Jak być zawsze młodą, 
piękną i bogatą”, zaproszoną specjalnie „na zamówienie” 
grodziszczanek.

Aktorka emanowała optymizmem i bezpośredniością, 
mówiła o tym, jak ważne w życiu jest wykształcenie w 
sobie umiejętności cieszenia się drobiazgami oraz o tym, 
że warto pielęgnować w sobie przekonanie, że w każdym 
wieku można dokonać korzystnej zmiany lub pokusić się 
o urzeczywistnienie marzeń.

Trzecim punktem programu był występ wokalny Kuby 
Jurzyka – uzdolnionego grodziszczanina, absolwenta 
Szkoły Muzycznej w Grodzisku, któremu akompaniowali 
członkowie jego zespołu na pianinie, kontrabasie i perkusji.

Tekst i foto: Sylwia Pańsków

R E K L A M A

Łukasz Wierzbicki zapre-
zentował de facto show 

czy też interaktywny spektakl 
zaadresowany do dzieci, któ-
ry osnuł wokół dwóch swo-
ich książek. Pierwsza z nich, 
„Afryka Kazika” zainspirowa-
na została reportażami po-
dróżnika Kazimierza Nowaka, 
który w latach 1931 – 36 m.in. 
rowerem przemierzył Afrykę. 
Druga, zatytułowana „Dzia-
dek i niedźwiadek” opowiada 
nieprawdopodobną, choć 
prawdziwą historię niedź-
wiedzia przygarniętego przez 
żołnierzy armii gen. Andersa 
podczas II wojny światowej.

W trakcie spotkania opo-
wiadane przez autora z gawę-
dziarskim talentem i humo-
rem historie wsparte zostały 
slajdami, dźwiękami i rekwi-
zytami. Na dużym ekranie sali 
widowiskowej grodziskiego 
Centrum Kultury wyświe-

tlane były naprzemiennie 
archiwalne zdjęcia i ilustracje 
do książek.

Słychać było głosy zwierząt 
afrykańskich. Na scenie kró-
lowały rekwizyty budujące 
odpowiednią scenerię: pla-
katy ilustrujące bohaterów 
książek, walizka podróżna, 
wysłużona opona rowerowa, 
pluszowy krokodyl, afrykań-
ski bęben. W zależności od 
kontekstu autor przywdzie-
wał odpowiednie nakrycie 

głowy: afrykański kapelusz 
korkowy lub żołnierską fura-
żerkę, pił herbatę, pogryzał 
jabłko.

Dzięki tym pomysłowym 
zabiegom reakcja sali była 
żywa i spontaniczna. Młodzi 
uczestnicy wyraźnie podzie-
lali rodzaj poczucia humoru 
autora, chętnie odpowiadali 
na pytania i dokańczali za nie-
go zdania w zasugerowanym 
kierunku.

Spotkanie miało również 

morał: że książki mogą zmie-
niać nasze życie, bo mogą nas 
inspirować do poszukiwania 
przygody, do podjęcia po-
dróży, a co więcej na szlaku 
tej podróży możemy znaleźć 
przyjaźnie; że warto mieć 
marzenia, czyli rozpoznać to 
co nas interesuje i cieszy, a 
potem starać się te marzenia 
spełniać.

Łukasz Wierzbicki zapowie-
dział również wydanie kolej-
nej książki „Ocean to pikuś”, w 
której opisze przygodę Alek-
sandra Doby, który spełnił 
swoje marzenie przepływając 
Atlantyk kajakiem.

Na zakończenie spotkania 
na ręce autora złożone zosta-
ły podziękowania za przyby-
cie, a następnie ustawiła się 
niekończąca się kolejka dzieci 
z książkami po autograf.

Tekst i foto: 
Sylwia Pańków

GRODZISK MAZ. „Afryka Kazika” i „Dziadek i niedźwiadek” - spotkanie autorskie dla dzieci

Podróże dla dzieci z morałem
W piątek 2 marca Biblioteka Publiczna w Grodzisku Maz. zorganizowała spotkanie z autorem książek dla dzieci 
i podróżnikiem Łukaszem Wierzbickim. Sądząc po żywej reakcji młodej publiczności formuła spotkania idealnie 
trafi ła w dziecięce upodobania.

Burmistrz Miasta Milanówka
In formuje ,  że  w  dn iach  od  07 .03 .2018  r.  do 
28.03.2018  r. w siedzibie Urzędu Miasta Milanówka 
przy ul .  Kościuszki  45  i  przy  ul .  Spacerowej 
4  n a  t a b l i c a c h  o g ł o s z e ń  z o s t a ł  w y w i e s z o n y 
wykaz nieruchomości położonych w Milanówku:

1. przy ul. Spacerowej 4, przeznaczonej do oddania 
w użyczenie;

2. stanowiącej część drogi wewnętrznej ul. Makowej, 
przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Wykaz został także zamieszczony w Biuletynie Informacji 
Publicznej (https://milanowek.pl/bip/menu-przedmioto-
we/gospodarka-nieruchomosciami).

NADARYZN. Nowy wójt już urzęduje

D a r i u s z  k o n t r a  D a r i u s z
Znamy już oficjalne wyniki 
przedterminowych wyborów na 
Wójta Gminy Nadarzyn, które 
odbyły się w minioną niedzielę 
4 marca. Na wtorkowej (6.03.) 
sesji nowo wybrany wójt złożył 
ślubowanie przed radą gminy.

Przed niedzieln ymi wyborami wiado-
mo było jedno, nowy wójt będzie miał 
na imię Dariusz. Kandydowało bowiem 

dwóch Dariuszów: Zwoliński i Nowak.
Ten pierwszy od 2016 r był dyrektorem 

Gminnego Ośrodka Sportu, a wcześniej 
nauczycielem w-f, trenerem, prezesem 
GLKS-u Nadarzyn oraz organizatorem 
imprez sportowych. Drugi od 15 stycznia 
br. kierował gminą jako komisarz.

W niedzielę mieszkańcy wybrali zna-
nego sobie Dariusza Zwolińskiego. 
Głosowało na niego: 3 791 osób. Jego 
kontrkandydat otrzymał 2 272 głosów. 
Frekwencja była wysoka i wyniosła 

58,76%.
Mimo, że obaj kandydaci deklarowali 

się jako niezależni media ogólnopolskie 
informują, że w Nadarzynie przegrał 
kandydat PiS, a wygrał lokalny kandydat 
popierany przez PSL.

Przypomnijmy: przeprowadzenie 
przedterminowych wyborów było 
konieczne po tym, jak w grudniu ubie-
głego roku zmarł Wójt Gminy Nadarzyn 
Janusz Grzyb. Miał 55 lat. Stanowisko 
pełnił od 1998 roku.                             (mg)
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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

PRUSZKÓW. Od września miasto oddaje do użytku kompleks oświatowy przy ul. Jarzynowej

N o w a  p l a c ó w k a  n a  B ą k a c h
Już we wrześniu 2018 roku 
miasto Pruszków oddaje do 
użytku kompleks oświatowy 
w dzielnicy Bąki. Zapisy do 
placówek będą prowadzone 
przez cały marzec.

We wrześniu do użytku miesz-
kańców dzielnicy Bąki ma zo-

stać oddana nowoczesna placówka 
oświatowa przy ul. Jarzynowej. 
W kompleksie znajdzie się przed-
szkole, żłobek i szkoła podstawowa.

Kompleks oświatowy na Bąkach
Przedszkole i żłobek zlokalizo-

wane będą w jednym budynku 
połączonym wspólnym dziecińcem 
i salą rekreacyjną. Będzie to ener-
gooszczędny i przyjazdy dla dzieci 
budynek o powierzchni zabudowy 
3 195 m kw. i kubaturze ponad 9,5 
tys. m kw. Obiekt przeznaczony bę-

dzie dla 250 dzieci – 150 w żłobku 
oraz 100 w przedszkolu.

Wraz z budynkiem powstaje ota-
czająca go infrastruktura m.in. place 
zabaw, zieleńce, elementy małej 
architektury oraz parkingi dla rodzi-
ców dowożących dzieci. Budynek 
i jego otoczenie będą przystoso-
wane dla osób niepełnosprawnych.

Siedziba szkoły podstawowej 
ma być obiektem nieco większym. 
Zgodnie z planami, szkoła ma 
składać się z ośmiu oddziałów klas 
0-III dla dzieci w wieku od 5 lat do 
9 lat oraz z sześciu oddziałów klas 
IV-VIII. Przyjmie ona 350 uczniów. 
Szkoła zostanie wyposażona w 
nowoczesną bibliotekę multime-
dialną, bibliotekę z czytelnią oraz 
szereg pracowni naukowych. Po-
wstać ma także sala gimnastyczna 
z areną sportową wraz z zapleczem 
sanitarno-szatniowym, stałą sceną 
i trybunami.

Co więcej, na terenie objętym 
inwestycją zostanie wybudowany 
plac zabaw dla dzieci, boiska do 
piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne, 
a także bieżnia. Z obiektów sporto-
wych będą mogli korzystać nie tylko 
uczniowie, ale również okoliczni 
mieszkańcy. 

Pierwsi uczniowie już we wrześniu
Kompleks oświatowy przy ul. 

Jarzynowej jest już prawie gotowy. 
Pierwszych uczniów przyjmie we 
wrześniu. 

– Obiekt został odebrany przez 
sanepid. Teraz czekamy na to, aż 
zakład energetyczny wykona osta-
teczne zasilanie, w tej chwili korzy-
stamy jeszcze z budowlanego, ale 
już przygotowujemy się do zakoń-
czenia tej inwestycji. W tej chwili 
praca wre głównie w otoczeniu. 
W budowie jest kanalizacja, czeka 
nas wykonanie dróg. Sam budynek 

jest już właściwie skończony, została 
kosmetyka – mówi Andrzej Kurzela, 
wiceprezydent Pruszkowa.

Jak czytamy w komunikacie prusz-
kowskiego magistratu, obiekty 
oświatowe przyjmą w swoje progi 
pierwszych uczniów, przedszko-

laków oraz młodsze dzieci już we 
wrześniu 2018 r. 

Rekrutacja do placówek trwa 
przez cały marzec. 

Kinga Rochalska
Fot. www.pruszkow.pl

B E Z  T A B U
Drodzy czytelnicy 

Dziś poruszam problem, który niestety zaczyna nam 
coraz częściej towarzyszyć a mianowicie organizacja po-
mocy lekarskiej w pruszkowskich przychodniach zdrowia. 
Piszecie Państwo o różnych niepokojących sytuacjach, 
które zdarzają Wam się podczas prób dostania się do 
lekarza w Pruszkowie.

Pani Maja, mama trójki dzieci pisze, że syn obudził się 
z gorączką więc natychmiast zadzwoniła do przychodni 
żeby zapisać się do lekarza. Telefonicznie nie było już szans, 
dostała informację od Pani rejestratorki żeby przyszła 
z dzieckiem i zapytała czy lekarz przyjmie syna.

Pani Maja przesiedziała z dzieckiem z gorączką dwie go-
dziny w poczekalni pełnej chorych dzieci, między pacjen-
tami do lekarza weszło dwóch przedstawicieli handlowych 
z fi rm farmaceutycznych.

Po ostatnim handlowcu lekarz wyszedł z gabinetu 

informując, że nikogo już dzisiaj nie przyjmie. Pani Maja 
zrezygnowała z czekania na kolejnego lekarza.

Sytuacja dość podobna u Pani Ani, mamy małej Wiktorki, 
w kolejnej przychodni również brak szans na zapisanie 
chorego dziecka telefonicznie.

Pani Ania z chorą córeczką spędziła półtorej godziny cze-
kając czy lekarz przyjmie dziecko, pod gabinetem również 
ustawił się handlowiec. Tu jednak Pani Ania zareagowała 
dość stanowczo i po półtorej godziny nie wpuszczając 
handlowca udało jej się dostać do gabinetu.

Kuriozalna sytuacja zdarzyła się też w innej przychodni 
w Pruszkowie gdzie Pani Kasia również nie mogła telefo-
nicznie zapisać córeczki i też jak we wcześniejszych przy-
padkach została poproszona o przyjście i próbę dostania 
się do lekarza między pacjentami.

Gdy przyszła z córką do przychodni okazało się, że jedyny 
lekarz, który po godzinie 14 może przyjąć dziecko jest też 
lekarzem rodzinnym i Pani Kasia wraz z chorym dzieckiem 
czekała godzinę wśród chorych, dorosłych ludzi aby zostać 
przyjętą.

***
Szanowni Państwo, takie sytuacje pojawiają się już 

niestety notorycznie i rosną do rangi dużego proble-
mu a dodzwonienie się rano do przychodni graniczy 
praktycznie z cudem.

Piszcie Państwo do nas opisując sytuacje jakie Wam 
się przydarzyły, a kolejnym krokiem z naszej strony 
będzie wizyta w przychodniach i rozmowa z osobami 
decyzyjnymi i odpowiedzialnymi za panujący tam  
nieład.

Pozdrawiam
Katarzyna Włodarczyk

Drodzy czytelnicy czekam na Wasze maile na każdy temat:  
redakcja@flesch.pl Na łamach gazety odpowiem Państwu na 
każde trapiące Was pytanie: gdzie najlepiej zjeść, gdzie kupić 
tanio i fajnie, jak usunąć plamy z tłuszczu czy jak z pompą 
oświadczyć się ukochanej.
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 Kalendarz
 Imprez
 Kulturalnych

Z A P R A S Z A M Y

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

Godz. 13:00 Dzień Kobiet dla seniorów
W programie: „Co nieco o kobietach” wystąpi grupa 

pruszkowskich seniorów pod kierunkiem Janiny Bakiery, 
„Sanatoryjne fi go-fago” przedstawi kabaret „Po przej-
ściach” (reżyseria Michał Śniadowski). Widzowie obejrzą 
także autorski recital Anety Maciąg (muzyka Michał 
Śniadowski). Zapraszamy również na słodki poczęstunek! 
Wstęp bezpłatny!

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

Godz. 17:00 „Uśmiech primadonny” – spotkanie 
autorskie

Książnica Pruszkowska zaprasza serdecznie na spotka-
nie z Elżbietą Ryl-Górską, wybitną pieśniarką - Primadon-
ną Operetki Warszawskiej oraz promocję książki UŚMIECH 
PRIMADONNY. Spotkanie z Artystką prowadzić będzie 
Karolina Prewęcka - współautorka książki.

Miejsce: Filii Nr 4 Książnicy Pruszkowskiej przy ulicy 
Chopina 1A w Pruszkowie;

Godz. 19:00 Slajdowisko – fotografi e i wspomnie-
nia z podróży USA – życie w Georgii i podróż przez 
7 stanów.

Biblioteka Publiczna Filia w Otrębusach, ul. Wiejska 2.

9 marca (piątek)
Godz. 10:00 i 12:00 Koncert „Miłość nie zna granic” 

z cyklu „Gdzie są Gwiazdy z tamtych lat”
Wystąpią: Natalia Kovalenko, Aleksander Ładysz, a przy 

fortepianie zasiądzie Andrzej Płonczyński.
Wstęp wolny! Bezpłatne wejściówki do odbioru w kasach 

kina od 12.02.2018r(poniedziałek)
Miejsce: Kino Centrum Kultury, Grodzisk Mazowiecki, 

ul. Spółdzielcza 9 Tel. 22 734 79 44 kino@centrumkul-
tury.eu.

Godz. 18:00 Wystawa gobelinów
Wernisaż pracowni tkactwa artystycznego Domu 

Kultury „Zacisze” w Warszawie. Uświetni go koncert „Sło-
wiańskie Korzenie”, wokal: Hanna Wójciak i Susanna Jara, 
akompaniament - Paweł Harańczyk.

Miejsce: Dom Kultury Żabia Wola, ul. Warszawska 27.

11 marca (niedziela)
Godz. 16:00 Zabawa na lodzie na pożegnanie zimy 
Milanowskie Centrum Kultury zaprasza na zabawę na 

lodzie na pożegnanie zimy. Wstęp wolny.
Miejsce: Lodowisko miejski, ul. Sportowa 70b.

12 marca (poniedziałek)
Godz. 18:00 Klub Dyskusyjny Myśli Politycznej – 

wykład red. Stanisława Michalkiewicza pt. „Polska na 
tle polityki światowej”.Prowadzi prof. Jerzy Żyżyński. 
Wstęp wolny.

Miejsce: Ośrodek Kultury „Arsus” w Dzielnicy Ursus 
m.st. Warszawa ul. Traktorzystów 14.

14 marca (środa)
Godz. 18:00 Występ kabaretu „Pół serio” w pro-

gramie wielkanocnym. Reżyseria Wanda Stańczak. 
Wstęp wolny.

Miejsce: Ośrodek Kultury „Arsus” w Dzielnicy Ursus 
m.st. Warszawa ul. Traktorzystów 14.

15 marca (czwartek)
Godz. 18:30 Debata Społeczna o bezpieczeństwie
Celem spotkania jest wymiana informacji pomiędzy 

Policją, a Społeczeństwem w zakresie problematyki 
bezpieczeństwa oraz porządku publicznego. Zależy nam 
na poznaniu Państwa opinii na temat bezpieczeństwa 
w Naszym Mieście. Aby osiągnąć wyznaczony cel zapra-
szamy wszystkich Mieszkańców Miasta Podkowy Leśnej 
do udziału w dyskusji oraz przedstawienia zauważanych 
przez Państwa problemów w zakresie bezpieczeństwa. 
W spotkaniu udział wezmą Burmistrz Miasta, Dzielnicowi, 
Kierownik Posterunku oraz Komendant Powiatowy Policji 
w Grodzisku Mazowieckim lub jego Zastępca. 

Miejsce: Zespole Szkół w  Podkowie Leśnej ul. Jana 
Pawła II 20;

Godz. 19:00 Aleksander Doba w Grodzisku Maz.!
Specjalne wydanie Grodziskiego Klubu Podróżnika 

i wyjątkowy seans Grodziskiego Klubu Filmowego. W sali 
kinowej Centrum Kultury odbędzie się pokaz fi lmu „Happy 
Olo”, a po nim na scenę wkroczy sam Aleksander Doba. 
Jest to ballada filmowa utrzymana w konwencji kina 
drogi o jednym z najwybitniejszych polskich podróżników 
– Aleksandrze Dobie. Fikuśna opowieść pełna optymizmu, 
uśmiechu i muzyki! Bilety w cenie: 12 zł, rezerwacja jest 
ważna przez 48 godz.w wypadku braku wpłaty i po upły-
wie tego czasu jest anulowana.

Miejsce: Kino Centrum Kultury, Grodzisk Mazowiecki, 
ul. Spółdzielcza 9. Zebrał: (mg)

U NAS. Spotkanie z dr n. med. Bohdanem Woronowiczem w ŚOPS w Brwinowie

Dasz radę pokonać uzależnienie
W poniedziałek 26 lutego Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej w Brwinowie zorganizował spotkanie 
z dr Bohdanem Woronowiczem, psychiatrą, wybitnym specjalistą terapii uzależnień, człowiekiem zasłużonym 
dla rozwoju terapii alkoholizmu w Polsce. Już od lat 70-tych dr Woronowicz z jednej strony zaangażowany był 
w tworzenie ram organizacyjnych dla skuteczniejszego leczenia choroby alkoholowej, jednocześnie zaś od lat 80-
tych systematycznie adaptował na polski grunt nowoczesne amerykańskie metody terapii alkoholizmu.

W trakcie spotkania dr Wo-
ronowicz, rzecznik po-

dejścia „z miłością do pacjen-
ta”, z humorem wspominał 
odległe początki lecznictwa 
odwykowego w Polsce, któ-
re daleko odbiegały jeszcze 
od dzisiejszych standardów 
i skuteczności.

Warszawskie „Odrodzenie”
Jednym z przełomowych 

momentów był rok 1980, kie-
dy jego pacjenci oraz personel 
oddziału odwykowego Insty-
tutu Psychiatrii i Neurologii 
w Warszawie wspólnie udali 
się na wycieczkę autokarową 
do Poznania, na zaproszenie 
tamtejszego klubu abstynen-
tów. Wyjazd ten okazał się 
de facto zetknięciem z jedną 
z trzech pierwszych w Polsce 
grup Anonimowych Alkoho-
lików, która zaczęła już funk-
cjonować w Poznaniu i za-
owocował przeszczepieniem 
tej idei na grunt warszawski. 
W efekcie przy oddziale od-
wykowym IPiN w Warszawie 
bardzo szybko zawiązała się 
czwarta w Polsce grupa AA o 
tchnącej nadzieją nazwie „Od-
rodzenie”. Były to czasy gdy o 
spotkaniach AA niemal nikt w 
Polsce jeszcze nie słyszał.

Turnusy w Strzyżynie
Dalszym krokiem w no-

watorskim podejściu do pa-
cjenta było wykorzystanie 
należącego do IPiN ośrodka 

szkoleniowo-rehabilitacyjne-
go w Strzyżynie na potrzeby 
leczenia pacjentów uzależ-
nionych i ich rodzin. Od roku 
1987 dr Woronowicz zaczął 
organizować w Strzyżynie 
dwu-tygodniowe turnusy, 
podczas których odbywała 
się systematyczna praca nad 
chorobą alkoholową wzoro-
wana na modelu amerykań-
skim, na bazie przetłuma-
czonej literatury i wspólnymi 
siłami pacjentów i personelu.

W fazie pionierskiej, począt-
kowej, program na każdy ko-
lejny dzień tworzony był ad 
hoc przez tych z pacjentów, 
którzy dysponowali większą 
wiedzą i doświadczeniem w 
zakresie zmagania się z wła-
snym uzależnieniem. W miarę 

upływu czasu do ośrodka 
zaczęli przybywać pacjenci 
z całej Polski.

Poszerzało się też grono 
uczestników – w turnusach 
zaczęli zgłaszać chęć uczest-
nictwa również współmał-
żonkowie osób uzależnio-
nych, w końcu zorganizowa-
no również turnusy dla ich 
dzieci. W ten sposób rozwi-
jała się idea pracy terapeu-
tycznej nie tylko z pacjentami 
uzależnionymi, ale także ze 
współuzależnionymi człon-
kami ich rodzin, która dziś jest 
oczywistością, ale w owych 
czasach dopiero kiełkowała.

Ludzie – lustra
Dr Woronowicz wyjaśnił 

podczas spotkania, dlaczego 

praca nad uzależnieniem 
musi odbywać się w grupie 
osób, które są w podobnej sy-
tuacji. Terapia indywidualna 
nie daje pożądanych efektów. 
Natomiast inni ludzie są dla 
nas lustrami, w których może-
my się przeglądać, żeby zoba-
czyć jak sami funkcjonujemy. 
Ponadto możemy skorzystać 
z ich przykładu i doświadczeń 
– dlatego np. w Stanach Zjed-
noczonych istnieje szereg 
ośrodków, w których kadrę 
stanowią wyłącznie ci, którzy 
sami uporali się z problemem 
alkoholowym.

Przykład innych osób, ich 
opowiadanie o własnych 
zmaganiach z chorobą al-
koholową, o własnym zwąt-
pieniu i braku wiary, że uda 
się wyjść z uzależnienia – to 
wszystko daje nadzieję, że 
nam też się uda, dlatego ten 
element leczenia jest tak 
ważny.

Rzecz jasna nie wszyscy za-
interesowani tematem mogli 
być obecni na spotkaniu, ale 
jeżeli problem poważnego 
uzależnienia dotyczy nas, 
naszych bliskich czy przyja-
ciół – możemy jeszcze się-
gnąć po książkę „Dasz radę! 
O pokonywaniu uzależnień”, 
w której dr Bohdan Worono-
wicz dzieli się swoją wielolet-
nią wiedzą i doświadczeniem 
w tym zakresie.

Tekst i foto:
Sylwia Pańków

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

U NAS. Wieczór autorski w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Milanówku

M i lanowskie  „C ien ie”
W niedzielę milanowska Miejska Biblioteka Publiczna gościła Wojciecha Chmielarza, autora powieści kryminalnych, 
laureata literackiej Nagrody Wielkiego Kalibru, przyznawanej corocznie za najlepszą polską powieść kryminalną 
lub sensacyjną. Akcja najnowszej jego powieści zatytułowanej „Cienie” zakorzeniona jest w Milanówku.

Wojciech Chmielarz opowiadał o swojej drodze zawodo-
wej, która poprzedziła jego sukcesy na polu literatury 

kryminalnej. Zajmując się m.in. dziennikarstwem śledczym 
czy współpracując w ramach obowiązków zawodowych 
z byłymi policjantami miał możliwość obserwować ich styl 
pracy, sposób bycia, metody działania, zapoznać się z analizą 
kryminalistyczną. Te wieloletnie doświadczenia i obserwacje 
z życia wzięte znajdują wyraz w fabule jego powieści i cha-
rakterystyce bohaterów.

Autor przyznaje, że powieść kryminalna rządzi się jednak 
własnymi prawami i rzeczywistość nie zawsze jest tak spekta-
kularna i efektowna, jak wydarzenia przedstawiane w książce. 
Mistrzem Wojciecha Chmielarza jest klasyk amerykańskiej 
powieści kryminalnej Raymond Chandler.

Zakotwiczenie akcji „Cieni” w Milanówku wynika z faktu, że 
autor wielokrotnie bywał w „mieście-ogrodzie” odwiedzając 
tu przyjaciół. Bywając na ogrodowych przyjęciach i grillach, 
spacerując po milanowskich uliczkach zwrócił uwagę na 
kontrasty charakterystyczne dla okolicy. Nowe lub pieczoło-
wicie odremontowane domy i wille przeplatają się ze starymi, 

zaniedbanymi, które pozostają od lat w niezmienionym stanie. 
Ten kontrast intryguje, uruchamia wyobraźnię, skłania do 
zadawania pytań, kto mieszka w tych domach i jak sąsiedzi 
z tych różnych światów żyją obok siebie.

Milanowian i miłośników powieści kryminalnych zachęca-
my zatem do sięgnięcia po lekturę „Cieni”, aby zobaczyć jak 
milanowskie realia stają się tworzywem poczytnej literatury.

Sylwia Pańków, Fot. Dawid Kosecki.
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U NAS. Niemal ćwierć miliona złotych dla organizacji pozarządowych

Wzmocnienie trzeciego sektora
Dokładnie 222 tys. zł przeznaczył Zarząd Powiatu Pruszkowskiego w I turze konkursu na realizację najciekawszych 
pomysłów dla mieszkańców powiatu realizowanych przez organizacje pozarządowe.

Pieniądze zostaną prze-
znaczone na realizację 

zadań w sześciu kategoriach 
z zakresu:

•podtrzymywania i upo-
wszechniania tradycji na-
rodowej, pielęgnowania 
polskości oraz rozwoju świa-
domości narodowej, obywa-
telskiej i kulturowej,

•pomocy społecznej,
•działalności wspomaga-

jącej rozwój wspólnot i spo-
łeczności lokalnych,

•ochrony i promocji zdrowia,
•oświaty i wychowania,
•wspierania i upowszech-

niania kultury fi zycznej.
Wszystkie zgłoszone pomy-

sły muszą być realizowane 
wyłącznie na rzecz miesz-
kańców powiatu pruszkow-
skiego, a szczególnie pre-
miowane będą te skierowane 
do dużej liczby odbiorców 
- powyżej 100 osób z co naj-
mniej dwóch gmin naszego 

powiatu. Ich realizacja musi 
nastąpić do 31 paździer-
nika, z wyjątkiem zadania 
z zakresu podtrzymywania 
i upowszechniania tradycji 
narodowej, którego termin 
wykonania ustalony został 
do 25 listopada br.

-Zarząd Powiatu Pruszkow-
skiego po raz kolejny pokazał, 
że aktywnie wspiera organi-
zacje pozarządowe, przykła-
da dużą wagę do ich działal-

ności, a także wierzy w poten-
cjał trzeciego sektora. Z roku 
na rok obserwujemy coraz 
wyższy poziom składanych 
ofert. Jestem przekonany, że 
tym razem będzie podobnie. 
Szczególnie liczę na ciekawe 
oferty w zakresie upamięt-
nienia 100-lecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości 
- podkreśla Maksym Gołoś, 
starosta pruszkowski.

Oferty można było składać 

do poniedziałku 5 marca 
w kancelarii Starostwa Po-
wiatowego w Pruszkowie 
przy ul. Drzymały 30. Oceny 
zgłoszonych projektów do-
konają do 9 kwietnia komisje 
konkursowe składające się 
z przedstawicieli organizacji 
pozarządowych i Zarządu 
Powiatu. Wszystkie szczegó-
ły konkursu można znaleźć 
w ogłoszeniu powiatprusz-
kowski.link/konkursNGO

Warto podkreślić, że środki 
dla organizacji pozarządo-
wych, które przeznacza Powiat 
Pruszkowski, z roku na rok 
wzrastają: w 2015 r. wynosiły 
106 000 zł, w 2016 r. - 195 000 
zł, w 2017 r. - 227 000 zł, w 2018 
roku – uwzględniając jeszcze 
przyszłą turę konkursu – jest to 
łączna kwota 320 000 zł.

Rafał Pszczółkowski
Biuro Rady i Zarządu Po-

wiatu Pruszkowskiego

PIASTÓW. Ponad pół wieku wspólnego życia

Wzorowe małżeństwa
Cztery piastowskie pary odebrały medale nadane przez Prezydenta RP za przeżycie ponad pięćdziesięciu lat w 
jednym związku małżeńskim. 

Wy r ó ż n i e n i  J u b i l a c i  t o :
Państwo Maria i Stanisław Krzemińscy, 

Państwo Jadwiga i Marian Misiorowie (z 
powodu choroby męża, Pani Jadwidze 
podczas uroczystości towarzyszył syn),
Państwo Barbara i Edward Pierzynowscy,
Państwo Mirosława i Jan Sobczykowie. 

Uroczystości jubileuszowe odbyły się 
w Miejskim Ośrodku Kultury. Odzna-
czenia wręczył małżonkom Burmistrz 
Miasta Piastowa Grzegorz Szuplewski 

wraz z Przewodniczącą Rady Miejskiej w 
Piastowie Agatą Korczak, Wiceprzewod-
niczącym Rady Kazimierzem Dymkiem 
oraz Kierownikiem USC Ewą Soroką.

Odznaczonym Parom gratulujemy 
i składamy najserdeczniejsze życzenia 
szczęścia, zdrowia oraz kolejnych, pięk-
nych jubileuszy. Niech ich związki będą 
przykładem i inspiracją dla młodych 
i przyszłych małżeństw. 

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeń-

skie stanowi nagrodę dla osób, które 
przeżyły co najmniej 50 lat w jednym 
związku małżeńskim, zgodnie z ustawą 
z 1992 r. o orderach i odznaczeniach. 
Z inicjatywą ich przyznania występują 
jubilaci lub ich krewni do Urzędu Stanu 
Cywilnego ze względu na miejsce stałe-
go pobytu pary małżeńskiej. 

Anna Lorens
Fot. www.piastow.pl

URSUS. Będzie przedszkole i szkoła przy ul. Hennela

Inwestycja za 40 mln.
Przyspieszają przygotowania do rozpoczęcia 
budowy nowego kompleksu szkolnego przy ul. 
Hennela. Dzięki prospołecznej postawie dewelopera 
budującego w tym rejonie osiedle mieszkaniowe już 
wkrótce rozpocznie się realizacja pierwszego etapu 
inwestycji – budowa przedszkola. Stało się to możliwe 
dzięki przekazaniu przez fi rmę CPD S.A. na rzecz 
m.st. Warszawy gruntu pod budowę kompleksu.

Akt notarialny w sprawie przekazania gruntu podpisano 
w poniedziałek, 19 lutego br. Firmę CPD S.A. reprezento-
wała prezes Elżbieta Wiczkowska, Miasto reprezentowali 
burmistrz Urszula Kierzkowska oraz zastępcy – Wiesław 
Krzemień i Kazimierz Sternik.

Na działce przy ul. Hennela dzielnica wybuduje przed-
szkole oraz szkołę podstawową. Placówka ma odciążyć 
szkoły północnego Ursusa i zapewnić miejsce dla uczniów 
z terenu budowanego osiedla. Całość inwestycji ma zostać 
zakończona do 2020 roku.

-Budowa nowego kompleksu szkolnego w rejonie pół-
nocnego Ursusa będzie kosztować dzielnicę ok. 40 mln 
złotych. Ten koszt byłby znacznie większy, gdybyśmy mu-
sieli kupić grunt pod inwestycje po cenie rynkowej. Takich 
pieniędzy w tej chwili po prostu nie mamy, rozpoczęcie 
zadania byłoby niemożliwe. Odpowiedzialna postawa 
dewelopera, który przekazał na rzecz miasta grunt pod bu-
dowę przedszkola i szkoły sprawia, że możemy natychmiast 
ruszać z inwestycją, a w niedługim czasie nasi najmłodsi 
mieszkańcy będą mieli do dyspozycji nowe placówki 
oświatowej – powiedziała burmistrz Urszula Kierzkowska.

Tekst i foto:
www.ursus.warszawa.pl

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

R E K L A M A
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3508/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 58
m2, cena 345.000 zł

3505/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 48 
m2, cena 240.000 zł

3504/1821/OMS Grodzisk Mazowiecki,
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 Mazowiecki,
kawalerka, pow. 32 m2, cena225.000 zł

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

3496/1821/OMS Grodzisk Mazowiecki,
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 Mazowiecki,
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 Mazowiecki,
3 pokoje, pow. 60m2, 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 Maz., Chrzanów Mały,
kawalerka, pow. 21 m2, cena 120.000 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3394/1821/OMS Piastów, 2 pokoje, pow. 47
m2, cena 255.000 zł

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

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

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

3384/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 48
m2, cena 229.000 zł

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. 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. 37m2, cena 369.000 zł

3121/1821/OMS Grodzisk Maz., 4 pokoje,
pow. 79 m2, cena 329.000 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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 190.000zł

1734/1821/ODS Grodzisk Mazowiecki,
wolnostojący, 5 pokoi, pow. 150 m2, działka
pow. 750 m2, cena 650.000 zł

1735/1821/ODS Grodzisk Mazowiecki,
wolnostojący, 3 pokoje, pow. 100 m2, działka
pow. 400 m2, cena 390.000 zł

1736/1821/ODS Grodzisk Mazowiecki,
szeregowiec, 4 pokoje, pow. 102 m2, działka 
pow. 200 m2, cena 475.000 zł

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

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.
189 m2, działka pow. 1200 m2, cena 1.250.000 zł
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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 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. 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 Raszyn, Janki, stan deweloperski,
pół bliźniaka, 4 pokoje, pow. 145 m2, działka 
pow. 475 m2, cena 599.000 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 Nadarzyn, Szamoty,
wolnostojący, 7 pokoi, pow. 280 m2, działka
pow. 1000m2, 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
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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

1644/1821/ODS Pruszków, wolnostojący,
magazyn wysokiego składowania wraz
z wyposażeniem, pow. 600 m2, działka pow.
1400 m2, cena 2.900.000 zł
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1643/1821/ODS Kajetany, wolnostojący,
6 pokoi, pow. 400 m2, działka pow. 1100 m2, 
cena 799.000 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,
wolnostojący, stan do wykończenia, 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

1502/1821/ODS Raszyn, Falenty,  stan
deweloperski, pół bliźniaka, 5 pokoi, pow. 215 m2,
działka pow. 550 m2, cena 550.000 zł

1499/1821/ODS Pruszków, stan deweloperski,
5 pokoi, pow. 132 m2, działka pow. 390 m2, cena 
698.000 zł

1436/1821/ODS Pruszków, kamienica, pow.
1000 m2, działka pow. 588 m2, cena 4.000.000 zł

1500/1821/ODS Pruszków, stan deweloperski,
5 pokoi, pow. 122 m2, działka pow. 370 m2,
cena 698.000 zł

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

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

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

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

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

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

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

1467/1821/ODS Nadarzyn, wolnostojący,
5 pokoi, pow. 180 m2, działka pow. 2400 m2,
cena 730.000 zł

1451/1821/ODS Milanówek, wolnostojący,
3 pokoje, pow. 340 m2, działka pow. 1402 m2, 
cena 790.000 zł

1445/1821/ODS Nadarzyn, wolnostojący,
pow. 540 m2, działka pow. 3000 m2, 6 pokoi,
cena 1.200.000 zł

1443/1821/ODS Brwinów, wolnostojący, pow.
230 m2, działka pow. 1300 m2, 5 pokoi, cena
1.570.000 zł

1438/1821/ODS Nadarzyn, wolnostojący,
3 pokoje, pow. 110 m2, działka pow. 1200 m2, 
cena 780.000 zł

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

1444/1821/ODS Kuklówka Zarzeczna,
wolnostojący, 7 pokoi, pow. 318 m2, działka
pow. 1500 m2, cena 890.000 zł

76/1821/ODS Nadarzyn, Urzut, wolnostojący,
stan surowy zamknięty, pow. 200 m2, 5 pokoi, 
działka pow. 1200 m2, cena 320.000 zł

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

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

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

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

1538/1821/ODS Pęcice, stan surowy otwarty,
bliźniak, 3 pokoje, pow. 170 m2, działka pow.
400 m2, cena 495.000 zł

1536/1821/ODS Otrębusy, bliźniak, 5 pokoi,
pow. 182 m2, działka pow. 1640 m2, cena
699.000 zł

1535/1821/ODS Żbików, bliźniak, 7 pokoi,
pow.  230 m2, działka pow. 324 m2, cena
710.000 zł

1540/1821/ODS Raszyn, stan deweloperski,
6 pokoi, pow. 210 m2, działka pow. 780 m2,
cena 730.000 zł

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

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

2660/1821/OGS Błonie, budowlana, pow. 
1200 m2, cena 400.000 zł

2661/1821/OGS Piastów, budowlana, pow. 
600 m2, cena 275.000 zł

2662/1821/OGS Milanówek, budowlana, pow.
2150 m2, cena 220.000 zł

2663/1821/OGS Warszawa, Białołęka,
budowlana, pow. 2140 m2, cena 2.550.000 zł

2664/1821/OGS Piastów, budowlana, pow.
730 m2, cena 395.000 zł

2666/1821/OGS Baranów, Gongolina,
budowlana, pow. 2400 m2 ,cena 150.000 zł

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 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. 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,
p r z e m y s ł o w a ,  p o w.  2 2  1 6 4  m 2,  c e n a
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. 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

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

2 6 0 0 / 1 8 2 1 / O G S  N a d a r z y n ,  W o l a
Krakowiańska, budowlana, pow. 2400 m2,
cena 235.000 zł

2 5 9 9 / 1 8 2 1 / O G S  N a d a r z y n ,  W o l a
Krakowiańska, budowlana, pow. 1600 m2,
cena 165.000 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2550/1821/OGS Nadarzyn, Stara Wieś,
budowlana, pow. 1000 m2, cena 115.000 zł

2 5 4 9 / 1 8 2 1 / O G S  N a d a r z y n ,  R o z a l i n ,
budowlana, pow. 5700 m2, cena 456.000 zł

2548/1821/OGS Ożarów Maz., budowlana,
pow. 640 m2, cena 259.000 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2499/1821/OGS Żabia Wola, Oddział, rolno
– budowlana, pow. 18700 m2, cena 748.000 zł

2498/1821/OGS Nadarzyn, Stara Wieś,
budowlana, pow. 1184 m2, cena 120.000 zł

2497/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, budowlana,
pow. 1100 m2, cena 210.000 zł

2496/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, budowlana,
pow. 1300 m2, cena 210.000 zł

2495/1821/OGS Nadarzyn, Urzut, budowlana,
pow. 1500 m2, cena 165.000 zł

2494/1821/OGS Pruszków, budowlana, pow. 
1500 m2, cena 2.500.000 zł

2487/1821/OGS Stare Babice, Borzęcin Mały,
budowlana, pow. 900 m2, cena 185.000 zł

2477/1821/ODS Brwinów, Owczarnia,
budowlana, pow. 900 m2, cena 250.000 zł

2468/1821/OGS Strzeniówka, budowlana, 
pow. 2300 m2, cena 529.000 zł

2467/1821/OGS Stare Babice, Lipków,
budowlana, pow. 2000 m2, cena 790.000 zł

2466/1821/OGS Kanie, budowlana, pow. 1001
m2, cena 200.000 zł

2464/1821/OGS Nadarzyn, inwestycyjna, pow.
5465 m2, cena 800.000 zł

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

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

2454/1821/OGS Tarczyn, Przypki, budowlana,
pow. 2000 m2, cena 145.000 zł
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DAM PRACĘ:
-Duża hurtownia spożywcza w 

Nadarzynie zatrudni kierowców 
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

-Hurtownia spożywcza 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:
-Kierowca kat. B i C szuka pracy 

dodatkowej (pon. - pt. od 17 do 
22, a w sob.-niedz. od 10 do 22). 
Kontakt tel. w godz. 16 - 20: 604 
486 887

-Podejmę pracę chałupniczą. tel. 
574 215 996

-Poszukuję Panią robiącą na 
drutach. Tel. 720 912 287

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 osobo-
wy i dostawczy, również rozbity i 
bez dokumentów. Tel. 519 353 990

-Kupię Twój samochód lub 
motocykl. Przyjeżdżamy do 
klienta i uczciwie płacimy. Do-
stępni 24 h. Kontakt telefoniczny 
lub sms: 503 899 901

-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

-Sprzedam Ford Mondeo 2007 
r, diesel 2.0. Stan idealny. Prze-
bieg: 200 tys. Cena do uzgodnie-
nia. Tel. 798 203 882

NIERUCHOMOŚCi:
-Działkę budowlaną sprzedam 

1579 m2 Odrano Wola - Grodzisk 
Mazowiecki. Cena: 110 zł/m2, 
media w ulicy. Tel. 510 407 176

-Działkę budowlaną sprzedam 
- Piastów centrum - pow. 700 m2, 
cena: 490 tys. zł. Tel. (22) 406 09 
23, 729 206 197

-Działki budowlane sprze-
d a m  w  g m i n i e  O s t r ó w 
M a z o w i e c k a .  Po w.  1 0 2 0 
i1050 m2. Słup elektryczny 
w granicy działki, wodociąg w 
drodze. Cena: 35 tys. za jedną. 
Tel. 609 643 706

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

-Grodzisk Maz.: sprzedam 
dom o pow. 180 m2, budynek 
gosp. 50 m2, 2 garaże, media 
miejskie. W b. dobrym stanie, do 
zamieszkania. Tel. 504 554 890

-Ładną kawalerkę w centrum 
Żyrardowa sprzedam: II p., pow. 
35 m2,, cena 120 tys. zł. do nego-
cjacji. Tel. 665 026 831

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

-Sprzedam dom wolnostojący 
127 m2 powierzchni mieszkal-
nej, powierzchnia użytkowa  
160 m2, 5 pokoi, 2 kuchnie, 
2 łazienki, 2 oddzielne wejścia. 
Wszystkie media. Działka 1506 
m2, garaż wolnostojący. Mila-
nówek. Cena: 720 tys, zł. Tel. 510 
407 176

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

-U r s u s  d o m  s p r ze d a m : 
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:
- M ł o d a  d u c h e m  i  c i a -

łem wbrew mer t yce  (60 
p l u s )  p o z n a  r o m a n t y k a 
z fantazją i poczuciem humoru. 
Tel. 513 512 412

-Szukam kobiety 50 plus. Tel. 
576 374 245

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

-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 antyki, obrazy, grafi ki, 
rzeźby, srebra, platery, pocztów-
ki, bibeloty - za gotówkę. Tel. 506 
770 474

-Kupię w dobrym stanie rower 
damkę górala z obniżoną ramą 

do 300 zł. Ok. Piaseczna, Góry 
Kalwarii. Tel. 573 476 191

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

-Kupię wojenne przedmioty: 
szable, bagnety, hełmy, czapki, 
mundury, odznaki i inne oraz 
stare motocykle - części: silniki, 
ramy, baki, koła, kosze itd. Tel. 
505 529 328

-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

-Nowy rower górski z ramą 
męską, koła 26” tanio sprzedam. 
Stan b. dobry. Tel. 504 554 890

-Możesz być modna: nowy 
kożuch na fi gurę modelki, nowe 
futra z własnej szafy, okazja! Tel. 
511 137 897

-Odkurzacz karcher sprzedam. 
Cena: 140 zł. Tel. 574 215 996

-Okazja! Sprzedam lepik na 
gorąco ok. 200 kg. Cena do 
ustalenia. Tel. 660 930 281 po 
15-tej

-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

-Rewelacyjną, skuteczną, natu-
ralną maść zielarza na łuszczycę 
sprzedam. Łuszczyca znika. Cena: 
100 zł. Tel. 692 025 615

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

-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 alu-felgi ENZO: 
15/5/100 4 szt. Tel. 660 443 438

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

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

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

-Sprzedam bukszpan cięty. Tel. 
578 277 677

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

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

-Sprzedam krewetki akwario-
we, gupiki, 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, kolor 
brąz z połyskiem 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 ciem-
ny. Wymiary: 80x140x220 + 6 
krzeseł. Mało używane. Tel. 503 
002 915

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

-Sprzedam wiertła i inne na-
rzędzia. Tel. 503 002 915

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

-Szafki kuchenne używane w 
dobrym stanie, wiszące: 6 sztuk 
i 5 sztuk stojące, sprzedam. Tel. 
698 391 331

-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

-Leczenie pijawkami. Wizyty 
domowe. Zamawianie wizyt. Tel. 
533 830 980

-Masaże relaksacyjne z dojaz-
dem. Tel. 518 206 782

-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

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

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

RÓŻNE
-Horoskopy partnerskie dla 

młodych par. Tel. 511 137 897
-Pomogę, czuję i widzę więcej, 

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

-Prace ogrodnicze: koszenie, 
aeracja terenu, wycinka drzew, 
przycinka roślin ozdobnych, 
nawożenie, prace porządkowe. 
Tel. 793 637 969

-Profesjonalne ziołolecznic-
two: miesiączki, choroby odbytu, 
wrzody żołądka; tanio, skutecz-
nie. Tel. (22) 216 70 11

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
KĄCIK ADOPCYJNY

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

Jesteśmy grupą zwierzęcych pasjonatów, która nie może 
przejść obojętnie obok potrzebującego psa czy kotka. Staramy 
się pomagać zwierzakom na wszystkie możliwe sposoby, 
a nagrodą za nasze starania są szczęśliwi podopieczni 
w nowych domach. Stowarzyszenie jest też okazją do nawiązania 
znajomości ze wspaniałymi ludźmi oraz uczestnictwa 
w lokalnych wydarzeniach kulturalnych, promując tym 
samym adopcje zwierząt oraz odpowienią opiekę nad nimi.

Frika
Frika to młoda koteczka, ma około 1,5 roku. Została 

znaleziona w Parku Sokoła, ale niestety nikt jej nie szu-
kał. Jest wykastrowana, zdrowa, testy FIV/FELV ujemne. 
Powoli odnajduje się w nowej rzeczywistości. Uwielbia 
ludzi, na których widok od razu mruczy i pcha się na ręce 
oraz zabawę piórkami. Frika najszczęśliwsza będzie jako 
jedynaczka lub w domu ze spokojnym kotem.

Kontakt w sprawie adopcji 601 355 428

Gringo
Poznaliśmy się z Gringo w deszczowy grudniowy po-

ranek. Stał po kostki w wodzie w swoim zimnym boksie. 
Stał, patrzył się a jego ogonek merdał na wszystkie strony. 
Cieszył się że ktoś wreszcie jest. Kiedy przykucnęłam 
cały stał się merdającym ogonem: zaczął łasić się , tulić, 
wskakiwać na kolana.Na spacerze Gringo jest jak iskierka. 
Wszystko go interesuje, ale mimo tego co jakiś czas wraca 
do opiekuna i sprawdza czy ten aby na pewno jest z nim.
Gringo trafi ł do nas w połowie grudnia 2017 roku z Prusz-
kowa . Został znaleziony na ulicy bez opieki. Dziwi nas 
to ponieważ jest cudownym psiakiem , ciepłym, delikat-
nym, łagodnym, garnącym się do ludzi. Jest przyjacielski, 
inteligentny. Uwielbia ruch i zabawę. Bez problemu daje 
się ubierać w szelki, bardzo ładnie spaceruje na smyczy , 
jest dziarski i bardzo szybki. Wącha każde źdźbło trawy 
i każdy listek. Mimo niewielkiego wzrostu i drobnej po-
stury jest bardzo energiczny i szybki. Dla Gringo szukamy 
domu który zapewni mu przede wszystkim odpowiednią 
dawkę ruchu . Gringo jest psem terierowatym ,a te jako 
psy myśliwskie uwielbiają ruch i zabawę, dlatego muszą 
się wybiegać, aby były w pełni szczęśliwe. Szukamy dla 
niego również domu który tym razem odpowiednio zadba 
o bezpieczeństwo Gringo i dużym sercem wynagrodzi mu 
pobyt w zimnym schroniskowym boksie. Gringo nie może 
mieszkać na zewnątrz ponieważ bez problemu wspina się 
po siatkach.

Kontakt w sprawie adopcji tel. 604 941 461

***
Warunkiem adopcji jest podpisanie umowy adopcyjnej 

zobowiązującej do należytej opieki nad psem.
www.psnrz.org.pl,
www.facebook.com/PSnRZ
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ZATRUDNIMY AGENTÓW - POŚREDNIKÓW 
NIERUCHOMOŚCI TEL. 604 - 492 - 736

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

Nr oferty: 
1735/1821/ODS

Rok budowy: 1968

Stan: dobry

Typ domu wolnostojący

Pow. działki 400 m .kw.

Kontakt 22 730 33 43

Nr oferty: 
3147/1821/OMS

Rok budowy: 1980

Stan: do remontu

Piętro: 10

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

Nr oferty: 
2620/1821/OGS

Rodzaj działki budowlana

Kształt prostokąt
25mx40m

Media tak

Kontakt 22 730 33 40

Działka na sprzedaż

150 000 PLN

Grodzisk Maz, Kozerki

1200 m2

Nr oferty: 
2654/1821/OGS

Rodzaj działki budowlana

Kształt trapez
28mx42m

Media tak

Kontakt 22 730 33 43

Mieszkanie na sprzedaż

219 000 PLN

Pruszków

2 pok., 36 m2

Nr oferty: 
3503/1821/OMS

Rok budowy: 1999

Stan: dobry

Piętro: parter

Typ kuchni: widna

Kontakt 22 730 33 43

Mieszkanie na sprzedaż

240 000 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: 
3418/1821/OMS

Rok budowy: 1963

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

Mieszkanie na sprzedaż

175 000 PLN

Grodzisk Mazowiecki

2 pok., 36 m2

Mieszkanie na sprzedaż

184 000 PLN

Pruszków

2 pok., 37 m2

Mieszkanie na sprzedaż

175 000 PLN

Pruszków

2 pok., 37 m2

Działka na sprzedaż

200 000 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: 
2662/1821/OGS

Rodzaj działki budowlana

Kształt prostokąt
21mx105m

Media tak

Kontakt 22 730 33 43

Działka na sprzedaż

220 000 PLN

Milanówek

2150 m2

Działka na sprzedaż

380 000 PLN

Owczarnia

1440 m2

Nr oferty: 
2657/1821/OGS

Rodzaj działki budowlana

Kształt prostokąt
40mx36m

Media tak

Kontakt 22 730 33 40

Dom na sprzedaż

475 000 PLN

Grodzisk Mazowiecki

4 pok., 102 m2

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

235 000 PLN

Piastów

3 pok., 46 m2

Nr oferty: 
3333/1821/OMS

Rok budowy: 1980

Stan: bardzo dobry

Piętro: 4

Typ kuchni: widna

Kontakt 22 730 33 43

Dom na sprzedaż

390 000 PLN

Grodzisk Mazowiecki

3 pok., 100 m2

Działka na sprzedaż

180 000 PLN

Nadarzyn, Rusiec

994 m2

Nr oferty: 
1736/1821/ODS

Rok budowy: 2010

Stan: dobry

Typ domu szergowy

Pow. działki 200 m .kw.

Kontakt 22 730 33 40
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