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W marcu PKP Polskie Lini e 
Kolejowe S.A. i Straży 

Ochrony Kolei przy współ-
pracy z policją zorganizo-
wały akcję mającą na celu 
zwiększenie bezpieczeństwa 
na przejazdach kolejowo – 
drogowych. Funkcjonariusze 
m.in. wykorzystując mobilne 
centra monitoringu SOK, 
sprawdzili czy kierowcy i piesi 
stosują się do znaków i prze-
pisów ruchu drogowego, nie 
pomijają znaków stop i nie 
wjeżdżają na przejazd, gdy 
nie ma możliwości zjazdu.

Kampania społeczna PKP 
PLK

Statystyki są zatrważające. 
Niemal 99 proc. wypadków 
na przejazdach kolejowo – 
drogowych w 2017 r. to efekt 
lekceważenia przez kierow-
ców znaku stop, czerwonych 
świateł sygnalizatorów, wjaz-

dów pod opadające rogatki. 
Dlatego, w ramach kampanii 
społecznej PKP PLK S.A., Bez-
pieczny Przejazd – „Szlaban 
na ryzyko!” prowadzone są 
działania, by zwiększyć od-
powiedzialność kierowców 
i ograniczyć liczbę zdarzeń na 
przejazdach.

– Wykorzystujemy różne 
działania, od edukacji w szko-
łach po szkolenie instrukto-
rów nauki jazdy, by zwiększać 
poziom bezpieczeństwa na 
przejazdach kolejowo – dro-
gowych. Odpowiedzialne za-

chowanie kierowców, pozba-
wione brawury i ryzyka, jest 
gwarancją bezpieczeństwa 
– mówi Marek Olkiewicz, 
wiceprezes PKP PLK S.A.

Bezpieczniejsze przejazdy 
na Włochach

Co więcej, PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. z roku na rok 
ogranicza liczbę przejazdów 
kolejowo – drogowych, a tak-
że zwiększa bezpieczeństwo 
na istniejących przeprawach. 
Już wkrótce bezpieczniej bę-
dzie na dwóch przeprawach 

w naszym regionie. 
Na warszawskich Wło-

chach, przy ulicy Poroniń-
skiej, na przejeździe pomię-
dzy stacjami Warszawa Głów-
na Towarowa a Warszawa Al. 
Jerozolimskie, PKP PLK S.A. 
zamontuje samoczynną sy-
gnalizację przejazdową oraz 
nowe oświetlenie. Wymienio-
na będzie także nawierzch-
nia drogi i tory. W związ-
ku z pracami pomiędzy 26 
a 30 maja samochody będą 
przejeżdżały przez przejazd 
wahadłowo.

Ponadto, na przejeździe 
przy ulicy Królowej Bony 
również zainstalowana zosta-
nie samoczynna sygnalizacja 
przejazdowa i nowe oświe-
tlenie. Prace nie będą miały 
wpływu na ruch lokalny i ruch 
pociągów. 

Kinga Rochalska
(na podstawie mat. pras.)

BEZPIECZEŃSTWO. Większość wypadków na przejazdach to wynik pośpiechu i lekkomyślności

U w a ż a j  n a  p r z e j a z d a c h !
Niemal 99 proc. wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych w 2017 r. to efekt lekceważenia przez kierowców 
znaku stop, czerwonych świateł sygnalizatorów i wjazdów pod opadające rogatki. Policjanci i funkcjonariusze 
Straży Ochrony Kolei apelują o zachowanie większej ostrożności na przejazdach.

POSZUKUJĘ: DZIAŁKI, DOMY, MIESZKANIA

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

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

Starych Babic, Kwirynowa, 
Blizne Łaszczyńskiego,

Blizne Jasińskiego,
Koczarg Starych

TELEFON (22) 730 33 40/43

UWAGA!!!
U nas ogłoszenia 
drobne można 

zamieszczać także 
przez SMS.

Wyślij treść na nr. 
601 438 500

Następne wydanie FLESCH MAZOWSZA ukaże się 25 kwietnia 2018
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W tym roku mieszkańcy 
Pruszkowa wykazali się 

dużym zaangażowaniem w 
prace nad budżetem obywa-
telskim na 2019 r. Zgłoszono 
aż 69 projektów, na których 
realizację miasto przeznaczy 
aż 1,25 mln zł. Projekty prze-
szły już weryfi kację formalną.

Teraz pruszkowski magi-
strat będzie szczegółowo 
weryfikować poszczególne 
projekty m.in. sprawdzi po-
prawność wyceny zadań, 
przeanalizuje koszty eksplo-
atacji efektów projektów, 
a także praktyczne możliwo-
ści ich realizacji. Następnie, 
na projekty zagłosują miesz-
kańcy. Głosowanie rozpocz-
nie się 26 maja i potrwa do 
24 czerwca. Wyniki poznamy 
już 9 lipca.

Jakie pomysły zostały prze-
kazane do weryfi kacji szcze-
gółowej? Poniżej przedsta-
wiamy listę projektów.

OBSZAR I (GĄSIN)
Babki w Akcji
Posprzątajmy po pupilach
Zestaw rekreacyjny
Stacja Rowerów Miejskich
Harcerskie Gniazdo na 
Gąsinie
Wymiana ciepła I
Tężnia Solankowa – Orzeź-
wienie dla Pruszkowa
Traktowa – nakładka na-
wierzchni
Mini Skatepark na Gąsinie

OBSZAR II (BĄKI I ŻBIKÓW)
Budowa boiska piłkarskiego 
pełnometrażowego z na-
wierzchni z trawy naturalnej 
wraz z zapleczem socjalnym

Senioriada III – Żbików
Doświetlenie przejść dla 
pieszych na skrzyżowaniu 
3 Maja z Łączniczek AK
Doświetlenie przejść dla 
pieszych na skrzyżowaniu 
3 Maja z POW
Rodzinne Grillowanie – 
miejsce na Piknik w Parku 
Mazowsze
Inkubator świetlicy środowi-
skowej na Żbikowie
Wymiana ciepła II
Strefa rekreacji ogólnodo-
stępna przy SP nr 9
Nowe oblicze „Dzwonu 
Żbikowa”
Znani i nieznani ludzie 
z Pruszkowa
Szersza Perspektywa – po-
kazy fi lmowe na Żbikowie
Ścieżka dla zdrowia na 
Żbikowie

OBSZAR III (TWORKI 
I MALICHY)

Kwiaty w Donicach przy 
ul. Partyzantów 2 – nowy 
design
Świetlica osiedlowa dla 
mieszkańców
Piesi, rowerzyści i pisarze
Usunięcie nielegalnych 
reklam z przestrzeni 

publicznej
Stacja Roweru Miejskiego 
w Malichach
Aktywne Malichy
Czyste i zielone Tworki
Czujniki zanieczyszczenia 
powietrza dla Malich
Zielone Tworki

OBSZAR IV (OSTOJA)

Projekty przekazane do 
weryfi kacji szczegółowej:
Poprawa bezpieczeństwa 
i komfortu życia 
mieszkańców – instalacja 
monitoringu na 
skrzyżowaniach Armii 
Krajowej z Księcia Józefa 
oraz Księcia Trojdena
Integracja społeczności 
lokalnej poprzez 
wzmocnienie komunikacji 
i informacji pomiędzy 
mieszkańcami dzielnicy 
Ostoja
Czas na Nas! – język 
angielski i portugalski
Wymiana ciepła IV

OBSZAR V (WYGLĘDÓWEK)

Senioriada III – Centrum
Place zabaw dla dzieci 0-3 
lat

Iluminacje świetlne
Pruszków na sanki
Wymiana ciepła V
Kosze na psie odchody

OBSZAR VI (CENTRUM)
Aktywizacja członków 

Związku Emerytów i Renci-
stów Koła nr 5 w Pruszkowie 
z uwzględnieniem powoła-
nia Klubu Seniora
Piknik w Zanie
Stacja Rowerów Miejskich
Wymiana ciepła VI
Aktywna Szkoła
Śniadania w Parku – sezon 5
Kurtyna w górę
Twórcą być
Kosze na psie odchody

OBSZAR VII (OSIEDLE 
PRUSA)

Pokazy fi lmowe w ramach 
Pruszkowskiego Klubu 
Filmowego
Pokazy fi lmowe dla naj-
młodszych
Plac zabaw rekreacyjno-
-sportowy przy SP 2
Aktywny senior obszar VII
Grillowanie na Żwirowisku 
– miejsce na piknik w parku 
Żwirowisko
Harcerskie Gniazdo na 
Żwirowisku
Wymiana ciepła VII
Stacja roweru miejskiego 
Żwirowisko
Rowerem na leżaki – mała 
architektura w parku Żwiro-
wisko
Oświetlenie płyty boiska 
piłkarskiego „Ligi Szóstek 
Piłkarskich Osiedla Staszica 
w Pruszkowie”

Kinga Rochalska
Fot. www.pruszkow.pl

PRUSZKÓW. Wiemy jakie projekty zostały zgłoszone do budżetu obywatelskiego na 2019 r.

69. propozycji od mieszkańców
W Pruszkowie zakończył się etap składania projektów do budżetu obywatelskiego na 2019 rok. Mieszkańcy zgłosili 
rekordową liczbę 69. pomysłów.

PRUSZKÓW. Bankructwo fi my mającej 
budować Mieszkanie Plus

Mieszkanie Plus 
nie dla Pruszkowa
W ramach rządowego programu Mieszkanie Plus, 
w Pruszkowie miało powstać aż 329 mieszkań „na 
wynajem”. Lokale miała wybudować Korporacja 
Budowlana Dom Sp. z o.o. Jednak pod koniec lutego 
fi rma złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości.

W Pruszkowie powstać miał pierwszy w województwie 

mazowieckim projekt mieszkalny w ramach rządowego 
programu Mieszkanie Plus. Przy ulicy Waryńskiego wybudo-
wanych miało zostać aż 329 mieszkań „na wynajem”.

Miało to być pierwsze od co najmniej 20 lat tak duże 
osiedle zbudowane w Polsce w całości w technologii prefa-
brykowanej, czyli z tzw. wielkiej płyty. Za zaprojektowanie 
i wybudowanie osiedla, które miało składać się z czterech 
siedmiokondygnacyjnych budynków, odpowiedzialna była 
Korporacja Budowlana Dom. Generalny wykonawca reali-
zował prace na zlecenie inwestora – fi rmy Europlan. Osiedle 
miało być gotowe w 2019 roku. Zgodnie z harmonogramem, 
jeden z czterech budynków powinien być już wybudowany.

Tymczasem pracownikom KB Dom udało się jedynie zrobić 
wykop pod fundamenty, a fi rma zeszła z placu budowy. Ge-
neralny wykonawca uzasadnił swoje odstąpienie od umowy 
opóźnieniami w płatnościach ze strony inwestora, czyli fi rmy 
deweloperskiej Europlan. Co więcej, pod koniec lutego spół-
ka KB Dom złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości.

Jak poinformowała rzecznik prasowa obsługującej rządowy 

program spółki BGK Nieruchomości Ewa Syta, inwestycje 
realizowane przez BGK Nieruchomości mają charakter 
komercyjny i nie zakładają jakiegokolwiek wsparcia z pie-
niędzy publicznych. Rzeczniczka wytłumaczyła, że jednym 
z modeli inwestycyjnych jest zakup od dewelopera goto-
wych mieszkań, które później będą wynajmowane osobom 
gorzej sytuowanym, na preferencyjnych warunkach. Ryzyko 
związane z wyborem generalnego wykonawcy spoczywa 
zaś na deweloperze.

Wszystko wskazuje więc na to, że w Pruszkowie nie zo-
staną wybudowane bloki w ramach rządowego programu 
Mieszkanie Plus. Jak informują władze Pruszkowa, inwestycja 
zostanie jednak dokończona.

- Jesteśmy w kontakcie z tą fi rmą, informują nas, że są 
przedsiębiorstwa zainteresowane zakupem. Mieszkania tam 
powstaną, ale już nie w programie Mieszkanie Plus, tylko 
w trybie deweloperskim – mówi wiceprezydent Pruszkowa, 
Andrzej Kurzela.

Kinga Rochalska

Jesteśmy na
www.facebook.com/

Flesch 
Mazowsza
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B E Z  T A B U
Drodzy czytelnicy

Muszę poruszyć temat, który dla mnie osobiście jest 
bardzo istotny. Często mówimy o panującej wśród ludzi 
znieczulicy na ludzką krzywdę.

Drodzy Państwo często niestety ma ona podłoże w nas 
samych. Dotyczy to zarówno świata realnego jak i mediów 
społecznościowych.

Sama mieszkam na dużym osiedlu i często podbiegam do 
okna gdy słyszę wołanie o pomoc. Później jednak okazuje 
się, że to dzieci bawiące się pod blokiem.

Jeśli sytuacja powtarza się permanentnie za którymś 
razem w końcu nie podchodzę do okna mając przeświad-
czenie, że to pewnie kolejna zabawa, a wołanie o ratunek 
to zwyczajne żarty.

Przez takie zachowania może zdarzyć sie, że nie pomo-
żemy osobie naprawdę potrzebującej pomocy.

Identycznie sytuacja wygląda w przypadku portali 
społecznościowych gdzie wszyscy zarzucani jesteśmy tak 
zwanymi łańcuszkami z prośbą o oddanie krwi dla cho-
rego dziecka, o wszelkiego rodzaju zbiórki pieniędzy lub 
zwyczajnie o udostępnienie jakiejś informacji na zasadzie 
„podaj dalej”.

Niestety większość z tych próśb to zwyczajne oszustwa, 
a ludzie, dla których prosi się o pomoc nie istnieją.

Wszystko to sprawia, że stajemy się nieczuli i przecho-
dzimy obojętnie obok być może prawdziwych ludzkich 
krzywd.

Pamiętajmy, że wszelkie zbiórki powinny być organizowa-
ne we współpracy z oragnizacjami do tego stworzonymi, 
powinny być opatrzone logami jakiejś fundacji.

Oczywiście czasem zdarzają się zbiórki prywatne.
Zawsze jednak sprawdzajmy źródło pochodzenia zbiórki 

zanim bezmyślnie roześlemy apel o to do setek znajomych, 
oni do kolejnych i fi nalnie nieprawdziwy spam zaatakuje 
cały Internet.

Pamiętajmy też, że, czy to w realu czy w internecie osoby, 
które faktycznie szukają pomocy, nie będą miały problemu 
z podaniem nam danych do sprawdzenia.

Sprawdzajmy też jak w sieci i na podwórku bawią się 
nasze dzieci, niech takie słowa jak: ratunku, pomocy będą 
używane tylko zgodnie z ich zastosowaniem.

Kontrola najwyższą formą zaufania - nie bójmy się tego 
robić.

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.

T U  M O Ż E  B Y Ć 
T W O J A 
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BRWINÓW. Dla każdego coś miłego z domowej szafy

K a ż d e m u  P r z y d a s i e
8 kwietnia w brwinowskim Parku Miejskim odbył się pierwszy w tym roku plenerowy Targ Przydasiów. Pogoda 
szczęśliwie dopisała, było słonecznie i ciepło.

Targi Przydasiów wpisały się już 
w klimat Brwinowa, odbywają się 

od 11 lat. W sezonie jesienno-zimowym 
miejsca wystawiającym użycza Ochotni-
cza Straż Pożarna, w sezonie wiosenno-
-letnim przestrzeń Parku Miejskiego. 

Kwietniowa oferta Przydasiów, wys-
tawiona w malowniczym otoczeniu 
parkowego starodrzewu,  przedwojen-
nych kamienic i linowego placu zabaw, 
była bogata i zróżnicowana, adresowana 
właściwie do wszystkich. 

Ubrania, buty i torebki: codzienne, 
wizytowe i sportowe, a nawet komu-
nijne, wszelkich stylów i kolorów, te 

modne i te ciekawe, często w stanie nie-
mal idealnym, dla dorosłych i dla dzieci.

Kolekcja barwnych, wzorzystych szali 
przyciągająca oko. Gry, samochodziki 
i lalki Barbie dla najmłodszych, z pew-
nością każde dziecko znalazłoby coś do 
zabawy. Imponująca kolekcja pamiąt-
kowych korali z kamieni półszlachet-
nych i bursztynu, przywożonych ongiś 
z sanatoriów lub modna biżuteria ręcz-
nie robiona w ramach hobby po pracy.

Stare akwarele pozostawione loso-
wi przez dawnych właścicieli domu, 
docenione i pieczołowicie oprawione. 
Współczesne obrazy namalowane 

z artystycznej pasji: akty, pejzaże, moty-
wy roślin i zwierząt. Ozdobna ceramika 
idealna do dekoracji domu. I mnóstwo 
innych niezliczonych rzeczy, niepotrzeb-
nych już jednym, ale przydatnych lub 
podobającym się innym.

Targ Przydasiów zaprasza więc za-
równo wystawiających, jak i zaintere-
sowanych w każdą pierwszą niedzielę 
miesiąca, w godzinach 10-14. Zwłaszcza 
teraz, gdy aura sprzyja spacerom i wy-
cieczkom rowerowym, warto zajrzeć do 
parku i znaleźć coś ciekawego dla siebie, 
rodziny i przyjaciół. 

Tekst i foto: Sylwia Pańków

PIASTÓW. Wkrótce rozpocznie się remont Willi Millera i targowiska

Duże potrzeby społeczne
Już wkrótce rozpocznie się rewitalizacja Willi Millera oraz otaczającego ją parku, a także przebudowa targowiska 
miejskiego. Będzie to możliwe dzięki dofi nansowaniu z Unii Europejskiej oraz budżetu państwa. 

Burmistrz Piastowa Grze-
gorz Szuplewski i Elżbieta 

Lanc, członek zarządu wo-
jewództwa mazowieckiego 
podpisali umowę na dofi-
nansowanie rewitalizacji Willi 
Millera oraz otaczającego ją 
parku, a także przebudowę 
targowiska miejskiego. Prace 
budowlane pochłoną 6,1 mln 
zł, z czego blisko 5,5 mln zł 
będzie pochodzić z dofi nan-
sowania.

Willa Millera przejdzie ka-
pitalny remont. Modernizacji 
zostanie także poddany ota-
czający Willę park. Budynek, 
ze względu na zły stan tech-
niczny, jest obecnie nieużyt-
kowany. Docelowo stanie się 
m.in. siedzibą fi lii biblioteki 
publicznej, harcerstwa wraz 

z „harcówką”, domu dzienne-
go pobytu dla seniorów oraz 
ogólnodostępnej świetlicy 
środowiskowej Centrum Dia-
logu „Pokolenia”.

– Piastów to miasto o dużej 

gęstości zaludnienia (3 tys. 
osób na metr kwadratowy), 
która plasuje nas na drugiej 
pozycji w kraju, tuż za Le-
gionowem. Dlatego potrzeb 
społecznych mamy napraw-

dę sporo. Z utęsknieniem 
czekaliśmy na podpisanie 
umowy na rewitalizację willi. 
Ruszamy teraz niezwłocznie 
z projektem i mam nadzieję, 
że za kilkanaście miesięcy po-
znamy nowe oblicze obiektu 
– mówi Burmistrz Piastowa 
Grzegorz Szuplewski. 

Ponadto, w ramach projek-
tu zmodernizowany zostanie 
teren targowiska w rejonie 
ul. Lwowskiej i Al. Krakow-
skiej. Prace obejmą remont 
nawierzchni wzdłuż pawilo-
nów, placów postojowych, 
przebudowę parkingu, bu-
dowę odwodnienia, a także 
zagospodarowanie zieleni.

Kinga
Rochalska

Fot. www.mazovia.pl
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Z A P R A S Z A M Y

•Wystawy •Filmy •Koncerty •Spotkania
12 kwietnia (czwartek)

Godz. 16:00 – 22:00 Zabawa taneczna
Wszystkich seniorów, którzy zatęsknili już za zaba-

wami tanecznymi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Pruszkowie zaprasza na kwietniowe tańce! Tym razem 
impreza w stylu lat 60’ i 70’. Wszystkich, którzy czują 
wiosenny klimat zachęcamy do przebrania się w stroje 
z tamtych dekad.

Seniorada II - inicjatywa społeczna, utworzona w ramach 
Budżetu Obywatelskiego Pruszkowa 2018 i fi nansowana ze 
środków tego budżetu.

Miejsce: Spółdzielczy Dom Kultury, ul. Hubala 5, Pruszków;
Godz. 18:00 Indie: Tadź Mahal – Świątynia Miłości
Relacja z podróży Małgorzaty Jurgi, członka Klubu 

Seniora „Wesoła chata”. Wstęp wolny!
Miejsce: Dom Kultury „Miś” Ośrodka Kultury „Arsus” 

w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy, ul. Traktorzystów 20.

13 kwietnia (piątek)
Godz. 18:00 „Wspomnienie nieistniejącego miasta”
Izba Tożsamości Ursusa zaprasza na wykład Krzysztofa 

Niwińskiego (historyka, ambasadora Muzeum Historii Ży-
dów Polskich POLIN) „Wspomnienie nieistniejącego miasta” 
– opowieść o losach Żydów – obywatelach polskich w czasie 
II wojny światowej. Wykład uatrakcyjni m. in. wypowiedź 
Arnolda Mostowicza z fi lmu „Fotoamator”. Wstęp wolny!

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

Godz. 19:00 „Salonik Sztuk Arsus”
K o n c e r t  p t .  „O d  b a r o k u  d o  w s p ó ł c z e s n o -

ś c i ”  w  w y k o n a n i u  d u e t u  a k o r d e o n o w e g o , 
w składzie Jacek Małachowski,  Piotr  Kopietz.
Wstęp wolny.

Miejsce: sala kameralna Ośrodka Kultury „ARSUS” War-
szawa - Ursus, ul. Traktorzystów 14.

15 kwietnia (niedziela)
Godz. 16:00 Kuplety Warszawskie szemrane szlagiery 

Międzywojnia
Miejski Ośrodek Kultury „Kamyk” w Pruszkowie zaprasza 

na koncert Olgi Avigaili Mieleszczuk i Grzegorza Boże-
wicza, w trakcie którego usłyszą Państwo warszawskie 
szlagiery przedwojenne, gorące tanga, apaszowskie bal-
lady, skoczne polki i inne szemrane kawałki. Wstęp wolny!

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

Godz. 16:30 Niedzielne Spotkania z Muzyką Kame-
ralną

Koncert z cyklu Niedzielne Spotkania z Muzyką Kame-
ralną pt. „Paderewski – Koncert Tatrzański’’ w wykonaniu 
zespołu CUP OF TIME w składzie: Agnieszka Cypryk - 
skrzypce, Ryszard Borowski - fl et, Rafał Grząka - akordeon, 
Piotr Hausenplas –wiolonczela. Wstęp wolny!

Miejsce: Dom Kultury „Kolorowa”, ul. gen. K. Sosnkow-
skiego 16 Warszawa.

16 kwietnia (poniedziałek)
Godz. 13:00 – 14:30 Sztuka komunikacji. Jak budo-

wać relacje z ludźmi - warsztaty
Miejski Ośrodek Kultury „Kamyk” w Pruszkowie serdecz-

nie zapraszamy zainteresowanych tematem seniorów na 
warsztaty, które poprowadzi dr hab. prof. Mariola Wolan 
– Nowakowska.

Wszelkie informacje dotyczące Seniorady II (w tym Regu-
lamin) do uzyskania w Centrum Aktywności Lokalnej, ul. 
Jasna 3, Pruszków, tel. 22 728 44 97, cal@mopspruszkow.
pl,www.mopspruszkow.pl - zakładka Seniorada II

Seniorada II - inicjatywa społeczna, utworzona w ra-
mach Budżetu Obywatelskiego Pruszkowa 2018 i fi nan-
sowana ze środków tego budżetu.

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

18 kwietnia (środa)
Godz. 17:00 Wieczór literacki poetów: Jerzego Dubiń-

skiego i Romana Filimona. Prowadzenie Anna Rykow-
ska. Koncert Zuzanny Skalskiej i Tadeusza Drągowskiego 
(śpiew). Przy pianinie Vlasta Traczyk. Wstęp wolny.

Miejsce: sala kameralna Ośrodka Kultury „ARSUS” 
w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy, Warszawa ul. Trakto-
rzystów 14.

21 kwietnia (sobota)
Godz. 20:15 „Obrazy muzyczne” – wernisaż wystawy
Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. 

Stefana Woydy w Pruszkowie zaprasza  wernisaż wystawy 
„Obrazy muzyczne” autorstwa Magdaleny Nałęcz.

Wystawa będzie dostępna w dniach: 21 – 30 kwietnia.
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, Pruszków. Zebrał: (mg)

URSUS. Popularny reportażysta, dziennikarz i pisarz w Bibliotece Publicznej

W poszukiwaniu ludzkich prawd
O projekcie: prawda, metodach pracy, Czechach, Polsce i swojej osobistej prawdzie opowiedział jeden z najlepszych 
reportażystów w Polsce - Mariusz Szczygieł. 

Autor po raz pierwszy odwiedził 
Bibliotekę Publiczną w Ursusie. 

Przyjechał specjalnie na zaproszenie 
Dyskusyjnego Klubu Książki, przy ul. 
Plutonu Torpedy, gdzie chętnie czytane 
są jego publikacje. Obecnych na sali 
przywitała moderatorka spotkania wraz 
z Zastępcą Dyrektora Biblioteki - panią 
Lidią Romanowską.

Swoją karierę dziennikarską Mariusz 
Szczygieł rozpoczął od współpracy 
z harcerskim czasopismem „Na przełaj” 
w latach 1986-1990. Przez kolejne sześć 
lat pisał reportaże dla „Gazety Wybor-
czej”, a w latach 1995-2001 prowadził 
talk show „Na każdy temat” w telewizji 
Polsat.

Nie lubi pracy w TV
Podczas spotkania czytelnicy pytali 

dlaczego odszedł z telewizji i czy planuje 
powrót. Autor przyznał, że woli pisać 
niż występować na ekranie. Pisarz jest 
samodzielny i w pełni odpowiedzialny 
za swoją pracę, natomiast w telewizji 
wszystko zależy od całego sztabu ludzi, 
z którymi się współtworzy program. 
Mimo licznych propozycji, dziennikarz 
nie planuje więc wrócić do występów 
w telewizji. Nie lubi ani tej pracy ani 
siebie na ekranie.

- Ale my pana lubimy, panie Mariuszu 
– odpowiedziała jedna z czytelniczek. 
Nic z tego, pisarz kupił już sobie miesz-
kanie i nie zamierza wracać do czegoś, 
co podnosi mu ciśnienie.

Obecnie pracuje nad nową książką, 
współprowadzi fundację Instytut Re-
portażu wraz z wydawnictwem Dowody 
na istnienie i księgarnią Wrzenie Świata.

Fascynacja Czechami
- Czeska literatura, w przeciwieństwie 

do polskiej, potrafi  być bardzo krytycz-
na wobec swojego narodu. Czesi mają 
wobec siebie wiele dystansu – uważa 
Mariusz Szczygieł, który jest czechofi lem 
od trzydziestego czwartego roku życia.

Pisarz zna język i kulturę czeską jak 
własną kieszeń i potrafi  mówić o niej go-
dzinami. To właśnie Czechom poświęco-
ne są jego trzy książki: „Gottland” – 2006 
r., „Zrób sobie raj” – 2010 r. oraz „Laska 
nebeska” – 2012 r. Dwa pierwsze zbiory 
reportaży były wielokrotnie nagradzane 
w kraju i za granicą.

Każda z nich ukazuje Czechów jako na-
ród autoironiczny, nieznoszący zadęcia 
i patosu, co nie znaczy, że jego losy nie 
są tragiczne, o czym świadczą chociaż-
by akty samospaleń opisane w jednym 
z reportaży. Komunistyczny reżim i po-

czynania czechosłowackich esbeków 
były nie mniej odczuwalne niż w Polsce. 
Dziś naród ten kojarzy nam się jednak 
bardziej z piwem, humorem i laczkami 
niż z dramatyczną historią.

Polska lat 90 – tych
Polska w reportażach Mariusza Szczy-

gła to głównie lata dziewięćdziesiąte. 
Ich specyfikę zaprezentował autor 
w książce - „Niedziela, która zdarzyła się 
w środę”. Historia Amwaya, narodziny 
Disco Polo, pomnik wystawiony żyjącej 
żonie, upadek polskiej gospodarki to 
opowieści obdarzone niesamowitym 
zmysłem obserwacji, humorem, ironią 
i wnikliwością.

Autor zapewnił, że jego rozmówcy 
zawsze są uprzedzani o przygotowy-
wanym przez niego materiale, choć 
czasem trudno im się odnaleźć w jego 
tekstach. Niektórzy czytelnicy – wręcz 
przeciwnie – domagają się publikacji 
przeprowadzonej rozmowy, czego autor 
nauczył się już nikomu nie obiecywać.

Polujący na prawdę
„Projekt: prawda”, będący ostatnią 

książką Szczygła, ukazał się w roku 2016 
nakładem wydawnictwa Dowody na 
istnienie, którego autor jest współza-
łożycielem.

Książka ma dość eksperymentalny 
charakter wydania, ponieważ w jej 
środku zamieszczona jest powieść Sta-
nisława Stanucha „Portret z pamięci”.

- Chciałem w ten sposób podziękować 
Stanuchowi za inspirację – tłumaczył na 
spotkaniu reportażysta. W swojej książ-
ce zaś pisze: „Pisarz Stanisław Stanuch 
z Nowej Huty – dziesięć lat po swojej 

śmierci – rzucił mi koło ratunkowe. 
Narzucił rygor. Pozwolił rzadziej trafi ać 
do bezczasu”.

Autor opowiedział pokrótce o swoim 
poszukiwaniu ludzkich prawd, o tym jak 
wydobywa je z napotkanych ludzi. Jego 
historie związane z Projektem: prawda, 
zamieszczane są również na łamach 
Dużego Formatu Gazety Wyborczej. 
Ostatni tekst polującego na prawdę 
dziennikarza dotyczy pracującej u niego 
gosposi. Autor zdradził, że czasem gdy 
brakuje mu tematu na felieton, który 
musi ukazywać się regularnie, zwraca 
się z prośbą o pomoc do osób z najbliż-
szego otoczenia.

„Ludzie może i nie są źli, tylko bardzo 
się boją”

Mariusz Szczygieł jest uczniem Hanny 
Krall. To właśnie jej tekst zrobił na nim 
największe wrażenie spośród wszyst-
kich przeczytanych reportaży. Pamięta 
go do dziś, to opowieść o życiu Anny 
Walentynowicz pt. „Ludzie może i nie są 
źli…”. Reportaż z 1980 roku mieści się m. 
in. w zbiorze zatytułowanym „Trudności 
ze wstawaniem”, a także w drugim tomie 
„Antologii polskiego reportażu XX wie-
ku” wydanym pod redakcją Mariusza 
Szczygła przez wydawnictwo Czarne. 
Dziennikarz przez wiele lat współpra-
cował ze słynną reporterką w Gazecie 
Wyborczej.

Dziś Mariusz Szczygieł sam już jest 
niemal legendą polskiego reportażu, 
stanowiąc wzór dla wielu adeptów tej 
sztuki.

Lucyna Dąbrowska
Fot. Kamil Dąbrowski 
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KOLEJ. Warszawa Główna zostanie przebudowana

Przywracają do życia Główną
PKP PLK podpisały umowę z Trakcją PRKiI na wykonanie projektu i odbudowę dworca Warszawa Główna. 
Nowa stacja ma zostać oddana do użytku jesienią 2019 r. 

Warszawa Główna pełniła funkcję 
głównego dworca kolejowego 

stolicy przez ponad 20 lat, do czasu 
uruchomienia Dworca Centralnego. 
W 1972 r. utworzono tam Muzeum 
Kolejnictwa. Dworzec został zamknięty 
dla ruchu osobowego 29 maja 1976 r., 
kilka miesięcy po oddaniu do użytku 
stacji Warszawa Centralna. Od tej pory 
Warszawa Główna obsługiwała jedynie 
pociągi elektryczne w kierunku Warki, 
Radomia, Skarżyska-Kamiennej i Kielc. 
Od 1997 r. ruch pociągów na stacji 
Warszawa Główna został całkowicie 
wstrzymany. Sytuacja ta zmieni się już 
za niecałe dwa lata.

PKP PLK podpisały umowę z wyko-
nawcą - Trakcją PRKiI, którego zadaniem 
będzie wykonanie projektu odbudowy 
stacji Warszawa Główna, a następnie 
przeprowadzenie prac. Wartość podpi-
sanego z wykonawcą kontraktu wynosi 

blisko 81 mln zł netto. 
W ramach przebudowy zostaną zmie-

nione tory, sieć trakcyjna, urządzenia 
sterowania ruchem oraz budynek 
nastawni. Odnowiona stacja będzie 
miała dwa nowe trzystumetrowe pero-
ny położone bliżej Alej Jerozolimskich 
z zapewnionym wejściem od strony ul. 
Towarowej oraz nową kładkę od Alej 
Jerozolimskich. Kładka będzie wyposa-
żona w rampy dla rowerów oraz cztery 
windy. Na każdym peronie zaplanowano 
cztery wiaty i system informacji pasażer-
skiej. Przed stacją zamontowane zostaną 
stojaki dla rowerów oraz wyznaczone  
miejsca parkingowe. Stacja zostanie 
dostosowana do potrzeb osób o ogra-
niczonej mobilności.

- Najważniejszym efektem prze-
budowy będzie przywrócenie ruchu 
kolejowego i obsługi pasażerów. To 
pozwoli na stworzenie lepszej oferty 

dla podróżnych i zwiększenie możliwo-
ści warszawskiego węzła kolejowego. 
Przedsięwzięcie jest szczególnie waż-
ne w perspektywie przebudowy linii 
średnicowej. Wówczas stacja zapewni 
obsługę pociągów regionalnych i aglo-
meracyjnych - mówi prezes PKP PLK 
Ireneusz Merchel.

- Podpisanie umowy na modernizację 
stacji Warszawa Główna jest elemen-
tem Krajowego Programu Kolejowego 
o wartości 66 miliardów złotych, który 
służy zbudowaniu sprawnej, bezpiecz-
nej i komfortowej kolei – podkreśla 
wiceminister infrastruktury Andrzej 
Bittel. - Uważam, że dzięki modernizacji 
Warszawy Głównej oferta kolejowa dla 
regionu mazowieckiego, ale też dla całe-
go kraju będzie się poprawiała, ulepsza-
ła i będzie ofertą konkurencyjną wobec 
ruchu drogowego – dodaje minister.

Kinga Rochalska

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 
sprawdzić się w roli lokalnego dziennikarza, jesteś 

studentem/-tką lub osobą dojrzałą, mieszkasz 
w okolicach: 

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

Archiwalna wizualizacja dworca Warszawa Główna Fot. PKP S.A



Nr 07 (CXXXVIII) / 2018
12 - 25 KWIETNIA 2018

REKLAMA
redakcja@fl esch.pl6 www.fl eschmazowsza.com.pl

  NOWOŚCI HANDLOWE
ZAMÓWIENIA: (22) 729 82 23 dzialhandlowy@fl esch.pl  www.fl esch.pl

DYSTRYBUTOR:



REKLAMA
redakcja@fl esch.pl 7Nr 07 (CXXXVIII) / 2018

12 - 25 KWIETNIA 2018
www.fl eschmazowsza.info.pl

  NOWOŚCI HANDLOWE
ZAMÓWIENIA: (22) 729 82 23 dzialhandlowy@fl esch.pl  www.fl esch.pl

DYSTRYBUTOR:



Nr 07 (CXXXVIII) / 2018
12 - 25 KWIETNIA 2018

OFERTY
redakcja@fl esch.pl8 www.fl eschmazowsza.com.pl

SPRAWDŹ NASZE OFERTY: www.nieruchomosci.flesch.pl

3520/1821/OMS Piastów, 2 pokoje, pow. 46
m2, cena 243.000 zł

3519/1821/OMS Warszawa, Ursus - Skorosze,
2 pokoje, pow. 40 m2, cena 348.000 zł

3517/1821/OMS Grodzisk Mazowiecki,
kawalerska, pow. 32 m2, cena 222.000 zł

3518/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 48
m2, cena 269.000 zł

3515/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 45
m2, cena 260.000 zł

3516/1821/OMS Pruszków, kawalerka, pow.
21,5 m2, cena 140.000 zł

3512/1821/OMS Brwinów, kawalerka, pow.
37 m2, cena 210.000 zł

3513/1821/OMS Grodzisk Mazowiecki,
2 pokoje, pow. 47 m2, cena 249.000 zł

3514/1821/OMS Piastów, 2 pokoje, pow. 45
m2, cena 260.000 zł

3510/1821/OMS Brwinów, 3 pokoje, pow.
73 m2, cena 368.000 zł

3507/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 62
m2, cena 389.000 zł

3508/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow.
58 m2, cena 345.000 zł

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

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

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

3460/1821/OMS Stare 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

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

3459/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 52
m2, cena 309.000 zł

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

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

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

3423/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 49 
m2, cena 250.000 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 175.000 zł

3417/1821/OMS Grodzisk Maz., Chrzanów
Mały, kawalerka, pow. 21 m2, cena 120.000 zł

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

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

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

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

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

3359/1821/OMS Pruszków, Parzniew,
3 pokoje, pow. 71 m2, cena 422.000 zł

3330/1821/OMS Milanówek, 2 pokoje, pow.
60 m2, cena 305.000 zł

3328/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 40
m2, cena 243.000 zł

3289/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 60
m2, cena 346.000 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

3147/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 37
m2, cena 184.000 zł

3135/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow.
62 m2, cena 312.000 zl

3127/1821/OMS Warszawa, Mokotów,
2 pokoje, pow. 37 m2, cena 369.000 zł

3121/1821/OMS Grodzisk Mazowiecki,
4 pokoje, pow. 79 m2, cena 320.000 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

3066/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 48
m2, cena 240.000 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 312.000 zł

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

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

1749/1821/ODS Nadar z yn,  Szamoty,
wolnostojący, 4 pokoje, pow. 284 m2, działka 
1640 m2, cena 1.700.000 zł

1750/1821/ODS Piastów,  wolnostojący,
6 pokoi, pow. 108 m2, działka 530 m2, cena
565.000 zł

1 7 4 8 / 1 8 2 1 / O D S  W a r s z a w a ,  U r s u s ,
wolnostojący, 6 pokoi, pow. 180 m2, działka
977 m2, cena 1.250.000 zł

1737/1821/ODS Grodzisk Mazowiecki,
wolnostojący, 4 pokoje, pow. 100 m2, działka 
o pow. 1045 m2, cena 499.000 zł

1747/1821/ODS Podkampinos, wolnostojący,
4 pokoje, pow. 160 m2, działka o pow. 1100
m2, cena 519.000 zł

1733/1821/ODS Grodzisk Mazowiecki,
segment skrajny, 4 pokoje, pow. 130 m2,
działka o pow. 202 m2, cena 550.000 zł

1741/1821/ODS Grodzisk Maz., Chrzanów
Mały, wolnostojący, 5 pokoi, pow. 186 m2,
działka o pow. 1200 m2, cena 740.000 zł

1744/1821/ODS Warszawa, Ursus - Gołąbki,
szeregowiec, 5 pokoi, pow. 169 m2, działka
o pow. 170 m2, cena 905.000 zł

1742/1821/ODS Stare Babice, Koczargi Stare,
wolnostojący, 5 pokoi, pow. 205 m2, działka
o pow. 1020 m2, cena 980.000 zł

1740/1821/ODS Grodzisk Mazowiecki,
wolnostojący, 6 pokoi, pow. 194 m2, działka
1040 m2, cena 980.000 zł

1745/1821/ODS Warszawa, Ursus, szeregowiec,
5 pokoi, pow. 195 m2, działka o pow. 290 m2, 
cena 1.195.000 zł

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

1 7 2 7 / 1 8 2 1 / O D S  Wó l k a  K o s s o w s k a ,
wolnostojący, 5 pokoi, pow. 180 m2, działka
pow. 1200 m2, cena 660.000 zł

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

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

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

1720/1821/ODS Milanówek, wolnostojący,
5 pokoi, pow. 160 m2, działka pow. 1500 m2, 
cena 710.000 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

1709/1821/ODS Nadarzyn, wolnostojący,
4 pokoje, pow. 110 m2, działka pow. 1100 m2,
cena 550.000 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 710.000 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 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

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 1.199.000 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. 41 m2, działka pow. 503 m2, cena 775.000 zł

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

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

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

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

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

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 930.000 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 890.000 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

1643/1821/ODS Kajetany, wolnostojący,
6 pokoi, pow. 400 m2, działka pow. 1100 m2,
cena 799.000 zł

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

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

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

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

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

1550/1821/ODS Brwinów, wolnostojący,2 pokoje,
pow. 80 m2, działka 1320 m2, cena390.000 zł
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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

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

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 670.000 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

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

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

1540/1821/ODS Raszyn, stan deweloperski,
6 pokoi, pow. 210 m2, działka pow. 780 m2,
cena 680.000 zł

1545/1821/ODS Raszyn, wolnostojący, stan do
wprowadzenia, 5 pokoi, pow. 210 m2, działka 
pow. 780 m2, cena 990.000 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

2700/1821/OGS Komorów, budowlana, pow. 
900 m2, cena 695.000 zł

2701/1821/OGS Baranów, Boża Wola,
budowlana, pow. 1120 m2, cena 99.000 zł

2702/1821/OGS Baranów, Boża Wola,
budowlana, pow. 1120 m2, cena 99.000 zł

2695/1821/OGS Żabia Wola,  Musuły,
budowlana, pow. 2596 m2, cena 156.000 zł

2696/1821/OGS Żabia Wola, Musuły, rolna,
pow. 9560 m2, cena 191.000 zł

2697/1821/OGS Piastów, budowlana, pow.
863 m2, cena 720.000 zł

2672/1821/OGS Bolimów Łasieczniki, rolno
budowlana, pow. 17 368 m2, cena 103.000 zł

2682/1821/OGS Żółwin, budowlana, pow. 939
m2, cena 115.000 zł

2694/1821/OGS Nadarzyn, Krakowiany,
budowlana, pow. 1700 m2, cena 145.000 zł

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

2692/1821/OGS Grodzisk Maz., Szczęsne,
budowlana, pow. 1500 m2, cena 179.000 zł

2693/1821/OGS Nadarzyn, Walendów,
budowlana, pow. 1200 m2, cena 186.000 zł

2670/1821/OGS Nadarzyn, Stara Wieś,
budowlana, pow. 950 m2, cena 217.000 zł

2674/1821/OGS Ożarów Maz., Konotopa,
budowlana, pow. 1000 m2, cena 260.000 zł

2677/1821/OGS Brwinów, Kanie, budowlana,
pow. 750 m2, cena 262.500 zł

2679/1821/OGS Milanówek, budowlana, pow.
1384 m2, cena 308.000 zł

2678/1821/OGS Nadarzyn, Strzeniówka,
budowlana, pow. 2000 m2, cena 355.000 zł

2684/1821/OGS Nadarzyn, Strzeniówka,
budowlana, pow. 2090 m2, cena 380.000 zł

2683/1821/OGS Nadarzyn, Strzeniówka,
budowlana, pow. 2000 m2, cena 384.000 zł

2665/1821/OGS Ożarów Mazowiecki,
budowlana, pow. 1160 m2, cena 453.000 zł

2691/1821/OGS Leszno, Wyględy, budowlana,
pow. 1745 m2, cena 499.000 zł

2432/1821/OGS Grodzisk Mazowiecki,
Odrano Wola, budowlana, pow. 2339 m2,
cena 270.000 zł

2671/1821/OGS Piastów, budowlana, pow.
700 m2, cena 505.000 zł

2680/1821/OGS Milanówek, budowlana, pow.
6307 m2, cena 970.000 zł

2673/1821/OGS Stare Babice, budowlana,
pow. 7000 m2, cena 2.870.000 zł

2690/1821/OGS Nowa Wieś, budowlana, pow.
12060 m2, cena 4.300.000 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 330.000 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

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

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

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

2631/1821/OGS Nadarzyn, Kajetany,
budowlana, pow. 950 m2, cena 152.000 zł

2630/1821/OGS Grodzisk Mazowiecki Czarny
Las, leśna z prawem zabudowy, pow. 1760 m2,
cena 210.000 zł

2609/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, budowlana,
pow. 1300 m2, cena 195.000 zł

2607/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, budowlana,
pow. 1000 m2, cena 200.000 zł

2606/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, budowlana,
pow. 1000 m2, cena 200.000 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 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. 1620m2, 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 570.000 zł

2548/1821/OGS Ożarów Maz., budowlana,
ow. 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 100.000 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 379.000 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

2508/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, budowlana,
pow. 1527 m2, cena 381.000 zł

2507/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, budowlana,
pow. 1386 m2, cena 346.000 zł

2506/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, budowlana,
pow. 1145 m2, cena 229.000 zł

2505/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, budowlana,
pow. 1234 m2, cena 246.000 zł

2504/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, budowlana,
pow. 1575 m2, cena 315.000 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

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
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Drobne od osób prywatnych za darmo! Wyslij treść SMS na 
nr. 601 438 500 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

DAM PRACĘ:
- D u ż a  h u r t ow n i a  s p oż 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

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

-Zatrudnię elektryka samodzielnego. 
Tel. 602 61 65 21

SZUKAM PRACY:
-Kobieta z doświadczeniem, odpo-

wiedzialna, szuka pracy jako opiekunka 
seniorów. Tel. 515 348 741

-Podejmę pracę chałupniczą. tel. 574 
215 996

-Poszukuję pracy. Uczciwy mężczyzna, 
lat 48. Tel. 720 654 101

-Skutecznie i tanio umyję okna. Tel. 573 
167 952

AUTOMOTO:
-Kolektor ssący do Renault Scenic 1,6 

16 V stan bardzo dobry sprzedam. Cena: 
50 zł. Tel. 509 635 494

-Kupię każdego mercedesa sprintera z lat 
1995 - 2000. Stan techniczny bez znaczenia. 
Tel. 668 171 639

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

-Kupię Mercedes Sprinter 2,4 D lub 
2,9 D, Kaczka, 190 lub W124. Toyota 
Corolla e10, e11, e 12, Carina, Hiace, 
Hundai L100. Mogą być bez opat, 
uszkodzone. Tel. 503 899 901

-Kupię stare motocykle z czasów 
PRL: wsk, shl, junak, wfm, osa i wszel-
kie części oraz wózki boczne (kosze) 
do starych motocykli. Tel. 505 529 328

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

-Kupię starszą toyotę. Stan techniczny 
bez znaczenia. Może być bez ubezpiecze-
nia i przeglądu. Tel. 668 171 639

-Kupię Twój samochód lub motocykl. 
Przyjeżdżamy do klienta i uczciwie 
płacimy. Dostępni 24h. Kontakt telefo-
niczny lub sms: 503 899 901

-Sprzedam Ford Mondeo 2007 r, diesel 
2.0. Stan idealny. Przebieg: 200 tys. Cena 
do uzgodnienia. Tel. 798 203 882

NIERUCHOMOŚCi:
-Bramki k. Błonia dom z działką 3 ha 

przy trasie na Poznań, media. Tel. 505 
345 767

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

-Działkę budowlaną sprzedam 1579 
m2 Odrano Wola - Grodzisk Mazowiecki. 
Cena: 105 zł/m2, media w ulicy. Tel. 510 

407 176
-Pruszków. Sprzedam mieszkanie: 

3 pok, 59,5 m2, rozkładowe, po remon-
cie, blisko sklepy, szkoła, przedszkole, 
przystanek autobusowy. Bezpośrednio. 
Tel. 509 917 257

-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  160 m2, 5 pokoi, 2 kuchnie, 
2 łazienki, 2 oddzielne wejścia. Wszystkie 
media. Działka 1506 m2, garaż wolnosto-
jący. Milanówek. Cena: 720 tys, zł. Tel. 
510 407 176

-Sprzedam działkę rolno - leśną 42 600 
m2 las. Zborów gmina Widawa, woje-
wództwo łódzkie. Tel. 515 348 741 pilnie!

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

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

-Sprzedam mieszkanie 30 m2, Pia-
stów, nowe bud. Tel. 509 956 785

-Sprzedam umeblowane mieszkanie 
3 pok. Na wysokim parterze (półpiętro), 
53 m2, śródmieście Pruszkowa. Tel. 511 
210 110

-Warszawa Włochy działka budowla-
na: 1089 m2, wszystkie media. Budynek 
70 m2 do remontu lub rozbiórki. Cena: 
1500 zł/m2. Tel. 517 735 702

-Wynajmę budynek w surowym sta-
nie: 140 m2 na działalność w Grodzisku 
Maz. przy głównej drodze do W-wy. Tel. 
666 497 482

MATRYMONIALNE:
-Poznam Panią 50 plus. Tel. 576 374 

245
-Szukam kochanki po 50-tce. Tel. 791 

766 758
-Wdowa 66 lat uczciwa, niezależna 

bez nałogów, z poczuciem humoru 
pozna uczciwego, wolnego Pana. Tel. 
506 994 245

-Wdowiec 55 lat, 170 cm, 70 kg, miesz-
kaniec Ursusa pozna Panią w podobnym 
wieku. Tel. 576 207 245

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: kominkowe, 
twarde, transport. Tel. 514 640 779

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

-Kolekcjoner kupi pamiątki związane 
z Powstaniem Warszawskim: listy, zdjęcia, 
dokumenty i inne ciekawe przedmioty. 
Tylko oryginały. Tel. 505 529 328

-Kupię akwarium duże z fi ltrem w po-

krywie. Tel. 794 533 671
-Kupię antyki, obrazy, grafi ki, rzeźby, 

srebra, platery, pocztówki, 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 stare polskie motocykle: sokół, 
cws, moj130, sm500, lech, podkowa, 
tornedo oraz wszelkie części, nawet 
najdrobniejsze. Tel. 505 529 328

-Kupię topole na pniu, olchę, sosnę, 
dąb. Tel. 514 640 779

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

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

-Kupię zrębkę, materiały drewnopo-
chodne. Tel. 514 640 779

-Kupię zużyte akumulatory i kataliza-
tory. Dojadę. 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 garnitu-
rów w różnych kolorach, bardzo niska 
cena. Wzrost: 182 cm, obwód klatki pier-
siowej: 96 cm, obwód pasa: 92 cm. Tel. 
660 930 281 po 15-tej

-Pianino, czarne Calipso, nowe, nieuży-
wane sprzedam. Tel. 505 345 767

-Płaszcz damski, wełna, beżowy, ob-
szyty futrem sprzedam. Cena: 95 zł. Tel. 
511 210 110

-Rewelacyjną, skuteczną, naturalną 
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 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 alufelgi ENZO: 15/5/100 
cztery sztuki, Grodzisk Maz. Tel. 660 
443 438

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

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

-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 komplet opon letnich, 

rocznik 2013, 7 mm, Continental Conti-
PremiumContact2 195/65/R15 91H. Tel. 
574 212 164

-Sprzedam komplet opon zimowych, 
rocznik 2013, 7,5 mm, Yokohama W.Drive 
195/65/R15 91T. Tel. 574 212 164

-Sprzedam kompletne akwarium 500 
l lub same rybki pyszczaki i bocje. Około 
90 rybek. Tel. 601 470 999

-Sprzedam krewetki akwariowe, gu-
piki, molinezje i platki. 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. Pruszków. Tel. 
692 043 553

-Sprzedam meble antyczne oraz meble 
z lat 50-tych. Tel. 511 210 110

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

-Sprzedam odzież używaną, damską 
niestaroświecką za 800 zł. Tel. 668 549 
745

-Sprzedam olej hydrauliczny TEDEX 
HLP 68 po 20 l. Cena: 80 zł. Tel. 728 162 
991

-Sprzedam opony letnie: 185/65/14 
używane. Cena: 180 zł. Tel. 794 075 280

-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 przenośny, bardzo lekki 
(800 g) koncentrator tlenu Focus Air Sep 
umozliwiający stosowanie tlenoterapii 
w każdych warumkach poza domem. 
Tel. 608 447 071

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

-Sprzedam stół do tenisa stołowego. 
Cena: 250 zł. Tel. 604 437 181

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

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

-Sprzedam tanio nowe materace: 
kokosowy 160 x 80 i piankowy 200 x 80 
cm. Tel. 694 240 052

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

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

-Sprzedam wieżę z kolumnami Sony 
i JVC za 60 zł jedną. Tel. 608 121 157

-Sprzedam wózek inwalidzki ręczny w 
bardzo bobrym stanie. Koła 24”. Cena: 490 
zł. Tel. 510 407 176

-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

-Tanio sprzedam gołębie pocztowe, 
cały lot: 100 sztuk. Lotowane, obrączko-
wane, karty. Tel. 665 750 300

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

USŁUGI:
-Budowlaniec: remonty, wykończenia. 

Tel. 516 722 169
-Ciesielstwo, dekarstwo, blacharstwo. 

Tel. 665 49 50 11
-Dezynsekcja - deratyzacja. Skutecznie 

zwalczamy: prusaki, karaluchy, mrówki, 
pluskwy, myszy i szczury itp. Kontakt: 
www.insekt24.pl Tel. 533 780 170

-Leczenie pijawkami. Wizyty domowe. 
Zamawianie wizyt: tel. 533 830 980

-Masaże relaksacyjne z dojazdem. Tel. 
518 206 782

-Montaż mebli z paczek: IKEA i wiele 
innych. Tel. 533 780 170

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

-Odkomarzanie. Skutecznie zwalczamy 
komary na terenach zielonych. Pozbę-
dziesz się bzyczącego problemu. Kontakt: 
www.insekt24.pl Tel. 533 780 170

-Przeprowadzki, opróżnianie mieszkań 
i piwnic. Tel. 605 303 836

-Przygotowanie do egzaminów do 
egzaminów artystycznych. Syntezator 
kompozycja dla dzieci. Tel. (22) 216 70 11

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

-Szkolenia BHP. Tel. 665 282 963
-Wycinka drzew, pielęgnacja żywopło-

tów, wywóz gałęzi, koszenie trawników 
itp. Tel. 515 146 480

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

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

-Zwalczanie kowali bezskrzydłowych 
na Twojej posesji. Solidnie, skutecznie. 
Tel. 533 780 170

RÓŻNE
-Horoskopy partnerskie dla młodych 

par. Tel. 511 137 897
--Prace ogrodnicze: koszenie, aeracja 

terenu, wycinka drzew, przycinka roślin 
ozdobnych, nawożenie, prace porządko-
we. Tel. 793 637 969

-Profesjonalne ziołolecznictwo: mie-
siączki, choroby odbytu, wrzody żołądka; 
tanio, skutecznie. Tel. (22) 216 70 11

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

-Przygotowanie do egzaminów do 
szkół artystycznych: syntezator, kompo-
zycja dla dzieci. Tel (22) 216 70 11

-Zamienię zużyte akumulatory na 
sprawne z niewielką dopłatą. Tel. 510 
800 370
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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: 
1750/1821/ODS

Rok budowy: 1968

Stan: drobny 
remont

Typ domu wolnostojący

Pow. działki 530 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   G O D N E   P O L E C E N I A

Działka na sprzedaż

152 000 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

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

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: 
3382/1821/OMS

Rok budowy: 1970

Stan: dobry

Piętro: 1

Typ kuchni: widna

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

120 000 PLN

Brwinów, Koszajec

1 pok., 28 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

330 000 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

565 000 PLN

Piastów

6 pok., 108 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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