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Duże natężenie ruchu
O konieczności budowy 

obwodnicy Warszawy mówi 
się już od dawna. Mimo, że 
warszawiacy mają już kilka 
sporych fragmentów umoż-
liwiających częściowy objazd 
stolicy, brakuje jeszcze wielu 
kilometrów zewnętrznego 
ringu. Według GDDKiA mia-
stu potrzebna jest duża ob-
wodnica ze względu na coraz 
większe natężenie ruchu na 
już istniejących odcinkach 
obwodnicy w ciągu tras S2 i S8.

Ostatni Generalny Pomiar 
Ruchu, który GDDKiA prze-
prowadziła w 2015 r. pokazał, 
że przez most Grota Rowec-
kiego w ciągu S8 przejeżdża 
średnio ponad 140 tys. po-
jazdów na dobę, a w godzi-
nach szczytu ten fragment 
obwodnicy Warszawy jest 
permanentnie zakorkowany. 
Tłoczno jest także na zachod-
nim wylocie z Warszawy oraz 
zachodnio – południowej 
obwodnicy w ciągu drogi S2.

Z tego powodu, w GDDKiA 
ruszają prace nad trasą A50, 
czyli „dużą” obwodnicą War-
szawy. 

Ruszają prace analityczne
– W pierwszej kolejności 

przeprowadzona zostanie 
analiza wskazująca na opty-
malne oddalenie wariantów 
przyszłej obwodnicy od gra-
nic administracyjnych miasta 
oraz miejsca ich możliwych 
powiązań z istniejącą i plano-
waną siecią dróg. Uwzględ-
nione zostanie również sko-
munikowanie z planowanym 
Centralnym Portem Komu-

nikacyjnym. Następnie dla 
wstępnie nakreślonego mo-
delu sieci drogowej zostanie 
wykonana uproszczona pro-
gnoza ruchu, której wyniki 
pokażą przyszłe, szacunkowe 
natężenia ruchu – wyjaśnia 
Jan Krynicki, rzecznik praso-
wy GDDKiA.

– Wielopłaszcz yznowa 
analiza będzie podstawą 
do określenia klasy i prze-
kroju planowanej obwodni-
cy. Równocześnie, wskaza-
ne elementy sieci zostaną 
wstępnie poddane analizie 
oddziaływania na środowisko 
przyrodnicze i mieszkańców, 

co pozwoli na wskazanie stref 
wyjątkowo wrażliwych dla 
mających powstać poszcze-
gólnych elementów dużej 
obwodnicy Stolicy – dodaje. 

Czekamy na plany obwodnicy
W wyniku analizy możliwe 

będzie wskazanie poglądo-
wych wariantów korytarzy 
obwodnicy. Te zaś będzie 
trzeba poddać dalszym pra-
com, aby w rezultacie uzy-
skać finalne Studium Kory-
tarzowe.

Niezależnie od tego aktual-
nie w GDDKiA opracowywa-
ne jest Studium Korytarzowe 
dla drogi ekspresowej S10  
Toruń – Płock – S7 (Nowy Dwór 
Mazowiecki) – S8 (Wołomin).

W założeniu jeden z frag-
mentów drogi S10 ma sta-
nowić północną obwodnicę 
Stolicy, stając się elementem 
„dużej” obwodnicy Warszawy.

Kinga Rochalska
Fot. www.fl ickr.com

REGION. Ruszają przygotowania do budowy „dużej” obwodnicy Warszawy

Domknąć stołeczny ring
Zapowiedzi wiceministra infrastruktury Marka Chodkiewicza dotyczące planów budowy tzw. „dużej” obwodnicy Warszawy 
zaczynają się urzeczywistniać. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozpoczyna analizy dotyczące tej inwestycji.

Następne wydanie FLESCH MAZOWSZA ukaże się 29 maja 2018
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PRUSZKÓW. Kąpielisko w Parku Mazowsze 
zostanie otwarte pod koniec czerwca

W oczekiwaniu na 
otwarcie kąpieliska
Podobnie jak w latach ubiegłych, również w tym roku w letnie, 
upalne dni mieszkańcy powiatu pruszkowskiego będą mogli 
spędzić czas nad wodą. Sprawdziliśmy, kiedy planowane 
jest otwarcie miejskiego kąpieliska w Parku Mazowsze.

Popularnym miejscem na spędzanie wolnego czasu 
w upalne dni są dla pruszkowian glinianki w Parku Ma-
zowsze. Do dyspozycji mieszkańców miasto oddaje w tym 
miejscu strzeżone kąpielisko znajdujące się u zbiegu ulic 
Mostowej i Zachodniej. Dodatkowo na terenie parku działa 
zaplecze kąpielowe z sanitariatami i pawilon medyczny, 
w którym w razie konieczności można uzyskać pomoc.

Podobnie jak w latach ubiegłych, również w tym roku 
kąpielisko zostanie otwarte dla mieszkańców. Sezon ką-
pielowy w Pruszkowie rozpocznie się wraz z wakacjami 
– 30 czerwca i potrwa do 2 września. Przygotowania do 
inauguracji sezonu już ruszyły.

– Jesteśmy po szkoleniach z ratownictwa, w tym roku 
nasz sprzęt powiększy się o defi brylator – mówi Jacek 
Elżanowski, dyrektor miejskiej pływalni „Kapry”, która 
odpowiada za organizację i bezpieczeństwo na kąpielisku. 

Podobnie jak w poprzednich latach ratownicy dostępni 
będą zarówno w dni powszednie, jak i w weekendy. Kąpiel 
dozwolona będzie w godzinach pracy ekipy ratowników.

- W momencie, gdy kończymy pracę wieszamy tabliczkę 
„zakaz kąpieli”, w tym momencie wchodzenie do wody 
jest zakazane – podkreśla Jacek Elżanowski.

Kinga Rochalska
Fot. www.pruszkow.pl  

U NAS. Pierwsza Giełda Motocyklowa w Grodzisku Mazowieckim

Pasjonaci jazdy na motorze
13 maja w niedzielę wystartowała Giełda Motocyklowa na Targowisku Miejskim przy ul.  Montwiłła. 
Odbywać się ona będzie cyklicznie w każdą drugą niedzielę miesiąca.  Inicjatorem i  organizatorem 
giełdy jest grodziskie Stowarzyszenie Motocykliści White Arrows, w porozumieniu z władzami miasta.

Sezon motocyklowy trwający od 
kwietnia do października rozpoczął 

się już w najlepsze, co widać i słychać 
na drogach. Nie ma co ukrywać, przez 
kierowców samochodów motocykliści 
postrzegani są głównie jako zagro-
żenie bezpieczeństwa na drodze 
– wyprzedzający ich nagle motocykl 
pojawiający się znikąd dostarcza nie-
wątpliwie silnych wrażeń.

Klimatyczni i romantyczni
Istnieje jednak i druga, romantyczna 

strona medalu. Miłośnicy jazdy na 
motorze, a zwłaszcza turystyki moto-
cyklowej, podkreślają piękno tej jazdy 
samo w sobie, delektowanie się krajo-
brazem, pozytywne emocje, podobnie 
jak podczas jazdy na koniu. Dodajmy 
do tego i aspekt praktyczny – motocykl 
wciśnie się wszędzie, samochód jak 
wiadomo nie.

Pasja jazdy na motorze, jak wiele in-

nych, łączy ludzi i chętnie realizowana 
jest w ramach zrzeszania się w klubach 
i spotkań na zlotach motocyklowych. 
W sezonie wiosenno-letnim weeken-
dowe zloty organizowane są w całej 
Polsce, w połączeniu z koncertami 
zaproszonych zespołów, możliwością 
odbywania jazd testowych nowymi 
modelami motocykli i wszelkimi inny-
mi atrakcjami, jakie towarzyszą więk-
szym plenerowym wydarzeniom. Na 
imprezę często przyjeżdża się w grupie 
podobnych sobie motocyklowych 
pasjonatów.

Praktyczne szkolenia
Dodatkową zaletą przynależności do 

klubu czy uczestnictwa w zlotach jest 
dostępność szkoleń z zakresu pierw-
szej pomocy, prowadzonych przez 
ratowników medycznych jeżdżących 
na motoambulansach, a także szkoleń 
z zakresu bezpiecznej jazdy. Podczas 

manewrów na drodze motocyklista 
musi brać pod uwagę, że być może nie 
został dostrzeżony w lusterku wstecz-
nym przez kierowcę samochodu – to 
częsta przyczyna kolizji.

Nowo powstała Giełda Motocyklowa 
w Grodzisku dopiero nabiera rozpędu, 
ale póki co widać, że ma ona charakter 
zarówno handlowo – wystawienni-
czy, jak i towarzysko – hobbystyczny. 
Motocykle wystawione na giełdzie 
prezentowały różnorodną gamę ma-
rek i typów. Zobaczyć można było 
legendarnego Harleya Davidsona, 
szereg popularnych marek japońskich, 
jak: Hondę, Kawasaki, Yamahę czy 
Suzuki, angielskie Triumphy i model 
niemieckiego BMW, wyróżniający 
się wyjątkowo elegancką linią. Były 
motocykle cięższe, turystyczne, w tej 
grupie m.in. charakterystyczne cruise-
ry wyposażone w spersonalizowane, 
chromowane akcesoria, oraz lżejsze 
i szybsze motocykle szosowe.

Pasja i oddanie
Podziwiać można było również 

m.in. dwa motocykle – eksponaty 
z czasów PRL-u, na których przyjechali 
ich właściciele, dla czystej przyjem-
ności zaprezentowania ich szerszej 
publiczności. Była to odremontowana 
po części w Czechach, dla zachowania 
autentyzmu, czechosłowacka Jawa 
z 1963 roku oraz NRD-owska MZ-ka 
z roku 1960, od początku pozostająca 
w rękach tej samej rodziny. Nadal 
sprawna i z zachowaną w znacznej 
części oryginalną blacharką w charak-
terystycznym zielonkawo – niebieska-
wym odcieniu.

Ponieważ pierwsza Giełda Motocy-
klowa w Grodzisku miała charakter 
eventu, atmosferę swoim rockowo – 
metalowym brzmieniem wsparł zespół 
Swear the Empress, idealnie pasujący 
do motocyklowych klimatów. 

Tekst i foto: Sylwia Pańków

BEZ TABU
Drodzy Państwo

Dzisiaj kilka praktycznych porad dotyczących zakupu 
działki. Myślę, że informacje te przydadzą się Państwu 
gdyż wiosna to najlepszy moment na zakup tego typu 
nieruchomości.

Zakup działki musi być bardzo dokładnie przemyślany. 
Wiele czynników musi złożyć się na udaną transakcję. 
Jeśli wybierzecie już Państwo działkę, która będzie Was 
interesować, musicie  uzyskać od sprzedających wszystkie 
dokumenty dotyczące nieruchomości.

Są to plan zagospodarowania, warunki zabudowy, księga 
wieczysta, wypisy, wyrysy z gruntu, akt nabycia, zaświad-
czenia z urzędów. Dokumentów jest sporo i trzeba mieć 
pewną wiedzę  żeby niczego nie przeoczyć. 

Dla własnego bezpieczeństwa wybierzcie Państwo 
również dobrego notariusza takiego, który cieszy się nie-
poszlakowaną opinią i jest skrupulatny.

Jeśli jednak jest to Państwa pierwszy zakup proponuję 
skorzystać z pomocy agencji nieruchomości. Doradcy 
specjalizują się w tego typu czynnościach a podpisując 
z Państwem umowę biorą też na siebie obowiązek prze-
prowadzenia Państwa przez cały proces począwszy od 
znalezienia Wam idealnej oferty, poprzez skompletowanie 
wszelkich dokumentów, znalezienie zaufanego notariusza 
aż po końcowy akt notarialny.

Po zakończonej transakcji będziecie Państwo spokojni 
i pewni, że wszystko odbyło się właściwie a Wam pozo-
stanie już tylko cieszyć się z nowej inwestycji.

Pozdrawiam
Kasia Włodarczyk

Fot.: www.fi nansowaprzystan.pl

Drodzy czytelnicy czekam na Wasze maile na każdy temat:  
redakcja@fl esch.pl.

Na łamach gazety odpowiem Państwu na każde trapiące Was 
pytanie: gdzie najlepiej zjeść, gdzie kupić tanio i fajnie, jak usu-
nąć plamy z tłuszczu czy jak z pompą oświadczyć się ukochanej.
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PISZĄ O NAS!
Życie redakcji lokalnej gazety potrafi zaskakiwać. 
W środę 9 maja odwiedziła nas studentka Wydziału 
Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu 
Warszawskiego p. Aneta Czarnecka. Okazuje się, że 
nie tylko my piszemy, ale także o nas będzie się pisało.

Pani Aneta przygotowuje bowiem naukową pracę seme-
stralną o „Flesch Mazowsza”. Podczas sympatycznej, ponad 
godzinnej, rozmowy poznała naszą historię, wypytała 
o dzień dzisiejszy i plany rozwoju gazety. Z zainteresowa-
niem obejrzała archiwalne wydania Flescha. Na odchod-
nym  ofi arowaliśmy jej kilka tegorocznych egzemplarzy.

Mamy nadzieję, że praca będzie wysoko oceniona, choć 
czasu mało, a sympatyczna p. Aneta już niedługo zasili 
szeregi dziennikarskiej braci.

(mg)

URSUS. 50-lecie osiedla Niedźwiadek oraz 60-lecie Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej

Sport, zabawa oraz gry…
12 maja, w piękną i upalną sobotę, mieszkańcy Ursusa mogli wziąć udział w „Jubileuszowym Pikniku Rodzinnym” 
z okazji 60-lecia Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz 50-lecia osiedla Niedźwiadek. W programie imprezy 
odbyły się m.in. zawody sportowe, występy artystyczne oraz potańcówka.

Wydarzenie rozpoczęło 
się Spartakiadą na bo-

isku Szkoły Podstawowej 
nr 11 przy ul. Keniga 20, 
na którym odbyły się m.in. 
różne konkurencje spraw-
nościowe dla dzieci oraz 
turniej piłki nożnej o Puchar 
Prezesa RSM „Ursus”.  Na 
boisku zmierzyły się dwie 
drużyny: pracownicy RSM 
i pracownicy Urzędu Dziel-
nicy Ursus. Pomimo zaciętej 
walki mecz zakończył się 
wynikiem 7:3 dla pracow-
ników Urzędu Dzielnicy Ur-
sus. Zwycięzcom serdecznie 
gratulujemy!!!!

Dalsza część imprezy prze-
niosła się na tereny parku 
Czechowickiego, gdzie nie 
mogło zabraknąć licznych 
atrakcji dla najmłodszych. 
Specjalnie dla nich zosta-
ły rozstawione dmuchane 
zamki, wioska indiańska, 
obóz harcersk i ,  ściank a 
wspinaczkowa, LEGO i wie-
le innych atrakcji - wszystko 
to sprawiło że najmłodsi 
mieszkańcy Ursusa świetnie 
się bawili.

Artystyczną część pikniku 
uświetniły występy zespo-
łów disco polo –„ Boys” 
z Marcinem Millerem na cze-

le i „Akcent”, którego lide-
rem jest Zenon Martyniuk. 
Ich występy dostarczyły 
licznie zgromadzonej pod 
amfiteatrem publiczności 
wielu niesamowitych wra-
żeń.

Dzień zakończył się ta-
necznie, mieszkańcy bawili 
się przy gorących rytmach 
z zespołem muzycznym For-
te. Atmosfera była niezwy-
kle pozytywna, a uśmiechy 
nie schodziły, bawiącym się, 
z twarzy.

Tekst i foto: AD 

POSZUKUJĘ: 
DZIAŁEK, DOMÓW, MIESZKAŃ

 w Pruszkowie i okolicy

TEL. 22 730 33 40/43

WKD. Bilet na rower w weekendy już niepotrzebny

Rower jedzie za darmo!
Od maja pasażerowie Warszawskiej Kolei Dojazdowej 
mogą przewozić swoje rowery za darmo - bez 
konieczności kupowania dodatkowego biletu. Oferta 
będzie obowiązuje w weekendy i święta.

Jak informuje Warszawska Kolej Dojazdowa (WKD), od 
maja 2018 r. pasażer z ważnym biletem na przejazd pocią-
giem WKD może przewieźć jeden rower bez konieczności 
zakupu oddzielnego biletu. Rozwiązanie to obowiązuje 
w weekendy oraz w dni ustawowo wolne od pracy, gdy 
pociągi są mniej obłożone. Rowery nie mogą utrudniać 
podróży innym pasażerom i powinny być przewożone 
w pierwszej kolejności w miejscach do tego wyznaczonych, 
a w przypadku wyczerpania tego typu miejsc – w innym 
miejscu i w sposób nie utrudniający podróżowania innym 
pasażerom. W szczególności rower nie może utrudniać 
przejścia, ani narażać na szkodę osób i mienia innych pa-
sażerów oraz nie może zagrażać bezpieczeństwu ruchu.
– Wprowadzając możliwość nieodpłatnego przewozu 
roweru w dni wolne w pociągach WKD, wychodzimy na-
przeciw oczekiwaniom podróżnych oraz zgłaszanym w tym 
zakresie postulatom. Dzięki temu rozwiązaniu staramy się 
zachęcić osoby mieszkające nie tylko w pobliżu linii WKD, 
ale także na obszarach od niej oddalonych, do częstszego 
korzystania z podróży pociągami. Chcemy ponadto zachę-
cić do aktywnego spędzania wolnego czasu, ułatwiając 
przemieszczanie się pomiędzy miejscowościami, przez 
które przebiega linia „wukadki”. Wszystko to czynimy 
w ramach sukcesywnie rozwijanej oferty przewozowej 
– podkreśla Michał Panfi l, Prezes Zarządu Warszawskiej 
Kolei Dojazdowej.

Zasady przewozu rowerów w dni powszednie pozo-
stają bez zmian. Pasażerowie chcący przewieźć rower 
w WKD od poniedziałku do piątku (poza dniami ustawowo 
wolnymi od pracy) powinni więc posiadać oddzielny bilet 
- jednorazowy według taryfy normalnej albo miesięczny - 
z ważnością na całą linię WKD w cenie 44,80 z ł. 

Kinga Rochalska 
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Jak to jest być migrantką w Polsce?
O sytuacji cudzoziemek, ich obawach, planach i marzeniach rozmawiałam z Agatą Maksimowską, przedstawicielką 
warszawskiego stowarzyszenia Koalicja Karat, prowadzącego działalność na rzecz równości płci w aspekcie 
społeczno-ekonomicznym.

R e a l i z u j e c i e  p r o j e k t 
związany z migracją kobiet. 
J a k  w y g l ą d a  s y t u a c j a 
migrantek w Polsce?

Sytuacja zarówno migran-
tek, jak i migrantów w Pol-
sce daleka jest od ideału. 
Pokazuje to badanie prze-
prowadzone w 2015 roku 
przez Narodowy Bank Polski. 
Według niego, ponad połowa 
ankietowanych migrantów 
obu płci z Ukrainy uważa, 
że praca, którą wykonują 
w Polsce, jest pracą poniżej 
ich kwalifi kacji. Zatrudnienie 
najłatwiej znaleźć w rolnic-
twie, w usługach gastrono-
micznych i remontowych, bu-
downictwie, przetwórstwie 
żywności, usługach opiekuń-
czych, w transporcie i szero-
ko rozumianych usługach 
związanych ze wsparciem 
w prowadzeniu gospodar-
stwa domowego. Migrantki, 
które biorą udział w naszym 
projekcie, są z reguły bar-
dzo dobrze wykształcone. 
W swoim kraju pochodzenia 
zajmowały wysokie stanowi-
ska, często pracowały jako 
kierowniczki lub specjalistki. 
Niestety obecnie pracują 
w najniżej opłacanych zawo-
dach spośród wymienionych 
branż. Na pewno ma na to 
wpływ, wielokrotnie nagła-
śniana przez nasze Stowarzy-
szenie dyskryminacja kobiet 
na rynku pracy w Polsce. 
O tym, że kobiety, statystycz-
nie rzecz ujmując, są niżej 

wynagradzane niż mężczyźni 
wykonujący te same prace, 
mówi się ostatnio coraz wię-
cej. Mniej mówi się jednak 
o tym, że sam rynek pracy jest 
podzielony ze względu na 
płeć – na zawody lepiej opła-
cane, w których dominują 
mężczyźni, i gorzej opłacane, 
w których dominują kobiety.

Na czym to polega? Czy kobiece 
i męskie doświadczenia 
migracji różnią się?

Średnio, migrantki zarabiają 
mniej niż mężczyźni i kobiety 
obywatelstwa polskiego, oraz 
mniej niż mężczyźni cudzo-
ziemcy. Mówimy tutaj o sytu-
acji dyskryminacji krzyżowej 
– przesłanki na podstawie któ-

rych dana osoba jest gorzej 
traktowana (w tym wypad-
ku gorzej wynagradzana) są 
w tym wypadku co najmniej 
dwie: kraj pochodzenia i płeć. 
Na dokładkę krzyżują się. 
Oznacza to, że doświadczenia 
osoby dyskryminowanej jako 
cudzoziemki na rynku pracy 
nie da się sprowadzić tylko do 
doświadczenia dyskryminacji 
jako kobiety, albo tylko jako 
doświadczenia dyskryminacji 
jako cudzoziemca na rynku 
pracy. Jest to zupełnie inne 
doświadczenie i dużo gorsza 
sytuacja.

Skąd pochodzą zgłaszające 
się do was kobiety?

Przede wszystkim są to 

osoby pochodzące z Ukrainy 
i Białorusi. Zdarzyło się jed-
nak, że w naszych działaniach 
brały udział migrantki z Wiet-
namu, Indii czy Gambii.

D l a c z e g o  d o  P o l s k i 
przyjeżdża tylu migrantów 
ekonomicznych?

Osoby, które wybierają Pol-
skę jako miejsce pracy, kierują 
się przede wszystkim lepszymi 
zarobkami niż w swoim kraju 
– dla porównania średnie za-
robki w Polsce, to około 3500 
zł netto a na Ukrainie około 
1000 zł netto. Wojna i związany 
z nią kryzys ekonomiczny na 
Ukrainie spowodowały gi-
gantyczne bezrobocie i biedę. 
Migracja z Ukrainy do Polski 
wzrosła trzykrotnie w latach 
2013 – 2016. Na Białorusi sy-
tuacja ekonomiczna również 
nie jest stabilna, mimo podej-
mowanych planów ratowania 
gospodarki, sytuacja politycz-
na nie sprzyja wychodzeniu 
z recesji.

Polska jest krajem bliskim 
kulturowo dla Ukrainek 
i Białorusinek. Stosunkowo 
łatwo się w Polsce zaadapto-
wać, poznać język na takim 
poziomie, aby móc znaleźć 
pracę w usługach.

Jednak warto też zauważyć, 
że sytuacja w Polsce, zarówno 
jeśli chodzi o postawy wobec 
migrantów i migrantek, jak 
i brak polityki integracyjnej 
i przygotowania administracji 
do przyjęcia dużej liczby cu-

U NAS. Kobieta komendantem Straży Miejskiej w Milanówku

Jestem pracownikiem, jestem funkcjonariuszem!
Obecnym komendantem Straży 
Miejskiej w Milanówku jest 
Izabela Koźbiał. Jest to jedyna 
kobieta-komendant na całym 
Mazowszu.

Pani komendant ukończyła pe-
dagogikę resocjalizacyjną, a o jej 
drodze zawodowej związanej ze 
Strażą Miejską zadecydowała pasja 
pedagogiczna.

-Ukazało się ogłoszenie, że szukają 
magistrów pedagogiki. I to mnie uję-
ło. W 2006 roku aplikowałam do war-
szawskiej Straży Miejskiej, wydawało 
mi się, że będę się spełniać w roli peda-
goga w Straży. Życie zweryfi kowało to 
inaczej, tzn. dostałam mandatownik 
i poszłam wypisywać mandaty na 
ulicy – wspomina swoje pierwsze 
chwile w mundurze strażnika.

Praca w stołecznej Straży Miejskiej 
z czasem przyniosła jednak nowe 
wyzwania.

Walka ze stereotypem
-Pracowałam w rożnych referatach 

i robiłam najprzeróżniejsze rzeczy, od 
współpracy z Policyjnym Wydziałem 
do Spraw Nieletnich, a zakończyłam 
w Referacie Patrolowo-Interwencyj-
nym, gdzie pracowałam z samymi 
panami - dodaje.

Trzeba więc było stawić czoła 
stereotypowi „słabej kobiety”, sys-
tematycznie szkolić się w zakresie 
technik interwencji na ulicy i wy-
kazać się skutecznością, pomimo 
braku porównywalnej do panów 
siły fi zycznej.

- Np. w Warszawie jeździłam 
z nietrzeźwymi na Izbę Wytrzeźwień, 

trzeba było podnieść pana, przetrans-
portować, zrobić to jakimś sposobem 
– opowiada nasza bohaterka.

W Milanówku
W 2013 r. Izabela Koźbiał rozpo-

częła pracę w Straży Miejskiej w Mi-
lanówku. Na pytanie, jak pracuje się 
jej jako kobiecie w męskim gronie 
(w Milanówku oprócz Pani komen-
dant jest tylko jedna strażniczka 
miejska) odpowiada, że koncentruje 
się po prostu na swojej roli zawodo-
wej i obowiązkach.

-Jak zakładam mundur, to jestem 
pracownikiem, jestem funkcjonariu-
szem – mówi z uśmiechem.

Do obecnych zadań Pani komen-
dant należy całodobowa organiza-
cja i nadzór nad pracą milanowskiej 
Straży Miejskiej. Jeżeli w nocy 
wydarzyło się coś ważnego, np. 
zatrzymanie czy wypadek, to musi 
być informowana na bieżąco. Jeżeli 
zadziało się coś nietypowego, co 
wykracza poza zwykłą procedurę, 
musi być gotowa podjąć decyzję 
ad hoc.

-Mój dzień pracy się nie kończy, 
wracam do domu i cały czas jestem 
pod telefonem. Bo taki też mamy 
system pracy, pracujemy 24 godziny 
na dobę, jeżeli coś się dzieje na ulicy, 
to telefony o 2 czy o 3-ciej w nocy też 

są – informuje naszą dziennikarkę.

Profi laktyka bezpieczeństwa
Ważnym zadaniem jest profi lak-

tyka w zakresie bezpieczeństwa 
milanowskich dzieci, a także senio-
rów. Jako pedagog, oddziałując też 
„efektem munduru”, Izabela Koźbiał 
prowadzi zajęcia, podczas których 
uczniowie i przedszkolaki poprzez 
zabawę uczą się bezpiecznych za-
chowań w domu, na ulicy, w drodze 
do szkoły.

-Przypominamy sobie numery 
alarmowe, trenujemy sytuacje, jakie 
mogą się zdarzyć w domu i na ulicy, 
np. mama zemdlała i gdzie teraz 

dzwonię, i co mówię. W przedszkolach 
ćwiczymy, że nie wkłada się rąk do 
gniazdek. Bezpieczne zachowania 
z psami - jeżeli sobie idę, nie wkładam 
rąk za ogrodzenie, nie drażnię zwie-
rząt – tłumaczy Pani komendant.

Mama – kapitan 
Jak zatem pracując niemal non 

stop komendant milanowskiej Stra-
ży Miejskiej godzi życie prywatne 
z pracą?

-Mam 9-letniego syna, który się su-
per wkomponował w funkcjonowanie 
jednostki, bardzo lubi tu przyjeżdżać 
– opowiada z dumą.

Jest dumny z umundurowanej 
mamy - „kapitana”, na ile to możliwe 
uczestniczy w jej życiu zawodowym, 
zarządzając np. „pudełkiem profi lak-
tycznym”, w którym przechowywa-
ne są pomoce dydaktyczne do zajęć 
o bezpieczeństwie.

Przede wszystkim służyć
Zapytana, co uważa za kluczowe 

w swojej pracy, komendant Izabela 
Koźbiał wskazuje na służebną rolę 
Straży Miejskiej wobec społeczności 
lokalnej.

-Dla mnie na samym początku i na 
samym końcu jest zawsze człowiek. 
Chciałabym, żeby mieszkańcy, którzy 
do nas przychodzą i zgłaszają inter-
wencję, wychodzili z poczuciem, ze 
ktoś się nimi zajął i chciał im pomóc.

Aby dowiedzieć się, jak Straż 
Miejska w Milanówku realizuje to 
zadanie, zapraszamy do czerwco-
wego wydania gazety.

Tekst i foto:
Sylwia Pańków

dzoziemców, do tej pory nie 
zachęca do migracji na stałe. 

Co oferujecie cudzoziemkom?
W ramach wsparcia zawo-

dowego oferujemy warsztaty 
mające na celu podniesienie 
wiedzy o rynku pracy w Pol-
sce i obowiązującym prawie 
pracy. Dużym powodzeniem 
cieszą się warsztaty dotyczą-
ce umiejętności poszukiwa-
nia pracy oraz planowania 
kariery. Poruszamy również 
temat tego, jak bronić się 
przed dyskryminacją, mob-
bingiem i przemocą sek-
sualną w pracy, oferujemy 
warsztaty asertywności Wen-
Do. Poza warsztatami prowa-
dzimy kursy językowe, pod-
stawowe i zaawanasowane, 
w ramach których duży na-
cisk kładziony jest na słow-
nictwo związane z pracą 
i różnicami kulturowymi 
w podejściu do płci. Organi-
zujemy także konsultacje za-
wodowe – indywidualne spo-
tkania z doradczynią, pod-
czas których można omówić 
swoje plany poszukiwania 
pracy w Polsce, skonsulto-
wać CV, czy dowiedzieć się 
o możliwościach podniesie-
nia kwalifi kacji.

Jakie problemy najczęściej 
zgłaszają do Was kobiety?

Bardzo często problemem 
jest nieznajomość specyfi ki 
rynku pracy w Polsce. Jest to 
zawsze coś, czego wszędzie 
migranci i uchodźcy muszą 
się nauczyć, aby w pełni ro-
zumieć niuanse poszukiwa-
nia pracy, oczekiwań praco-
dawców, zasad nostryfi kacji 
dyplomów, a nawet stylu 
pisania CV. W każdym kraju 
wygląda to inaczej. 

C z y  z d a r z a  s i ę  W a m 
roz s ze r z a ć  d z i a ł a l n o ś ć 

n a  u d z i e l a n i e  p o m o c y 
r ó w n i e ż  m ę ż c z y z n o m 
z doświadczeniem migracji 
lub Polkom, które mają np. 
problemy na rynku pracy?

Zajmujemy się głównie 
kobietami, jest to dla nas 
priorytetowa grupa, z racji 
tego, że jak wyżej wspo-
mniałam, kobiety napotykają 
więcej barier w swoim życiu 
zawodowym i społecznym. 
Jeśli chodzi o Polki, to inne 
projekty naszej organiza-
cji były ogólnie poświęco-
ne kobietom, nie tylko tym 
z d oświadczeniem migracji. 
W przeszłości zajmowałyśmy 
się dyskryminacją na rynku 
pracy kobiet z wykształce-
niem zawodowym, prawami 
pracowniczymi osób pracują-
cych w supermarketach, 

Z jakim odzewem spotkali 
s i ę  Pa ń s t wo  z e  s t r o ny 
korzystających z Waszej 
pomocy migrantek?

Spotykamy się z bardzo po-
zytywnymi opiniami uczest-
niczek naszych warsztatów 
i kursów językowych. Cudzo-
ziemki polecają sobie prowa-
dzone przez nas działania. 
Mamy też sporą rzeszę fanek 
na facebooku. Nasze zajęcia 
prowadzą osoby z wielolet-
nim doświadczeniem. Często 
są to również cudzoziemki, 
co sprawia, że mają najlepszy 
kontakt z uczestniczkami.

Bardzo dziękuję za rozmowę 
i  ż yc z ę  j e s z c z e  w i ę c e j 
pomyślnych działań na rzecz 
kobiet.

Zapisy na warsztaty i kon-
sultacje prowadzone są pod 
adresem:
agata.maksimowska@

karat.org.pl

Rozmawiała:
Lucyna Dąbrowska
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U NAS. Już w sobotę Noc Muzeów

Jedyna taka noc w roku
Każdego roku jest taka jedna noc, że instytucje zamknięte w nocy otwierają przed wszystkimi chętnymi swoje 
podwoje. To oczywiście Noc Muzeów. Sprawdziliśmy gdzie w okolicy warto wybrać się w tę niezwykłą noc.

 Kalendarz
 Imprez
 Kulturalnych

Z A P R A S Z A M Y

17 maja (czwartek)
Godz. 17:00 „Piotr Drzewiecki – Prezydent Warszawy 

w czasie narodzin Niepodległości. Na wykład prof. 
Mariana M. Drozdowskiego zaprasza Pruszkowskie 
Towarzystwo Kulturalno - Naukowe.

Miejsce: sala konferencyjna w budynku Starostwa 
Powiatowego, ul. Drzymały 30, Pruszków;

Godz. 18:00 Debata „Adres: Niepodległość - jak 
tam dojść?”

Jest to wydarzenie organizowane w ramach obchodów 
setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, 
pod honorowym patronatem Jana Starzyńskiego – Pre-
zydenta Miasta Pruszkowa.

Miejsce: Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowiec-
kiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie, Pl. Jana Pawła 
II 2, 05-800 Pruszków.

18 maja (piątek)
Godz. 18:00 Koncert charytatywny z udziałem 

zespołu „2+1” oraz musicalowej grupy „Arsus”.
Cegiełki do nabycia przed koncertem. Zebrane pienią-

dze zostaną przeznaczone w całości dla uczniów Szkoły 
„Przylądek” w Pruszkowie w ramach Światowego Dnia 
Świadectwa Autyzmu.

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

20 maja (niedziela)
Godz. 16.30 Koncert z cyklu Niedzielne Spotkania 

z Muzyką Kameralną: „Les Sons de l’Air” Alicja 
Włyńczyk – saksofon, Jarosław Gałuszka –akordeon  
„Dzwięki powietrza”.

Miejsce: Dom Kultury „Kolorowa”, Warszawa, ul. gen. 
K. Sosnkowskiego 16.

21 maja (poniedziałek)
Godz.  18:00 Musical  „Grease” w w ykona-

niu Młodzieżowej Grypy Musicalowej „Arsus”.
Reżyseria i prowadzenie Anna Kałużna. Wstęp wolny.

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

Godz. 18:00 Wernisaż malarstwa Elżbiety Marii 
Sawickiej. Wstęp wolny.

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

23 maja (środa)
Godz. 18:00 Koncert grupy muzycznej „Magia” z Ze-

społu Szkół nr 37 im. Agnieszki Osieckiej w Warszawie 
okazji Dnia Matki. Wstęp wolny.

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

24 maja (czwartek)
Godz. 18:00 „Niedługo wakacje” kabaretu Pół serio.
Występ kabaretu „Pół serio” w programie satyrycznym 

„Niedługo wakacje”. Reżyseria Wanda Stańczak. Wstęp 
wolny.

Miejsce: Ośrodek Kultury Arsus w Dzielnicy Ursus m. 
st. Warszawy, ul. Traktorzystów 14, sala kameralna.

26 maja (sobota)
Godz. 13:00 Rodzinny piknik z okazji Dnia Matki 

„Dzieci Mamom”
W programie: pokazy taneczne, występy wokalne, 

wspólna zumba, warsztaty plastyczne, miasteczko ruchu 
drogowego, fotobudka.

Miejsce: teren Przedszkola nr 4 im. Króla Maciusia 
Pierwszego w Grodzisku Maz., ul. Górna 12.

Zebrał: (mg)

•Wystawy •Filmy •Koncerty •Spotkania

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

Starych Babic, Kwirynowa, 
Blizne Łaszczyńskiego,

Blizne Jasińskiego,
Koczarg Starych

TELEFON (22) 730 33 40/43

Burmistrz
Miasta Milanówka

informuje, że w dniach od 26.04.2018 r. do 17.05.2018 r. w 
siedzibie Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45 i 
przy ul. Spacerowej 4 na tablicach ogłoszeń został wywie-
szony wykaz nieruchomości położonej w Milanówku przy ul. 
Kościelnej 3, przeznaczonej do oddania w użyczenie. Wykaz 
został także zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej 
(https://milanowek.pl/bip/menu-przedmiotowe/gospodar-
ka-nieruchomosciami/obwieszczenia/10609-2018).

W najbliższą sobotę 19 
maja stołeczne mu-

zea będą tętnić życiem. Ze 
wszystkimi atrakcjami można 
się zapoznać w Internecie. 
A co jeśli nie chcemy wyru-
szać na nocną eskapadę do 
Warszawy? Na naszym tere-
nie bogaty program corocz-
nej Nocy Muzeów przygo-
towało Muzeum Dulag 121, 
a jeśli ktoś jest wielbicielem 
stylu retro, koniecznie powi-
nien odwiedzić Grodzisk Maz.

W tę wyjątkową noc Mu-
zeum Dulag 121 mieszczące 
się w Pruszkowie przy ul. 
3 Maja 8a będzie czynne 
od 16:00 do 1:00 w nocy. Na 
przybyłych gości czeka wiele 
atrakcji, w tym prezentacja 
wystawy „W 526 dni dookoła 
Polski. Jak Kazimierz Paluch 
przemierzył kraj w X rocznicę 
odzyskania niepodległości” 
przygotowanej przez Mu-
zeum Historii Polski. W 100. 
rocznicę odzyskania niepod-
ległości Kazimierz Paluch 
przebył ponad 6,5 tys. km 
wzdłuż granic II RP. Wystawa 
rekonstruuje jego wyprawę 
i przemiany, które nastąpiły po 
odzyskaniu niepodległości.

Możemy także zobaczyć 
jak bawili się rodzice naszych 
dziadków poznając plenero-
we gry i zabawy Dwudziesto-
lecia Międzywojennego dla 
dzieci w wieku 5-11 lat. Bę-
dzie można także zapoznać 
się z fragmentami „Pamiętni-
ka z Powstania Warszawskie-
go” Mirona Białoszewskiego, 
który był więźniem obozu 
Dulag 121. 

Wytrwałych po godz. 21. 
i po 23. niezastąpiony prze-
wodnik,  znawca historii 
Pruszkowa Szymon Kucharski 
oprowadzi po zakamarkach 
dawnych Warsztatów Kolejo-
wych opowiadając o ich burz-
liwej XIX i XX wiecznej historii. 
W jego opowieści pojawią się 
także wątki związane z histo-
rią obozu Dulag 121.

Po raz pierwszy Noc Mu-
zeów odbędzie się w Mila-

nówku. Między godz. 19.00 
a 0.30 w Willi Waleria (Mila-
nówek, ul. Spacerowa 20) 
w oryginalnej pracowni Jana 
Szczepkowskiego będziemy 
mogli oglądać prace malar-
skie (obrazy olejne, gwasze, 
pastele znanych, polskich 
artystów). Ponadto rzeźby 
Jana Szczepkowskiego oraz 
małe formy rzeźbiarskie in-
nych artystów.

Pokazana zostanie rów-
nież porcelana z wytwórni 
w Ćmielowie, Wałbrzychu, 
Włocławku i wyroby szkalne 
hut „Niemen”, „Hortensja”, 
„Zawiercie” i innych.

Będziemy mieli także oka-
zję podziwiać tkaninę ar-
tystyczną, meble z okresu 
XX-lecia i drobne przedmioty 
codziennego użytku.

Eksponaty pochodzą ze 
zbiorów prywatnych i kolekcji 

rzeźb Jana Szczepkowskiego 
należacej do miasta Mila-
nówka. Wystawę organizują: 
Stowarzyszenie Razem dla 
Milanówka oraz Centrum 
Środowisk Twórczych Willa 
Waleria.

Grodziskie instytucje kultu-
ry proponują natomiast „Noc 
Muzeów w stylu retro”. Już 
od godz. 16.00 zapraszają: 
Dworek Skarbków, Izba Tra-
dycji WKD i Willa Radogoszcz, 
gdzie na zwiedzających 
czekają francuskie lata 20. 
W godz. 16.30 – 17.00 i 17.30 
– 18.00 Willa Foksal zaprasza 
na zwiedzanie z przewodni-
kiem. Bal folk i atelier foto-
grafi czne w Poczekalni PKP 
rozpoczną się o 21.00.

Zagłębiając się w lata 20, 
które przygotowała Willa 
Radogoszcz będziemy mieć 
możliwość m.in. wykonania 
fascynatorów (damskich na-
kryć głowy z epoki), wybudo-
wać Wierzę Eiffl  a z makaronu, 
wykonać makijaż francuski 
i poznać paryską Bohemę.

W imieniu organizatorów 
zapraszamy do zwiedzania 
i miłego spędzenia tej jedynej 
nocy w roku.                       (mg)

WARSZAWSKIE TARGI KSIĄŻKI 2018
W dniach: 17 – 20 maja, Książnica Pruszkowska po raz dziewiąty będzie promować swoje wydawnictwa na 
Warszawskich Targach Książki.

W ubiegłym roku Stadion Narodowy odwiedziło blisko 
800 wystawców z 32 krajów, 1000 twórców, odbyło się około 
1500 wydarzeń. To największe międzynarodowe wydarzenie 
tej branży w Polsce. A jak będzie w tym roku?

W tym roku ponownie miłośnicy książek i czytania będą 
mieli niepowtarzalną okazję do zdobycia autografów, za-
kupu nowości i uczestniczenia w ciekawych wydarzeniach. 
Z czytelnikami, podczas czterech majowych dni na PGE Naro-
dowym, spotka się około 1000 twórców. Organizatorzy wraz 
z partnerami przygotowali niezwykle bogatą ofertę spotkań 
z autorami, debat, konferencji, warsztatów, lekcji literatury 
i historii, atrakcji dla dzieci, wydarzeń artystyczno-literackich, 
nagród literackich i branżowych, konkursów i wystaw.

Szukajcie nas na stoisku nr 306/G razem z Biblioteką Pu-
bliczną m.st. Warszawy.

Czekamy!     (a)
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3539/1821/OMS Grodzisk Mazowiecki,
2 pokoje, pow. 40 m2, cena 230.000 zł

3538/1821/OMS Grodzisk Mazowiecki,
kawalerka, pow. 32 m2, cena 163.000 zł

3537/1821/OMS Warszawa, Ursus - Skorosze,
2 pokoje, pow. 48 m2, cena 380.000 zł

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

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

3526/1821/OMS Grodzisk Mazowiecki,
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 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,
4 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 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 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. 21m2, 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 429.000 zł

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

1757/1821/ODS Pruszków, stan deweloperski,
pół bliźniaka, 4 pokoje, pow. 121 m2, działka
o pow. 305 m2, cena 558.000 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

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

1748/1821/ODS Warszawa, Ursus, 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 Maz. ,  s tan
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 Maz. ,  s tan
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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 890.000zł

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

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 360.000 zł

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

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

1533/1821/ODS Grodzisk Maz., 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

1528/1821/ODS Nadarzyn, Rozalin, wolnostojący,
3 pokoje, pow. 180 m2, działka pow. 1800 m2,
cena 695.000 zł

2712/1821/OGS Otrębusy, usługowa, pow.
1500 m2, cena 499.000 zł

2711/1821/OGS Brwinów, budowlana, pow.
830 m2, cena 220.000 zł

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

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. 799m2, cena 750.000 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2549/1821/OGS Nadarzyn, Rozalin, budowlana,
pow. 5700 m2, cena 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

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 Mazowiecki,
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
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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

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

SZUKAM PRACY:
-Emerytka lat 60 poszukuje pracy. Może 

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

-Kulturalna, sympatyczna kobieta 
w średnim wieku podejmie pracę wraz 
z zamieszkaniem w charakterze opiekunki 
lub inne propozycje. Tel.503 935 178

-Podejmę pracę chałupniczą. Tel. 574 
215 996

-Podejmę pracę od zaraz z bardzo wyma-
gającą, starszą osobą. Mam doświadczenie i 
jestem bez nałogów. Tel. 515 348 741

AUTOMOTO:
-Kolektor ssący do Renault Scenic 1,6 

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

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

-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

-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: 42 950 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 bezpośrednio plac 2100 
m2 przy trasie Warszawa-Grodzisk Mazo-
wiecki, przy sygnalizacji na skrzyżowaniu 
z drogą Nadarzyn –Brwinów. Punkt 
doskonały na działalność motoryzacyjną 
lub wybudowanie np. obiektu medycz-
nego. Cena: 890.000 zł, tel. 693 309 293

-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 działkę rekreacyjno-bu-
dowlaną o pow. 2460 m2, (74 km od 
centrum Warszawy) na trasie Gdańskiej, 
od Płońska w bok na Nowe Miasto, poło-
żoną między lasem a rzeką Wkrą, działka 
zagospodarowana. Tel. 697 060 820

-Sprzedam działkę w Bożej Woli k. 
Błonia 5700 m2. Na działce: prąd, siła, 
woda miejska, studnia oraz całoroczny 
mały dom i budynki gospodarcze. Dział-
ka jest zagospodarowana, zalesiona. 
W pobliżu sklepy, szkoła, dworzec kole-
jowy i przystanek autobusowy. Pozwo-
lenie na budowę domu. Sprzedam tanio 
z powodu wyjazdu. Tel. 571 398 457

-Sprzedam działki uzbrojone: woda, 
prąd. Gąsiorowo Olsztyńskie. Cena: 30-40 
zł/m2. Tel. 602 613 658

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

-Wynajmę budynek w stanie suro-
wym 120 m2 do adaptacji na działal-
ność. Świetna lokalizacja w Grodzisku 
Maz. Tel. 666 497 482

-Zamienię siedlisko 0,37 ha w oko-
licach Mszczonowa na mieszkanie 
własnościowe lub sprzedam. Czekam 
na inne propozycje. Tel. 509 550 627

MATRYMONIALNE:
-Poznam kobietę, mam 56 l. Tel. 791 

766 758
-Sympatyczna, uczciwa 65 l. z Ursusa 

pozna koleżankę z Ursusa. Tel. 882 
640 626

-Wdowa lat 55 pozna pana stanu wol-
nego. Tel. 731 272 491

-Wdowiec 55 lat, niezależny pozna 
pana do stałego związku. Tel. 604 325 
555

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

-Kask motocyklowy sprzedam, nowy, 

cena: 170 zł. Tel. 574 215 996
-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 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 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

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

-Sprzedam akwarium 112 litrów cena: 
110 zł. Tel. 574 215 996

-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 dwie przyczepy kempin-
gowe, jedna niezarejestrowana 1200 zł, 
druga zarejestrowana 3000 zł. Tel. 604 
729 649

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

-Sprzedam gazowy piec łazienkowy 

Junkers - używany, sprawny. Tel. 692 
091 487

-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 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 po likwidacji sklepu 
z odzieżą cztery lady w połowie prze-
szklone po 100 zł, trzy regały z półkami 
szer.: 0,90 m i wys. 2,20 m po 100 zł, 
dwie witryny wys. 1,50 m i głęb. 0,5 m 
po 150 zł. Wszystko w kolorze grusza. 
Odbiór: Mokotów, Stegny. Tel. 501 
384 820

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

-Sprzedam wózek inwalidzki prawie 
nowy, tel.697 060 820

-Sprzedam używane akumulatory, 
gwarancja. Tel. 510 800 370

-Sprzedam zmywarkę do naczyń „Go-
renje”, szer. 45 cm, używana, sprawna, 
cena: 120 zł. Tel. 601 374 676

-Wyprzedaż różnych rzeczy z garażu 
i strychu - tanio. Grodzisk Maz. Tel. (22) 
755 74 87

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

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

-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

-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

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

RÓŻNE
-Fotelik na rower sprzedam moco-

wany z przodu i drugi mocowany z 
tyłu. Cena do uzgodnienia. Tel. 511 
505 265

-Horoskopy partnerskie dla młodych 
par. Tel. 511 137 897

-Kółka do wózka lub taczki. Tanio. Tel. 
511 505 265

-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

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