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Według wyliczeń i pro-
gnoz ekspertów z Urzę-

du Lotnictwa Cywilnego 
w 2030 roku rynek lotniczy 
w Polsce będzie blisko dwu-
krotnie większy niż obecnie. 
Rodzi to problem przepu-
stowości głównych lotnisk 
w kraju, w tym między inny-
mi warszawskiego Okęcia, 
które według wskaźników 
do 2035 roku ma obsługiwać 
ponad 22 miliony pasażerów 
rocznie.

Lotnisko w Baranowie 
Odpowiedzią na stale ro-

snący rynek przewoźników 
samolotowych ma być Cen-
tralny Port Komunikacyjny 
w Baranowie. Lotnisko miało-
by nosić nazwę port lotniczy 
„Solidarność”. Zgodnie z zało-
żeniami, pierwsze samoloty 
miałyby wystartować z jego 
pasa już za około 10 lat. Tyle 
właśnie ma zająć budowa nie 
tylko lotniska, ale również po-

trzebnej magistrali kolejowej.

Referendum już 17 czerwca
- Inwestycja to na pewno 

szansa na rozwój gminy. 
Rzadko się zdarza aby na 
terenie jednej gminy zreali-
zowano projekt za 30 mld zł 
– mówi wójt gminy Baranów, 
Andrzej Kolek. – Jednak je-
steśmy też świadomi zagro-
żeń. Mowa m.in. o hałasie 
i o konieczności pozyskania 

gruntów – dodaje samorzą-
dowiec.

Kontrowersje wokół 
specustawy

Wielu mieszkańców i lo-
kalnych samorządowców od 
dawna krytykuje projekt bu-
dowy lotniska w Baranowie.

Za sprawą głosów miesz-
kańców, jak również kon-
trowersyjnych postanowień 
projektu specustawy, który 

kilka dni temu został skiero-
wany na Stały Komitet Rady 
Ministrów, radni zdecydowali 
się przeprowadzić referen-
dum w gminie. Obędzie się 
ono już 17 czerwca.

Dwa pytania
Mieszkańcy mają odpowie-

dzieć na pytanie: „Czy chce 
pan/pani budowy na terenie 
gminy Baranów Centralnego 
Portu Komunikacyjnego?”. 
Drugie pytanie ma dotyczyć 
tego, czy mieszkańcy zgadza-
ją się na warunki wykupu ich 
ziemi proponowane przez 
rząd.

Do sprawy, a w szczegól-
ności do kwestii proponowa-
nych przez rząd warunków 
wykupu ziemi, będziemy 
wracać w najbliższych nume-
rach dwutygodnika „Flesch 
Mazowsza”.

Kinga Rochalska
Fot. www.fl ickr.com

REGION. Mieszkańcy Baranowa chcą referendum w sprawie budowy lotniska

B ę d  z i e  r e f e r e n d u m
Na terenie gminy Baranów odbędzie się referendum w sprawie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. 
Decyzję w tej sprawie w ubiegłym tygodniu podjęli radni na specjalnie zwołanej sesji rady gminy.

Następne wydanie FLESCH MAZOWSZA ukaże się 25 kwietnia 2018

Jesteśmy na
www.facebook.com/
Flesch Mazowsza
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U NAS. Pruszkowski Rower Miejski powraca

Wygodnie przez miasto 
Jeszcze przed majówką mieszkańcy Pruszkowa będą 
mogli korzystać z Pruszkowskiego Roweru Miejskiego. 
System ruszy we czwartek, 26 kwietnia. Do dyspozycji 
mieszkańców będzie 8 wypożyczalni i 66 rowerów. Pierwsze 
20 minut każdego wypożyczenia jest zawsze darmowe.

To pierwszy pełny sezon Pruszkowskiego Roweru Miej-
skiego. Ubiegłoroczny jesienny dwumiesięczny pilotaż 
okazał się sukcesem.

Zastępca Prezydenta Pruszkowa Michał Landowski 
zapewnia, że 8 stacji to dopiero początek rozwoju Prusz-
kowskiego Roweru Miejskiego:

- Na przełomie czerwca i lipca planujemy otwarcie kolej-
nych 4 stacji. Mamy nadzieję, że ilość rowerów miejskich 
w tym sezonie w Pruszkowie dojdzie do 100. Kolejne stacje 
na prośbę mieszkańców zostaną otwarte w Malichach, na 
osiedlu Bolesława Prusa i w Centrum miasta.

Stacje pruszkowskiego roweru miejskiego: Robotnicza, 
Plantowa, WKD Pruszków, Park Mazowsze, Centrum Kultu-
ry i Sportu, Ostoja, MLP Pruszków I oraz MLP Pruszków II. 
Uruchomienie 2 stacji – podobnie jak w zeszłym sezonie 
– zasponsorowała fi rma MLP Group, wiodący deweloper 
nowoczesnych powierzchni magazynowych w Polsce. 
Stacje zostaną uruchomione przy obu należących do fi rmy 
parkach logistycznych w Pruszkowie.

Z systemu może skorzystać każdy pełnoletni użytkownik 
(osoby w wieku 13-18 lat muszą przedstawić zgodę rodzi-
ców). Wystarczy zarejestrować się na stronie internetowej 
PruszkowskiRower.pl, przez terminal umiejscowiony przy 
każdej wypożyczalni lub przez infolinię. Należy również 
wnieść 10 złotych opłaty inicjalnej, z której fi nansowane 
będą późniejsze wypożyczenia. Co ważne, w systemie nie 
muszą się rejestrować te osoby, które posiadają już konto 
Nextbike założone w innym systemie, np. w Warszawie, 
Michałowicach, Grodzisku Mazowieckim, Łodzi, Poznaniu 
czy Berlinie. Mogą one z niego korzystać wypożyczając 
rower również w Pruszkowie. Pierwsze 20 minut każdego 
wypożyczenia jest zawsze bezpłatne. Za czas do godziny 
zapłacimy 1 zł, za drugą godzinę 3 złote, trzecią – 5 złotych, 
a za każdą następną po 7 złotych.

Aby wypożyczyć rower wystarczy wpisać na terminalu 
stacji swój numer telefonu i kod PIN, który otrzymujemy 
podczas rejestracji, oraz numer wypożyczanego roweru, 
a potem wypiąć rower z elektrozamka. Można również 
skorzystać z bezpłatnej aplikacji mobilnej Nextbike. Nie 
wymaga ona każdorazowego logowania w systemie. 
Wystarczy wpisać numer roweru lub zeskanować kod QR. 
Trwa to zaledwie kilka sekund! 

Marek Pogorzelsk, Fot. www.fl ickr.com

EDUKACJA. Piknik ekologiczny w Zespole Szkół nr 2 w Brwinowie

Sok z marchewki,  kapelusz 
z gazet,  mrówka z butelek
21 kwietnia uczniowie, 
rodzice i nauczyciele 
Zespo łu  Szkó ł  nr 2 
w Brwinowie zorganizowali 
imponujący wręcz piknik 
ekologiczny. Ilość eko-
atrakcji przyprawiała 
o zawrót głowy. Słońce 
przyświecało, nastroje pro-
ekologiczne z pewnością 
zwyżkowały.

Jak zwykle na imprezach 
szkolnych,  gdy ciężar 

przygotowań biorą na siebie 
mamy, zadziwiało bogac-
two oprawy kulinarnej, tym 
razem w wersji eko. Do sto-
łówki szkolnej zapraszano na 
domowy rosołek, w ogrodzie 
kusiły pajdy chleba ze smal-
cem pieczarkowym i rozlicz-
ne stoiska z niewiarygodną 
ilością domowych wypieków. 
Królowały wszelkie możliwe 
odmiany szarlotek oraz róż-
norodne wersje zdrowych, 
owsianych ciasteczek, zna-
lazło się też ciasto marchew-
kowe i szpinakowe. Całości 
obrazu dopełniały sałatki 
owocowe, soki wyciskane na 
miejscu, naturalna lemoniada 
z cytryny oraz liście mięty, 
pokrzywy, maliny i czarnej 
porzeczki, z których można 
było zaparzyć herbatkę. 

Dietetyk i wesołe dinozaury
W ramach fitnessowych 

klimatów w świetlicy dora-
dzał dietetyk, a na szkolnym 
patio poprawiano kondycję 
przy pomocy profesjonal-
nego sprzętu. Nauczycielka 
wychowania fi zycznego po-

prowadziła pokaz ćwiczeń 
korzystnie wpływających na 
kręgosłup i ogólny dobro-
stan.

Na sali gimnastycznej za-
skakiwało stoisko „Drugie 
życie butelek PET” i bardzo 
piękne figurki zwierzaków 
wykonane przez uczniów 
podstawówki z butelek po 
napojach. Można było przy 
okazji obejrzeć wystawę 
edukacyjną poświęconą 
adopcji zwierząt i posłu-
chać o współpracy brwinow-
skiej szkoły ze schroniskiem 
w Milanówku.

Z kolei w ogrodowej loterii 
wygraną stanowiły „Wesołe 
dinozaury” – m.in. stego-
zaur z kolcami wykonanymi 
z opakowania po jajkach lub 
szkielet dinozaura przemyśl-
nie zrobiony z makaronu. 
Grupa dzieci przygotowa-
ła unikalny pokaz strojów 
z materiałów z odzysku, wszel-

kich folii, gazet, papierów – o 
dziwo, efekt był niezwykle 
fantazyjny i wręcz bajkowy, 
stroje prezentowały się na 
dzieciakach rewelacyjnie.

Eko-kosmetyki
Równie ciekawe stoiska 

przygotowali gimnazjaliści. 
Można było u nich kupić 
ptasie karmniki i budki lę-
gowe zrobione na szkolnych 
zajęciach, doniczki z różnymi 
sadzonkami: ziół, papryczek, 
poziomek, domowe przetwo-
ry owocowe przygotowane 
przez babcie, śliczne świeczki 
odlane z wosku ze starych 
świec. Stoisko z eko-kosme-
tykami wyglądało wręcz pro-
fesjonalnie – gimnazjalistki 
samodzielnie przygotowały 
naturalne peelingi, mgiełki 
do ciała, dekoracyjnie skom-
ponowane i opakowane sole 
kąpielowe o naturalnych 
nazwach: Różany ogród, La-

wendowe wzgórze, Lipowy 
spokój.

Zbiórka eletrośmieci
W ramach edukacji ekolo-

gicznej na pikniku zagościł 
Urząd Miasta, oferując bro-
szury dotyczące m.in. ekolo-
gicznych źródeł ogrzewania, 
segregacji śmieci i utylizacji 
azbestu. Prowadzona była 
też zbiórka elektrośmieci 
i zużytych baterii. Na zakoń-
czenie ekologicznej imprezy 
w ogrodzie szkolnym zasa-
dzono drzewko wiśni japoń-
skiej odmiany „Amanogawa”, 
o pięknych jasnoróżowych 
kwiatach, intensywnie pod-
lewane przez obecnych.

Wszystkie pieniądze pozy-
skane z pikniku przeznaczo-
ne zostaną na modernizację 
nagłośnienia w Hali Sporto-
wej Zespołu Szkół nr 2.

Tekst i foto: 
Sylwia Pańków
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B E Z  TA B U
Drodzy Państwo 

Przed nami majówka, długi weekend, czas odpoczynku, 
beztroski i relaksu. Niestety dla złodziei to czas prawdziwe-
go żniwa. Jesteśmy zrelaksowani, rozbawieni czyli tracimy 
czujność a to najbardziej pożądana sytuacja dla złodzieja. 
To złodziej obserwuje nas, patrzy czym płacimy gdzie 
chowamy pieniądze.

Pamiętajmy aby szczególnie w tych dniach zachować  
wzmożoną czujność. Nie nośmy ze sobą dużych ilości 
pieniędzy, nie trzymajmy ich wszystkich razem, kart 
i dokumentów, nie nośmy torebek na długich paskach. 
Na imprezach plenerowych nie stawajmy w dużych sku-
piskach gdzie panuje tłok. W komunikacji miejskiej zawsze 
torbę czy plecak trzymajmy z przodu.

Zachowanie tych pozornie banalnie brzmiących zasad spra-
wi, że nasz wypoczynek podczas tego długiego weekendu 
nie zostanie zakłócony a własne pieniądze wydamy tak jak 
sami będziemy chcieli.   Katarzyna Włodarczyk

POPKULTURA. Warsaw Comic Con, Good Game i Warsaw Book Show

III edycja, 3 dni, trzy imprezy
W dniach 20-22 kwietnia ,w Ptak Warsaw Expo, w podwarszawskim Nadarzynie fani popkultury mogli uczestniczyć 
w swoim święcie, czyli w trzeciej już edycji Warsaw Comic Con. Trzecia odsłona imprezy przyciągnęła kolejne 
rzesze wielbicieli komiksów, seriali, fantasy i science-fi ction.

Tym razem było zupełnie 
wyjątkowo – III edycja to 

połączenie trzech wydarzeń 
czyli Warsaw Comic Con, 
Good Game i Warsaw Book 
Show.

Warsaw Comoc Con.
W Strefie Gwiazd, czyli 

miejscu,w którym w jed-
nym czasie, spotkać moż-
na było wszystkich gości 
ze swoich ulubionych fil-
mów i seriali  m.in. z:  Gry 
o Tron, Skam, Riverdale-
,The 100,  Hobbita  oraz 
A r r o w.  O p r ó c z  g w i a z d 
o d b y ł y  s i ę  l i c z n e  k o n -
kursy, a po raz pierwszy 
w historii  otworzona zo-
s t a ł a  s t r e f a  T h e  Vo i c e 
Kids ze specjalnym udzia-
łem zwyciężczyni I edycji 
s h o w  R o k s a n y  W ę g i e l 
.Jednak wisienką na tor-
cie był koncert jednego 
z trenerów Dawida Kwiat-
kowskiego.

Good Game
Targi Gier Good Game Expo 

to jedno z największych w 
Polsce wydarzeń poświęco-
nych grom elektronicznym 
– komputerowym, konso-
lowym, video i nie tylko. 
Zaprezentowano  najnowsze 
i najlepsze gry na rynku wraz 
z turniejami e-sportowymi. 
Znani youtuberzy i streame-
rzy, którzy przyciągnęli tłumy 
fanów z całego kraju, zagrali 
showmatche na scenie głów-
nej, komentowali turnieje, 
a także poprowadzili kon-
kursy na Good Game. To była 
niesamowita atrakcja dla 
każdego fana gier.

Warsaw Book Show
To wielk ie wydarzenie 

promujące książki, integru-
jące środowisko autorów, 

wydawców i czytelników. 
Program dni  fest iwalo -
wych wypełniły spotkania 
z popularnymi autorami, 
aktorami, animatorami kul-
tury, gwiazdami mediów oraz 
warsztaty, prelekcje i panele 
dyskusyjne, gry czytelnicze 
i zabawy literackie. Sensacją 
dla wszystkich miłośników li-
teratury fantasy był z pewno-
ścią udział Andrzeja Sapkow-
skiego – twórcy Wiedźmina, 
autora, którego niezwykle 
rzadko udaje się namówić 
na tego typu spotkania 
z czytelnikami.

Ptak Warsaw Expo ofi cjal-
nie ogłosił kolejną edycję 
Warsaw Comic Con, która 
odbędzie się w dniach 26 
– 28 października. Zapra-
szamy!

Tekst i foto: AD

POSZUKUJĘ: DZIAŁEK,

DOMÓW, MIESZKAŃ

 w Pruszkowie i okolicy

TEL. 22 730 33 40/43

RELAKS. Pojechać, zobaczyć, wypoczywać 

Majówka 2018
Nadchodząca majówka również w tym roku może 
być bardzo długim weekendem. Zakładając, że nie 
pracujemy w weekendy możemy wykorzystać trzy 
dni urlopu a odpoczywać aż 9 dni. Wystarczy, ze 
weźmiemy urlop na 30 kwietnia oraz na 2 i 4 maja a 
wolne będziemy mieć od 28 kwietnia do 6 maja.

Świadome tego kompleksy wypoczynkowe, hotele, biura 
turystyczne od miesięcy prześcigają się już w ofertach 
na te wolne dni. Proponują swoim gościom promocyjne 
pobyty z zabiegami SPA a dla dzieci różnego rodzaju gry, 
konkursy, animacje.

Bardzo ciekawą promocję przygotowały dla PODRÓŻ-
NYCH Koleje Mazowieckie. Jest to bilet turysty. Bilet 
Turysty jest biletem sieciowym imiennym i uprawnia do 
nieograniczonej liczby przejazdów pociągami KM, na ob-
szarze ograniczonym stacjami: Skierniewice, Kutno, Sierpc, 
Działdowo, Ostrołęka, Małkinia, Czeremcha, Łuków, Dęblin, 
Skarżysko Kamienna, Drzewica.

Bilet Turysty ma 10-dniowy termin ważności, licząc od 
daty wydania lub daty wskazanej przez podróżnego. 
Uprawnia do podróżowania przez 3 dowolnie wybrane 
dni w terminie ważności biletu. Do biletu wydawany jest 
karnet, na którym podróżny dokonuje legalizacji rozpoczę-
cia każdego z trzech dni ważności biletu. Cena biletu jest 
zryczałtowana i wynosi wg taryfy normalnej 67 zł.

Będzie to na pewno nie lada gratka dla podróżników 
chcących zobaczyć np. Działdowski zamek gotycki z XIV 
wieku, XVII-wieczny ratusz, budynek dawnej synagogi, wieżę 
ciśnień. W Łukowie na pewno warto obejrzeć zespół klasz-
torny bernardynów z 2 poł. XVIII wieku, dzwonnicę z 1766 r., 
konwikt Szaniawskich w stylu barokowym z lat 1728–1733.

Niemniej atrakcji czeka też na tych, którzy zdecydują 
się pozostać w domach. Na majówkę przypadają „Dni 
Piastowa” podczas których organizatorzy zaplanowali 
wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych. W dniach 2, 3 i 4 maja 
na terenie Piastowa będzie można zmierzyć się w biegu 
ulicznym Konstytucji 3 Maja, zagrać w turnieju koszykówki, 
siatkówki plażowej.

Przez wszystkie te dni będziemy świadkami występów 
muzycznych oraz przeglądów talentów. Wisienką na torcie 
będą koncerty, które odbędą się na placu OSP w Piastowie 
2 maja. Będziemy mogli posłuchać takich gwiazd muzyki 
rozrywkowej jak: AFTER PARTY, PLAYBOYS, D’BOMB czy 
PIĘKNI I MŁODZI.

To tylko niektóre z licznych atrakcji jakie przygotowały dla 
swoich mieszkańców okoliczne miasta. Na pewno każdy 
znajdzie coś dla siebie.

Natomiast tym chcącym wypoczywać biernie nadal 
pozostają, bulwary nad Wisłą w Warszawie, Królewskie 
Łazienki, Stawy Walczewskiego w Grodzisku lub przepiękny 
Zalew Zegrzyński.                 K. Włodarczyk
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 Kalendarz
 Imprez
 Kulturalnych

Z A P R A S Z A M Y

•Wystawy •Filmy •Koncerty •Spotkania
27 kwietnia (piątek)

Godz. 19:00 Festiwal „Mięty Pole”
MIĘTY POLE to inicjatywa, której celem jest promocja 

dobrych zjawisk muzycznych. Wydajemy płyty, do tej 
pory ukazały się: The Pau - „Ku”, Pchełki - „Słonko”, oraz 
organizujemy festiwale: muzyczny festiwal Mięty Pole 
w Grodzisku Mazowieckim oraz literacko-muzyczny festi-
wal Parzybroda na Białych Kujawach.

Znakiem rozpoznawczym festiwalu Mięty Pole jest 
różnorodność i wyjątkowe połączenie intensywności 
brzmienia ze świeżością przekazu.

Podczas festiwalu wystąpią: godz. 19.00 – MAZZOLL; 
godz. 20.00 – UKRYTE ZALETY SYSTEMU; godz. 21.00 
– SYNY; godz. 22.00 – INNERCITY ENSEMBLE. Bilety 
w cenie: 15 zł

Miejsce: sala widowiskowa Kino Centrum Kultury 
ul. Spółdzielcza 9, Grodzisk Maz.

28 kwietnia (sobota)
Godz. 17:00 Foty pstrykam stopą i dorabiam 

fi lozofi ę!
Zapraszamy na wernisaż wystawy fotogramów Artura 

Krajewskiego. Wystawa czynna od 28 kwietnia do 27 maja 
2018 r. Wstęp wolny!

Miejsce: Galeria AD-HOC przy Ośrodku Kultury „Arsus” 
w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawa ul. Traktorzystów 14, 
Warszawa.

29 kwietnia (niedziela)
Godz. 11:00 Dzień Ziemi w kinie Centrum Kultury
Z okazji Dnia Ziemi, który w tym roku przypada 22 

kwietnia zapraszamy z tygodniowym opóźnieniem bo 
29.04 (22.04 mamy Ogólnopolski Puchar Taneczny) na 
warsztaty ekologiczne.

Najpierw seans polskiego fi lmu przyrodniczo – doku-
mentalnego „Z nurtem życia” (godz. 11:00), następnie 
warsztaty ekologiczne – recyklingowe we foyer kina od 
godz. 13:00.

Miejsce: sala widowiskowa Kino Centrum Kultury 
ul. Spółdzielcza 9, Grodzisk Maz.

1 maja (wtorek)
Godz. 11:00 „Powstanie w Getcie Warszawskim – 

19.04.1943”
Fu n d a c j a  D l a  U r s u s a  z a p r a s z a  n a  w y s t a -

w ę  p l a n s z o wą  z d j ę ć  i  d o k u m e n t ó w  p t .  „ Po -
wstanie w Getcie Warszawskim – 19.04.1943”.
Miejsce: ściana południowa budynku Ośrodek Kultury 
„Arsus” w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawa ul. Traktorzy-
stów 14, Warszawa.

3 maja (czwartek)
Godz. 13:15 Uroczystości Święta Trzeciego Maja 

w Pruszkowie
W kościele pw. Św. Kazimierza przy ul. Berenta odpra-

wiona zostanie uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny, 
która w tym roku wiąże się z obchodami stulecia odzyska-
nia przez Polskę niepodległości.

Po Mszy św. i krótkim koncercie w wykonaniu orkiestry 
dętej „Pruszkowianka” atrakcje przygotowane przez Mu-
zeum Starożytnego Hutnictwa mazowieckiego na placu 
Jana Pawła II. W programie m.in.: warsztaty artystyczne 
dla dzieci i dorosłych, stanowiska rekonstruktorów: pre-
zentacje, pokazy, warsztaty.

7 maja (poniedziałek)
Godz. 10:00 Spacery z kijkami Nordic Walking 

i ćwiczenia na siłowni plenerowej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszkowie 

zachęca do aktywności fi zycznej na świeżym powietrzu. 
W ramach realizacji projektu obywatelskiego Seniorada II 
zapraszamy seniorów 60+, zamieszkałych w Pruszkowie, 
do wspólnego spacerowania z kijkami Nordic Walking! 
Przy okazji spacerów pod okiem profesjonalnego instruk-
tora będzie można poćwiczyć w miarę swoich możliwości 
na siłowni plenerowej. Spotykamy się w poniedziałki, 
przed Spółdzielczym Domem Kultury.

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

10 maja (czwartek)
Godz. 18:30 Casting do Zespołu Wokalnego „Ko-

lorowa”
Zespół Wokalny „Kolorowa” organizuje casting dla 

dziewcząt w wieku 10-13 lat.
Miejsce: Dom Kultury „Kolorowa”, ul. K. Sosnkowskiego 

16, Warszawa.
 Zebrał: (mg)

U NAS. Najlepsza orkiestra dęta na Mazowszu poszukiwana

Jest w nich: siła, moc i pasja
Już od pięciu lat orkiestry dęte z Mazowsza mogą rywalizować o tytuł tej najlepszej. Konkurs organizowany 
przez biuro regionalne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich cieszy się ogromną popularnością, a fi nałowe 
występy przyciągają tłumy. W tym roku kolejni muzycy mogą powalczyć o nagrodę. Termin na zgłoszenie 
upływa 29 czerwca.

To udany konkurs, który 
pokazał, jak wiele mamy 

na Mazowszu bardzo za-
angażowanych w swoją 
działalność orkiestr. Ich wy-
stępy to nie tylko feeria 
dźwięków, ale i barw, ze 
względu m.in. na kolorowe 
stroje. Chcemy nagradzać 
właśnie takie profesjonal-
ne podejście. Zwłaszcza, 
że orkiestry uświetniają 
wiele ważnych wydarzeń 
i potrafią swoją pasją zara-
żać innych – mówi marsza-
łek Adam Struzik.

Zgłoś się już dziś
Aby wziąć udział w kon-

kursie, należy do 29 czerwca 
2018 r. zgłosić się do urzędu 
marszałkowskiego – przy 
czym zgłaszana działalność 
musi być udokumentowa-
na w postaci kronik, spra-
wozdań, relacji w mediach. 
Pierwszy etap to ocena pi-
semnych zgłoszeń, a kolej-
ny – przesłuchania podczas 
uroczystego koncertu fi na-
łowego. Wyboru dokona 
profesjonalna komisja kon-
kursowa.

Nagrody, o jakie będą wal-
czyć orkiestry, to odpowied-
nio do 5 tys. zł brutto za 
I miejsce, do 3,5 tys. zł brutto 
za II miejsce i do 2,5 tys. zł 
brutto za III miejsce. Możliwe 
są również wyróżnienia.

W konkursie nie mogą brać 
udziału orkiestry, które zdo-
były tytuł laureata I miejsca 
w dotychczasowych edy-
cjach.

Bez nich nie ma dożynek
– Nie wyobrażam sobie 

dożynek czy lokalnych uro-
czystości bez orkiestr dętych. 
W ich muzyce słychać talent, 
pasję oraz ogrom wykonanej 
pracy. Warto podkreślić, że 
nasze mazowieckie orkiestry 
reprezentują wysoki poziom 
artystyczny, a do tego wyka-
zują się dużą kreatywnością 
np.: w interpretacji utworów 

czy doborze stroju. Co roku 
wybór tej najlepszej jest bar-
dzo trudny, dlatego często 
przyznajemy także wyróżnie-
nia – dodała wicemarszałek 
Janina Ewa Orzełowska.

Formularze zgłoszeniowe 
z dodatkowymi dokumenta-
mi należy przesłać na adres:

Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Mazowieckiego 
w Warszawie

Departament Rolnictwa i 
Rozwoju Obszarów Wiejskich

ul. Skoczylasa 4,
03-469 Warszawa
z dopiskiem na kopercie 

„Konkurs dla orkiestr dętych”.
Regulamin i  formularz 

zgłoszeniowy dostępne są 
na stronie mazowieckiego 
KSOW: www.mazowieckie.
ksow.pl.

Konkurs organizowany 
przez Biuro Regionalne Krajo-
wej Sieci Obszarów Wiejskich 
pod patronatem Marszałka 
Województwa Mazowiec-
kiego.

Marta Milewska
Rzecznik Prasowy

U r z ą d  M a r s z a ł k o w s k i
Województwa Mazowieckiego

BRWINÓW. Warsztaty ilustratorskie w Gminnym Ośrodku Kultury „Okej”

Rysunki dla dzieci od dzieci
W niedzielne popołudnie w brwinowskim Okej-u odbyły się warsztaty ilustratorskie w ramach projektu „Dzieci 
Dzieciom”. Dzieci rysowały ilustracje do książki charytatywnej, która trafi  do dziecięcych oddziałów szpitalnych, 
domów dziecka i bibliotek.

Koordynatorem projektu jest Wydaw-
nictwo „Sofijka”, którego siedziba 

mieści się właśnie w Brwinowie. Spe-
cjalizuje się ono w wydawaniu książek 
edukacyjnych, wspomagających naukę 
czytania u najmłodszych. W ofercie 
„Sofi jki” są również kreatywne warsztaty 
wspólnego tworzenia książki oraz spo-
tkania edukacyjno-literackie dla dzieci.

Ideą książki „Dzieci Dzieciom” jest, aby 
zarówno autorami tekstów, jak i ilustracji 
były dzieci. Spośród wielu bajek napi-

sanych i nadesłanych przez dzieci, do 
książki wybrano 32, według kryterium 
oryginalności pomysłu i wysokiego 
poziomu językowego.

Podczas brwinowskich warsztatów 
ilustratorskich najmłodszym odczytano 
4 bajki, zatytułowane: „Smocza Gwiaz-
da”, „Błękit fali”, „Niezwykła przygoda 
Sary” i „Bajka o ślimaku”. Dzieci mogły 
zilustrować temat, który je zaintereso-
wał, przy pomocy kredek ołówkowych, 
pasteli olejnych i suchych, fl amastrów 

i długopisów żelowych.
Rysunki, tworzone pod okiem i doradz-

twem ilustratorki Wydawnictwa „Sofi jka”, 
wykorzystane zostaną zarówno jako 
ilustracje do książki „Dzieci Dzieciom”, 
jak i do jej promocji, podczas premiery, 
która odbędzie się 8 września. Jest to 
już druga edycja książki charytatywnej 
wydanej przez „Sofijkę”, poprzednia 
zatytułowana była „Gwiezdne marzenia”.

Tekst i foto:
Sylwia Pańków
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R O Z M O W A  D W U T Y G O D N I K A

Ursus pod okiem aktywistów
Pod koniec ubiegłego roku najmniejsza dzielnica Warszawy doczekała się swojego oddziału Stowarzyszenia Miasto 
Jest Nasze. Jego założycielką jest Justyna Czarnocka. Na Facebooku można już znaleźć fanpage organizacji 
działającej w interesie mieszkańców Ursusa.

J a k  t r a f i ł a  P a n i  d o 
Stowarzyszenia Miasto Jest 
Nasze?

Dwa lata temu zaczęłam 
je śledzić na Facebooku. 
Najbardziej zainteresowała 
mnie kwestia smogu, co na 
tamten czas było nietypowe, 
bo większość osób zaintere-
sowana była tematem repry-
watyzacji.

Pracowałam wtedy na Mo-
kotowie i przez pierwszy 
rok działałam właśnie tam, 
z uwagi na ilość czasu, którą 
tam spędzałam. Pomysł na 
działanie w Ursusie poja-
wił się, gdy zrezygnowałam 
z tamtej pracy, miałam tro-
chę więcej wolnego czasu 
i postanowiłam, że spróbuję 
działać w swojej dzielnicy. 
Zobaczymy co z tego wyjdzie.

W listopadzie odbyło się 
pierwsze otwarte spotkanie 
dla mieszkańców, na którym 
p r z e d s t aw i o n a  z o s t a ł a 
działalność stowarzyszenia, 
w lutym – kolejne.  Czy 
ustalono na  ni ch jak ie 
potrzeby mieszkańców są 
najbardziej palące w tym 
momencie?

Na pierwszym spotkaniu 
mieliśmy przygotowaną listę 
potrzeb, ale też zadaliśmy py-
tanie otwarte mieszkańcom 
i okazało się, że te tematy się 

pokryły. Przewijał się temat 
tożsamości Ursusa, komuni-
kacji miejskiej i remontu na 
kolei. Pojawił się także temat 
smogu, jednak na spotkanie 
przyszło tylko pięć osób, 
więc frekwencja nie dopisała. 
Przed drugim spotkaniem 
zakreśliłam trzy tematy, które 
będziemy poruszać. Była to 
kultura, komunikacja miejska 
oraz kwestia rzemieślników, 
których mapę tworzy MJN. 
Zaczęło się od Żoliborza, 
potem była Praga, Mokotów, 
teraz wydaliśmy mapę na 
Śródmieściu.

Na drugim spotkaniu po-
jawiły się osoby zaintere-
sowane tylko tematem rze-
mieślników, więc udało się 
skonkretyzować pewne dzia-
łania. Na wiosnę zamierzamy 
odwiedzać ich punkty pracy.

Ideą tego projektu jest 
przypomnienie warszawia-
kom, że mamy takie miejsca, 
że są osoby, które jeszcze 
działają i nie są to wcale 
wymarłe zawody. Tak więc 
chcemy im zrobić taką re-
klamę, uratować te zawody 
od schyłku i zrobić mapę 
rzemieślników całej Warsza-
wy. Do tej pory udało się 
w dzielnicach, gdzie jest nas 
najwięcej, bo to zajmuje 
sporo czasu. Trzeba udać się 
w każde takie miejsce, spytać 

taką osobę czy chce pojawić 
się na tej mapie. To jest całko-
wicie darmowe. Rzemieślnicy 
nic za to nie płacą. Pytamy też 
o różne dodatkowe informa-
cje, czy np. prowadzą jakieś 
warsztaty, o godziny otwarcia 
itp. Nasze mapy powstają 
w wersji drukowanej i elek-
tronicznej. Ten projekt ma 
swoją stronę internetową.

C z y  M J N  m a  j u ż  n a 
s w o i m  k o n c i e  j a k i e ś 
znaczące sukcesy? Jeśli 
tak, to co uważa Pani za 
największe osiągnięcie 
Stowarzyszenia?

Jeśli chodzi o całą War-
szawę to na pewno jest to 
sprawa reprywatyzacji i na-
głośnienie tego problemu. 
Gdyby MJN istniał w Ursusie 
wcześniej na pewno przyj-
rzałby się sprawie przejęcia 
Zakładów Mechanicznych 
Ursus. Żałuję, że nie było nas 
wtedy gdy syndyk przejął te 
zakłady.

Na Pradze i Śródmieściu 
bardzo rozwinął się temat 
rzemieślników. Organizowa-
ne są spotkania z nimi, na 
których opowiadają o swoim 
zawodzie. W Warszawie na 
pewno bardzo odżyła pro-
fesja zegarmistrza, gorzej 
z takimi zawodami jak tapi-
cer – tych jest bardzo mało, 

z biegiem czasu coraz mniej. 
W MJN dzielimy się nie tylko 
na dzielnice. Istnieje również 
podział tematyczny i mamy 
tzw. komisje. Obecnie po-
wstała komisja dedykowana 
rzemieślnikom i handlowi 
lokalnemu. Chcielibyśmy to 
dalej rozwijać, ale konkretów 
na razie nie mogę podać.

Zorganizowaliśmy wiele 
akcji. Pierwsza piesza masa 
krytyczna również była zaini-
cjowana przez nas.

W tym roku minęła setna 
rocznica praw wyborczych 
kobiet w Polsce. Czy MJN 
prowadzi jakieś działania 
w kierunku upamiętnienia 
kobiet, które przyczyniły się 
do rozwoju dzielnicy?

Tak, ta akcja została zaini-
cjowana przez nas i Fundację 
Ster. Na naszym fanpage’u za-
mieszczane są posty z kobie-
tami, które już są patronkami 
ulic w Ursusie.

Czy MJN ma jakieś plany 
w związku ze zbliżającymi się 
wyborami samorządowymi?

Ostatnio ogłosiliśmy ko-
alicję ruchów miejsk ich 
w Warszawie. Jeśli chodzi 
o działania w Ursusie to ze 
względu na małą frekwencję 
nie wystawiamy komitetu 
wyborczego.

K t o ,  p o z a  s a m y m i 
m i e s z k a ń c a m i , 
w s p ó ł p r a c u j e  z  M J N 
w Ursusie? Jak wygląda 
taka współpraca w innych 
dzielnicach?

W dzielnicy planujemy 
współpracę z Izbą Tożsa-
mości Ursusa na temat prac 
związanych z upamiętnia-
niem rzemieślników. Projekt 
ten akurat wpisuje się w ich 
politykę – to też tożsamość 
dzielnicy.

Dziękuję za rozmowę.

***
Z a p r a s z a m y  n a 

f a n p a g e  M J N :
h t t p s : / / w w w . f a c e -
b o o k . c o m / M J N . U r -
s u s

Z  J u s t y n ą  C z a r n o c k ą , 
c z ł o n k i n i ą  ko m i s j i  r e w i -
z y j n e j  S t o w a r z y s z e n i a 
M i a s t o  J e s t  N a s z e  o r a z 
k o o r d y n a t o r k ą  l o k a l n ą 
w  d z i e l n i c y  U r -
s u s  r o z m a w i a ł a
Lucyna Dąbrowska.

POSZUKUJĘ:
DZIAŁEK, DOMÓW, MIESZKAŃ
w ok. Ożarowa Mazowieckiego,

Starych Babic, Kwirynowa, 
Blizne Łaszczyńskiego,

Blizne Jasińskiego,
Koczarg Starych

TELEFON (22) 730 33 40/43

PIASTÓW. Ruszyła rewitalizacja terenów zielonych

Przywrócą do życia miejskie parki
Rozpoczęła się rewitalizacja 
trzech piastowskich skwerów – 
Placu Zgody, Placu Słonecznego 
i Zieleńca przy Al. Tysiąclecia 5. 
Prace są częścią dużego projektu 
pn. „Poprawa jakości środowiska 
w Mieście Piastowie poprzez rozwój 
terenów zieleni”.

Miasto Piastów przystąpiło do reali-
zacji projektu pn. „Poprawa jakości 

środowiska w Mieście Piastowie poprzez 
rozwój terenów zieleni” fi nansowanego 
ze środków Programu Operacyjnego In-
frastruktura i Środowisko. Obejmuje on 
swoim zakresem modernizację parków, 
zieleńców oraz obszarów w obrębie 
głównych dróg w mieście. Powierzchnia 
przestrzeni objętej projektem wynosi 
niemal 12 ha, w tym powierzchnia tere-
nów zielonych - prawie 11 ha.

Około 5,5 mln zł na rewitalizację 
i rozwój terenów zielonych w Piastowie 
miasto otrzyma z Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej. Umowę o dofi nansowanie tego 
projektu Burmistrz Piastowa podpisał w 
2016 roku. Objęte projektem obszary po 
zakończeniu realizacji całego zadania 
będą w ponad 91% pokryte zielenią.

Na początku nowe oblicze zyskają 
Plac Zgody, Plac Słoneczny i Zieleniec 
przy Al. Tysiąclecia 5. Rewitalizacją tych 
terenów zajmie się fi rma BAOBAB Marek 
Brandys z Warszawy. Kilka tygodni temu 
Burmistrz Miasta Piastowa Grzegorz Szu-
plewski podpisał w tej sprawie umowę 
z wykonawcą.

Jak zmienią się miejskie skwery? Na Pla-

cu Zgody wykonane zostaną nasadzenia 
drzew, krzewów i bylin oraz elementy 
małej architektury. Zaplanowano też prze-
budowę ciągów rekreacyjnych i oświetle-
nia. Na Placu Słonecznym także pojawią 
się nowe nasadzenia drzew, krzewów 
i bylin oraz elementy małej architektury. 
Co więcej, przebudowane zostaną ciągi 
rekreacyjne. Natomiast zieleniec przy 
Al. Tysiąclecia 5 zostanie wzbogacony o 
nowe nasadzenia drzew, krzewów i bylin. 
Wartość umowy to prawie 700 tys. zł. 

Kinga Rochalska,
Fot. www.piastow.pl
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2709/1821/OGS Brwinów, budowlana, pow.
900 m2, cena 290.000 zł

2708/1821/OGS Pruszków, Bąki, budowlana,
pow. 1000 m2, cena 450.000 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 Maz., budowlana,
pow. 1160 m2, cena 453.000 zł

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

2516/1821/OGS Stare Babice, Janów,
budowlana, pow. 1600 m2, cena 379.000 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 Maz., 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. 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
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budowlana, pow. 5700 m2, cena 570.000 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 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

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. 1100m2, 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

2450/1821/OGS Nadarzyn, Stara Wieś,
budowlana, pow. 1000 m2, cena 250.000 zł

2449/1821/OGS Nadarzyn, Stara Wieś,
budowlana, pow. 1500 m2, cena 250.000 zł

2448/1821/OGS Tarczyn, Przypki, budowlana,
pow. 1947 m2, cena 200.000 zł

2448/1821/OGS Tarczyn, Przypki, budowlana,
pow. 1947 m2, cena 200.000 zł

2447/1821/OGS Nadarzyn, Stara Wieś,
budowlana, pow. 995 m2, cena 150.000 zł

2446/1821/OGS Nadarzyn, Stara Wieś,
budowlana, pow. 2073 m2, cena 285.000 zł

2445/1821/OGS Nadarzyn, Stara Wieś,
budowlana, pow. 1080 m2, cena 135.000 zł

2443/1821/OGS Tarczyn, Przypki, budowlana,
pow. 3000 m2, cena 150.000 zł

2442/1821/OGS Tarczyn, Przypki, budowlana,
pow. 9350 m2, cena 374.000 zł

2441/1821/OGS Nadarzyn, budowlana, pow. 
2448 m2, cena 625.000 zł

2440/1821/OGS Nadarzyn, budowlana, pow. 
1200 m2, cena 288.000 zł

2437/1821/OGS Brwinów, Owczarnia, pow.
2780 m2, budowlana, cena 530.000 zł

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

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

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

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

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

708/1821/OGS Leszno, Wyględy, pow. 1000 m2,
budowlana, cena 299.000 zł

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

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

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

1651/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, pow. 1000
m2, budowlana cena 129.000 zł

1211/1821/OGS Nadarzyn, pow. 1000 m2,
budowlana, cena 230.000 zł

197/1821/OGS Strzeniówka, pow. 1500 m2,
budowlana, cena 250.000 zł

1769/1821/OGS Ożarów Maz., pow. 560 m2,
budowlana, cena 165.000 zł

1763/1821/OGS Strzeniówka, pow. 3150 m2,
budowlana, cena 630.000 zł

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

1637/1821/OGS Duchnice, pow. 1350 m2,
budowlana, cena 360.000 zł

1653/1821/OGS Grodzisk Mazowiecki, Kozerki,
pow. 1427 m2 ,budowlana ,cena 195.000 zł

1228/1821/OGS Teresin, Pawłowice, pow.
3600 m2, budowlana, cena 80.000 zł

819/1821/OGS Milanówek, pow. 1350 m2,
budowlana ,cena 375.000 zł

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

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

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

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

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

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

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

457/1821/OGS Brwinów, pow. 2700 m2,
budowlana, cena 400.000 zł

2016/1821/OGS Nadarzyn, Strzeniówka, pow.
2000 m2, budowlana, cena 528.000zł

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

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

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

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

1465/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, pow. 1005
m2, budowlana, cena 176.000 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1145/1821/OGS Raszyn, Sękocin Nowy,
budowlana, pow. 1200 m2, cena 205.000 zł

1136/1821/OGS Milanówek, budowlana,
pow. 1725 m2, cena 210.000 zł

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

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

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

1151/1821/OGS Pruszków, pow. 873 m2,
budowlana, cena 310.000 zł

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

1384/1821/OGS Ożarów Maz., Duchnice, pow.
960 m2, budowlana, cena 220.000zł

1968/1821/OGS Stare Babice,  Blizne
Łaszczyńskiego, pow. 770 m2, budowlana,
cena 525.000zł
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1919/1821/OGS Tomaszów Maz., Tresta, pow.
1002 m2,rolna ,cena 115.000 zł

1825/1821/OGS Brwinów, Domaniew, pow.
1570 m2, budowlana, cena 430.000 zł

1759/1821/OGS Nadarzyn, Stara Wieś, pow.
983 m2,budowlana, cena 218.000 zł

1466/1821/OGS Nadarzyn, Parole, pow. 1000
m2, budowlana, cena 100.000 zł

2023/1821/OGS Brwinów, Otrębusy, pow.
1765 m2, budowlana cena 499.000 zł

1741/1821/OGS Strzeniówka, pow. 1300 m2,
budowlana, cena 215.000 zł

1561/1821/OGS Brwinów, Żółwin, pow. 1250
m2, budowlana, cena 249.000 zł

3534/1821/OMS Pruszków, Centrum,
kawalerka, pow. 29 m2, cena 180.000 zł

35271821/OMS Grodzisk Maz, 3 pokoje, pow. 
49 m2, cena 255.000 zł

3526/1821/OMS Grodzisk Maz., 2 pokoje, pow.
55 m2, cena 265.000 zł

3532/1821/OMS Pruszków, kawalerka, pow.
37 m2, cena 243.800 zł

3525/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 54
m2, cena 295.000 zł

3524/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 48
m2, cena 276.000 zł

3522/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 49 
m2, cena 292.000 zł

3521/1821/OMS Pruszków, 4 pokoje, pow. 89
m2, cena 550.000 zł

3530/1821/OMS Michałowice, Reguły,
kawalerka, pow. 32 m2, cena 149.500 zł

3529/1821/OMS Michałowice, Reguły,
4 pokoje, pow. 150 m2, cena 596.000 zł

3528/1821/OMS Warszawa, Ursus, 3 pokoje,
pow. 80 m2, cena 589.000 zł

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 Maz., 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 Maz., 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 Maz., pokoje, pow.
124 m2, cena 505.000 zł

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

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

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

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 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

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 Maz., 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 Mazowiecki,
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

1754/1821/ODS Grodzisk Maz., szeregowiec,
stan deweloperski, 4 pokoje, pow. 96 m2,
działka o pow. 130 m2, cena 367.000 zł

1755/1821/ODS Grodzisk Maz., szeregowiec,
stan deweloperski, 4 pokoje, pow. 96 m2,
działka o pow. 280 m2, cena 392.000 zł

1751/1821/ODS Grodzisk Maz., Radonie,
wolnostojący, 4 pokoje, pow. 145 m2, działka
o pow.1910 m2, cena 599.000 zł

1752/1821/ODS Warszawa, Ursus, wolnostojący,
5 pokoi, pow. 300 m2, działka o pow. 420 m2,
cena 880.000 zł

1 7 4 9 / 1 8 2 1 / O D S  N a d a r z y n  S z a m o t y,
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  Wa 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 Maz., 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 Maz., 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 Maz., 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 Maz., wolnostojący,
5 pokoi, pow. 150 m2, działka pow. 750 m2,
cena 650.000 zł

1736/1821/ODS Grodzisk Maz., 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 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 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 pok.,
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. 141 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

ZAINTERESOWAŁA CIĘ NASZA OFERTA, DZWOŃ: (22) 730-33-40

MIESZKANIA

DOMY



Nr 08 (CXXXIX) / 2018
26 KWIETNIA - 16 MAJA 2018

OGŁOSZENIA
redakcja@fl esch.pl10 www.fl eschmazowsza.com.pl

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

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

-Krawcowe do zakładu w Nowej Wsi, 
ul. Rzemieślnicza 17. Tel. 501 236 127

-Prasowaczka do zakładu Nowa Wieś, 
ul. Rzemieślnicza 17. Tel. 501 236 127

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

-Zatrudnię elektryka samodzielnego. 
Tel. 602 61 65 21

SZUKAM PRACY:
-Emerytka lat 60 poszukuje pracy. Może 

być opieka nad dzieckiem. Od września 
2018. Tel. 500 185 628

-Kobieta w średnim wieku podejmie 
pracę wraz z zamieszkaniem. Opieka, po-
moc w domu. Warszawa i bliskie okolice. 
Tel. 503 935 178

-Kobieta uczciwa posprząta lub zaopie-
kuje się starszą osobą lub dziećmi. Tylko 
Mszczonów. Tel. 724 606 780

-Pilnie poszukuję pracy: sprzątanie 
mieszkania lub opieka nad starszą osobą. 
Mam doświadczenie, jestem uczciwą oso-
bą. Tel. 514 561 769

-Podejmę pracę chałupniczą. Tel. 574 
215 996

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

-Sprzątanie, opieka nad starszą osobą, 
ochrona, ewentualnie klozetowa, okolice 
Grodziska Mazowieckiego. Tel.22 724 40 54

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 
wszelkie 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. Właścieiel. Tel. 
798 203 882

-Sprzedam Pueget 206 z 2001 r, prze-
bieg: 42 959 km. Tel. 698 839 836

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: 168 tys. zł, media w ulicy. Tel. 510 
407 176

-Kupie działkę, nieruchomość chętnie 
rozpoczętą, inwestycje. Lubię wyzwania. 
Okolice Błonia, Milanówka. Tel. 504 787 
350

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

-Pruszków: sprzedam mieszkanie 64 
m2, współwłasność. Tel. 604 282 420

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

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

-Sprzedam dom wolnostojący 127 m2 
powierzchni mieszkalnej, powierzchnia 
użytkowa  160 m2, 5 pokoi, 2 kuchnie, 
2 łazienki, 2 oddzielne wejścia. Wszystkie 
media. Działka 1506 m2, garaż wolno-
stojący trzystanowiskowy. Milanówek. 
Cena: 690 tys, zł. Tel. 510 407 176

-Sprzedam. Działka 3500 m2 po 70 zł/
m2, Kozery, ul. Główna. Tel. 794 081 426

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

-Sprzedam działkę leśno - budowlaną 
42 600 m2. Zborów, powiat Łask, woje-
wództwo łódzkie. Tel. 515 348 741

-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 mieszkanie 3 pok. 
z widną kuchnią, 54 m2, duży balkon 
z widokiem na basen i obiekty sporto-
we. Milanówek os. Jedwabnik, blisko 
stacji PKP, centrum miasta. Tel. 501 
494 853

-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
-Towarzysko poznam Pana w wieku 

ok. 50-65 lat, kulturalnego, sympatycz-
nego, najchętniej z minimum średnim 
wykształceniem. Tel. 503 935 178

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

-Handlarzowi odsprzedam bardzo tanio 

różne rzeczy z uporządkowanego strychu, 
piwnic i garażu. Tel. (22) 755 74 87

-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: so-
kół, cws, moj130, sm500, lech, junak, 
podkowa, tornedo, shl, wfm, wsk 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

-Łódka laminat 2,50/1,25 + wiosła, 
okucia ze stali nierdzewnej. Stan bardzo 
dobry. Cena 700zł. Tel.880 280 410

-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

-Sprzedam szafę ubraniową trzydzwio-
wą - 120 zł, oraz szafkę z otwieranym 
blatem - 60 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

-Rower składany sprzedam, stan bar-
dzo dobry. Tel. 794 107 755

-Skrzynki po owocach sprzedam: 
drewniane i plastikowe. Tel. 505 345 767

-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 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 nagrobek: stary, stylowy 
na starym cmentarzu w Grodzisku Maz. 
Tel. 602 255 395

-Sprzedam nową kurtkę zimową, 
męską 3/4 z kapturem, kolor ciemno-
brązowy. 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 okap kuchenny z wycią-
giem. Tel. 886 930 671

-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 radio Philips 3w1, ma-
gnetofon, gramofon+ głośniki. Tel. 
886 930 671

-Sprzedam ryby akwariowe, gupiki, 
molinezje, platki oraz krewetki. Tel. 574 
215 996

-Sprzedam stemple budowlane, tel. 
660 548  591

-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 szafkę ubraniową trzy-
drzwiową - 100 zł, oraz szafkę drewnianą 
z otwieranym blatem - 100 zł. Tel. 511 
210 110

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

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

-Sprzedam tanio toaletkę drewnianą 
oraz fotele z lat 60-tych XX w. Tel. 511 
210 110

-Sprzedam telewizor Philips, 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”. Tel. 

510 407 176
-Sprzedam używane akumulatory, 

gwarancja. Tel. 510 800 370
-Szafę metalową, zamykaną na klucz, 

okazja 70 zł. Tel. 794 379 429

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

-Nauka: syntetyzator, kompozycja od 
podstaw. Tel. (22) 216 70 11

-Odkleszczanie. Skuteczne zwalczanie 
KLESZCZY na terenie Twojej posesji. Kon-
takt: 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

-Zamienie akumulatory stare na nowe. 
Zadzwoń, wytłumaczę, tel. 510 800 370

-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
-Noclegi dla pracowników, pokoje

z wygodami. Ursus, cena 600 zł/osoba/
miesiąc. Tel. 500 319 196

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

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

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

-Szczeniaki 5 miesięczne owczarki 
niemieckie, bardzo ładnie ubarwione, 
szybko się uczą, są bardzo posłuszne, 
nadają się do mieszkania i do pilnowania 
posesji, bardzo lubią dzieci. ODDAM ZA 
KOSZTY UTRZYMANIA. Tel. 500 185 628

-Wyprowadzanie psów, szkolenie, 
opieka pod nieobecność właściciela. 
Behawiorystka  z doświadczeniem. Tel. 
518 132 480

-Z myślą o dzieciach przygotowanie 
do egzaminów do szkół artystycznych: 
muzyka, recytacja, taniec, kształcenie 
słuchu, wyczucie przestrzeni. MIŁA AT-
MOSFERA. Tel. (22) 216 70 11
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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

OFERTY   GODNE   POLECENIA

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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