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PRUSZKÓW. Nie tylko 1 czerwca Pomaganie Jest Trendy

Pierwszy na Mazowszu
Mieszkańcy Pruszkowa będą mogli pomagać 
potrzebującym w trakcie codziennych zakupów 
w swoim regionie .  Wszystko za  sprawą 
p o p u l a r n e g o  s k l e p u  c h a r y t a t y w n e g o 
fundacji Pomaganie Jest Trendy, który pod 
nazwą „Babu Shop” zawita do Pruszkowa 
1 czerwca, czyli w Dzień Dziecka.

Punkt ten da możliwość mieszkańcom Pruszkowa doko-
nywania zakupu zdrowych produktów dla całych rodzin, 
a zyski ze sprzedaży wspierać będą potrzebujących 
w swoim sąsiedztwie za pośrednictwem fundacji Start-
Smart Alicji Węgorzewskiej .

Festyn w Dniu Dziecka
Gościem specjalnym imprezy będzie popularny aktor 

Mikołaj Krawczyk, przyjedzie on do Pruszkowa wspólnie 
z Duszkiem Babu, w ramach ogólnopolskiej trasy zdrowego 
trybu życia. Impreza odbędzie się 1 czerwca w Pruszkowie 
przy ulicy Bolesława Prusa 35, od godziny 11:00 do 18:00. 
W tym samym czasie w miejscu tym powstanie pierwszy 
w mazowieckiem charytatywny sklep ze zdrową żywnością 
„Babu Shop” oraz wyjątkowy żłobek „Słoneczko” prowadzo-
ny przez fundację StartSmart, do którego w dniu imprezy 
zapisy przyjmować będzie osobiście jego założycielka 
znana śpiewaczka operowa i jurorka „Bitwy na głosy” Alicja 
Węgorzewska.

Pomóc potrzebującym
W ofercie sklepu znajdują się produkty z segmentu 

zdrowej żywności i naturalnych kosmetyków. Aż połowa 
zysków przeznaczana jest na potrzebujących z miast, 
w których produkty wygenerują zysk, w tym wypadku 
w Pruszkowie cała kwota zebrana ze sprzedaży trafi  do 
potrzebujących. Co więcej mieszkańcy po otrzymaniu 
paragonu, będą mogli na jego odwrotnej stronie napi-
sać nazwę lokalnej fundacji, która te wsparcie będzie 
otrzymywać. Wsparcie otrzyma ta, która uzyska naj-
większą liczbę głosów. Pozostałe 25% trafia na rzecz 
fundacji Esapuri dr Zbigniewa Kurpika w celu budowy 
sierocińca ze szpitalem w Ugandzie, a kolejne 25% to 
budżet na organizację trasy Dnia Zdrowego Trybu Życia 
z Duszkiem Babu. 

- Liczymy , że uda nam się pomóc nie tylko w Pruszkowie, 
ale potrzebującym w całej Polsce, sukces zależy wyłącznie 
od konsumentów – tłumaczy Izabela Ołownia, kierownik 
dobroczynnej sieci.

Kupuj z Duszkiem Babu
Fundacja w ramach swojego programu spełnia marzenia 

potrzebujących w całej Polsce, fi nansując zarówno indywi-
dualnie jak i za pośrednictwem organizacji dobroczynnych, 
które dla generowania większych zysków angażują się 
w projekt, poprzez włączania swoich wolontariuszy do 
budowania lokalnej sieci sprzedaży. Wystarczy zatem 
w trakcie codziennych zakupów wybrać szeroką gamę 
produktów oznaczonych Duszkiem Babu, aby pomóc 
potrzebującym.

Organizatorzy zachęcają do zgłaszania swojego 
uczestnictwa na stronie: https://www.facebook.com/
events/1985546824802305/ oraz zachęcania do uczestnic-
twa w evencie swoich znajomych. Czym więcej bowiem osób 
w imprezie weźmie udział i dokona zakupów, tym wię-
cej funduszy uda się zebrać i przekazać potrzebującym 
w Pruszkowie.

Bieżące informacje znajdować się będą sukcesywnie 
także na stronach fundacji www.pomaganiejesttrendy.
com.pl oraz www.facebook.com/PomaganieJestTrendy 

BRWINÓW. Festyn rodzinny w Szkole Podstawowej nr 1

Dzień Matki w burzowej aurze
W sobotę 26 maja Szkoła Podstawowa nr 1 w Brwinowie zaprosiła do siebie na festyn rodzinny. Organizatorzy 
i animatorzy dzielnie stawili czoła deszczowej aurze, impreza planowana jako plenerowa przeniosła się do szkolnych 
pomieszczeń.

Wydarzenie pod hasłem 
„Sport, rodzina i za-

bawa” koncentrowało się 
głównie wokół zabaw spor-
towych. Na sali gimnastycz-
nej mamy tańczyły Zumbę 
poprowadzoną przez in-
struktorkę (fot. dół).

W hali sportowej dzieci 
i rodzice wspólnie uczest-
nicz yl i  w pomysłowych 
i nietrudnych dyscyplinach 
sportowych zaprojektowa-
nych przez animatorów. 
Rzut beretem na odległość, 
„sk ak aniec ” na  p i łk ach 
z uszami czy rzuty do wiel-
kiego kosza leżały w zakresie 
możliwości wszystkich, na-
wet tych minimalnie wyspor-
towanych. Zdecydowanie 
najbardziej widowiskowa, a 
przy okazji integrująca, była 
zabawa w szybką zamianę 
miejsc pod wielkim koloro-
wym kołem. Na wszystkie 
dzieci, które wzięły udział 
w konkurencjach niezależnie 
od wyników, czekały miłe 
nagrody.

Popularnością, zwłaszcza 
wśród mam, cieszyła się 
fotobudka z zabawnymi 
gadżetami – można było 
zrobić sobie humorystycz-
ne zdjęcia w teatralnych 
n a k r y c i a c h  g ł o w y  ( f o t . 
z prawej) .  Dzieci dla od-
miany poddawały się  obo-
wiązkowemu na takich im-
prezach malowaniu buziek 
i  robieniu tatuaży. Rada 

Rodziców zapewniła świet-
ne domowe ciasta i sałatki, 
a kuchnia szkolna koktajle 
owocowe.

W miarę poprawy pogody 
pojawił się i akcent plenero-
wy – gigantyczne tęczowe 
bańki mydlane (Fot. góra). 
Trochę szkoda, że zabra-
kło słońca, wtedy impreza 
mogłaby w pełni rozwinąć 
skrzydła.

Tekst i foto: (PS)
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POSZUKUJĘ: 
DZIAŁEK, DOMÓW, 

MIESZKAŃ
 w Pruszkowie i okolicy

TEL. 22 730 33 40/43

PRUSZKÓW. Jubileuszowe święto miasta

W ten weekend nikt nie spał
W dniach 27 i 28 maja odbyły się XX Dni Pruszkowa. Organizatorzy dołożyli wszelkich 
starań aby każdy znalazł dla siebie coś interesującego.

Program imprezy rozłożony został na dwa dni i aż trzy lokalizacje.
Sobotnia, pierwsza część rozpoczęła się o godzinie 12:00 w Parku Kościuszki i dedyko-

wana została przede wszystkim najmłodszym.
Biuro Promocji i Kultury Miasta przygotowało szereg atrakcji, które odbywały się pod okiem 

profesjonalnych animatorów. W programie znalazły się: gry, konkursy, zajęcia tematyczne, 
warsztaty plastyczne, zabawy taneczne.

Od godziny 16:00 w Parku Kościuszki zaczęła się część koncertowa, która mimo złej aury 
(padający deszcz) przyciągnęła tłumy mieszkańców Pruszkowa. Miłośnicy polskiej muzyki 
rozrywkowej mogli bawić się razem z takimi zespołami jak: BOYS, New York oraz Piersi.

Niedzielna odsłona Dni Pruszkowa rozpoczęła się od V już edycji Pruszkowskiego Biegu 
Wolności. Biegacze startujący o godz. 10.00 ze stadionu Znicza przebiegli ulicami miasta dy-
stans 10 km. Po sportowych zmaganiach impreza znowu przeniosła się do Parku Kościuszki, 
gdzie na dzieci ponownie czekało wiele atrakcji. A wśród nich: miasteczko ruchu drogowego, 
wystawa zwierząt, malowanie buziek, zawody i konkursy. Milusińscy mogli też zrobić sobie 
zdjęcia z bajkowymi pluszakami.

O godz. 15.00 na terenie Pływalni Kapry na miłośników sportów wodnych czekały emocje 
sportowe w postaci  rozgrywanych w ramach Pruszkowskiej Ligi Pływackiej zawodów.

Od godziny 16:00 rozpoczęła się druga część koncertowa. Tego dnia miłośnicy rocka 
i mocniejszego grania mogli spotkać się ze swoimi idolami i wspólnie bawić aż do późnych 
godzin wieczornych. Na scenie pojawili się najpierw Avocado, następnie Nocny Kochanek, 
zespół Cree, a niekwestionowaną gwiazdą wieczoru była Agnieszka Chylińska i to jej koncert 

przyciągnął najwięcej fanów.
W trakcie święta swojego miasta mieszkańcy Pruszkowa mogli zjeść przepyszne potrawy 

przygotowane przez wystawców. Nie zabrakło namiotu Miejskiej Rady Seniorów, Budżetu 
Obywatelskiego, gdzie przy pomocy pracowników urzędu zagłosować można było na swój 
ulubiony projekt przyszłorocznej inwestycji. Tłumnie odwiedzany był także namiot Pruszkow-
skiego Stowarzyszenia na Rzecz Zwierząt, którego jesteśmy patronem medialnym. Można 
było zgłosić się do wolontariatu, zadeklarować adopcję zwierzaka lub po prostu dowiedzieć 
się czegoś więcej na temat działalności PSnRZ.

Przez całe dwa dni nad bezpieczeństwem mieszkańców czuwały służby porządkowe.
W imieniu swoim i mieszkańców dziękujemy organizatorom za tak wspaniałe przygotowa-

nie XX Dni Pruszkowa oraz czekamy na kolejne imprezy plenerowe przygotowywane przez 
miasto. Będziemy tam z Wami i będziemy jak zwykle relacjonować ich przebieg. Jedno jest 
pewne, że w ten weekend Pruszków nie spał.

Tekst i foto:
Katarzyna Włodarczyk

MIEJSCE 
NA TWOJĄ 
REKLAMĘ

KONTAKT: 
885 585 001
885 585 005
601 967 788

R E K L A M A

Jesteśmy na
www.face-

book.
com/

Flesch 
Mazowsza
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REGION. Starosta Samorządowcem Roku 2017!

Ważny jest kontakt z mieszkańcami

Podczas odbywającego 
s i ę  w  K a t o w i c a c h 
j u b i l e u s z o w e g o 
X Europejskiego Kongresu 
Gospodarczego Starosta 
Pruszkowski Maksym 
Gołoś został wyróżniony 
tytułem Samorządowca 
Roku 2017 w kategorii 
Starostów. W głosowaniu 
wzięło udział  ponad 
270 tysięcy czytelników 
Portalu Samorządowego, 
organizatora plebiscytu.

Burmistrz Mińska Mazo-
wieckiego Marcin Ja-

kubowski, radny powiatu 
nowotarskiego Bogusław 
Waksmundzki, radna sejmi-
ku województwa śląskie-
go Halina Bieda, starosta 

pruszkowski Maksym Gołoś, 
marszałek województwa ślą-
skiego Wojciech Saługa oraz 
miejski radny ze Stalowej 
Woli Daniel Hausner zostali 
laureatami organizowanego 
przez Portal Samorządowy 
plebiscytu na Samorządow-
ca Roku 2017. Podczas uro-
czystej gali zorganizowanej 
w ramach Europejskiego Kon-
gresu Gospodarczego laure-
aci odebrali wyróżnienia.

Czytelnicy wybrali naj-
lepszych samorządowców 
w kategoriach: najlepszy 
marszałek województwa, 
najlepszy prezydent/bur-
mistrz miasta, najlepszy 
radny miejski, powiatowy 
i wojewódzki oraz najlepszy 
starosta. Po raz pierwszy 
w PortalSamorządowy.pl 
można było głosować na naj-
lepszego starostę powiatu. 

Został nim Maksym Gołoś, 
Starosta Pruszkowski.

Po odebraniu nagrody Mak-
sym Gołoś podkreślał wagę 
kontaktu z mieszkańcami 
i to nie tylko przed wyborami:

-Staramy się nie tracić 
kontaktu z mieszkańcami, 
z nimi ustalamy priorytety. 
Wybór dokonuje się nie 
tylko przy urnie, ale musi 
być kontynuowany na każ-
dej sesji, zarządzie – mówił 
podczas gali.

Dodał także, że nagroda to 
motywacja do dalszej pracy.

Ta edycja plebiscytu oka-
zała się rekordową. W sumie 
na marszałków województw, 
starostów, prezydentów 
i burmistrzów miast oraz rad-
nych miejskich, powiatowych 
i wojewódzkich oddano po-
nad 270 tysięcy głosów!

Czytelnicy Portalu Samo-
rządowego, oddając głosy 
na swoich faworytów, wska-
zywali, którzy przedstawi-
ciele samorządu najlepiej 
wywiązują się z przedwy-
borczych obietnic oraz wy-
pełniają swoje obowiązki. 
Liczba oddanych głosów 
to także wskazówka, którzy 
samorządowcy cieszą się 
największym zaufaniem spo-
łeczeństwa.

P r z y p o m i n a m y ,  ż e 
w kwietniu tego roku Po-
wiat Pruszkowski otrzymał 
również tytuł Najlepszego 
Powiatu w Polsce.

Krzysztof Bukowski
Zastępca Naczelnika

Biura Zarządu

POSZUKUJĘ:
DZIAŁEK , DOMÓW, MIESZKAŃ

w okolicach Ożarowa Mazowieckiego,
Star ych Babic,  Kwir ynowa, Blizne 

Łaszczyńskiego, Blizne Jasińskiego,
Koczarg Star ych

TELEFON (22) 730 33 40/43

 

 

 

 

Burmistrz Miasta Milanówka
informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45 

i przy ul. Spacerowej 4 na tablicach ogłoszeń zostały wywieszone wykazy nieruchomości 
położonych w Milanówku:

• przy ul. Długiej, przeznaczonej do sprzedaży, w dniach od 24.05.2018  r. 
do 14.06.2018  r.

• przy ul. Zawąskiej, przeznaczonej do sprzedaży, w dniach od 24.05.2018  r. 
do 14.06.2018  r.

• przy ul. Spacerowej, przeznaczonej do sprzedaży, w dniach od 16.05.2018  r. 
do 06.06.2018 r.

Wykazy zostały także zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej (https://milanowek.
pl/bip/menu-przedmiotowe/gospodarka-nieruchomosciami/obwieszczenia/10609-2018). 

U NAS. Park w Brwinowie z kolejną dotacją

2,1 mln zł na ogród botaniczny
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał 2,1 mln zł unijnej 
dotacji na prace w parku w Brwinowie,  w tym na stworzenie ogrodu botanicznego. 
Mieszkańcy będą mogli cieszyć się zieloną enklawą już w 2021 roku.

Dotacja na prace w brwinowskim parku
Burmistrz Arkadiusz Kosiński oraz wiceprezes zarządu Narodowego Funduszu Ochro-

ny Środowiska i Gospodarki Wodnej Dominik Bąk podpisali umowę na dofi nansowanie 
w wysokości 2 140 229,65 zł ze środków unijnych projektu: „Kolejny etap rewitalizacji parku 
miejskiego w Brwinowie – zagospodarowanie terenów zieleni”.

Jest to kolejna dotacja na prace w brwinowskim parku. Wcześniej udało się uzyskać re-
fundację kosztów inwestycji przeprowadzonej w 2013 roku. Rewitalizacja parku miejskiego 
objęła wówczas remont głównego ciągu pieszego, wymianę nawierzchni alei parkowych, 
budowę nowego chodnika, oświetlenia i systemu monitoringu.

W parku będą rosły gatunki rodzime
Realizacja nowego projektu została zaplanowana do połowy 2021 roku. W zakres umowy 

wchodzi część prac wykonanych pod koniec ubiegłego roku, kiedy w brwinowskim parku 
powstała siłownia plenerowa, szachownica o wymiarach 4 × 4 m oraz fontanna – plusko-
wisko.

Został też wybudowany nowy plac zabaw, który składa się m.in. z karuzeli z lin, linarium, 
piramidy linowej, obrotowej huśtawki oraz trampoliny. Następny krok obejmuje zagospo-
darowanie zieleni.

Za unijną dotację zagospodarowana zostanie istniejąca część parku oraz przylegający do 
niej teren, gdzie ma powstać edukacyjny ogród botaniczny. Łączna powierzchnia terenów 
zielonych objętych pracami liczy ponad 4,5 hektara, a prawie pół hektara stanowić będzie 
dodatkowa przestrzeń biologicznie czynna.

Zakres przedsięwzięcia przewiduje między innymi prace dotyczące zieleni, wykonanie 
elementów małej architektury i oświetlenia oraz budowę alejek. Przewidziano także usta-
wienie budek lęgowych i karmników. Jak zapewnia magistrat, do nasadzeń zostaną wybrane 
rośliny naturalnie występujące w naszych warunkach klimatyczno – glebowych, tworzące 
dogodne i atrakcyjne warunki dla ptaków, owadów i drobnych ssaków.

Kinga Rochalska, Fot. www.brwinow.pl
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U NAS. Dworek Skarbków i Willa Foksal – podróż w przeszłość Grodziska Mazowieckiego

Na co dzień niedostępne, otwarte w nocy
Podczas tegorocznej Nocy Muzeów w Grodzisku można było zwiedzić miejsca, które choć na co dzień nie pełnią 
funkcji muzealnych, są lokalnym rarytasem dla pasjonatów historii i sztuki. Przewodnik Łukasz Nowacki i historyk 
sztuki Jakub Bendkowski, obaj w strojach z epoki, oprowadzali grodziszczan po Dworku Skarbków i terenie Willi 
Foksal, przywołując obrazy i wspomnienia sięgające XVIII i XIX wieku.

 Kalendarz
 Imprez
 Kulturalnych

Z A P R A S Z A M Y

30 maja (środa)
Godz. 17:00 „Koncert piosenek Warsa o starej War-

szawie” w wykonaniu zespołu Wrzos
Miejsce: sala konferencyjna - budynek Starostwa 

Powiatowego, Pruszków ul. Drzymały 30.

2 czerwca (sobota)
Godz. 8:00 Grand Prix Polski Cheerleaders 2018
W trakcie zawodów odbędzie się Pierwszy Ogólnopol-

ski Turniej Cheerleaders o Puchar Burmistrza Grodziska 
Mazowieckiego. Będziemy gościć kilkuset tancerzy z całej 
Polski w niezwykle widowiskowej rywalizacji. Zapraszamy 
wszystkich serdecznie do oglądania i kibicowania. Wstęp 
wolny.

Miejsce: hala sportowa przy ZSP nr 2, ul. Westfala 3, 
Grodzisk Mazowiecki.

3 czerwca (niedziela)
Godz. 10:00 Piastowski Bieg Przedszkolaka (od 

bramki do bramki)
Burmistrz Miasta Piastowa, Miejski Ośrodek Sportu 

i Rekreacji, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Piastowskie Archiwum Miejskie zapraszają 
na to wydarzenie sportowe. Każdy uczestnik biegu otrzy-
ma worek słodkości, pamiątkowy medal oraz nagrodę 
niespodziankę.

Miejsce: Stadion Miejski w Piastowie al. Tysiąclecia 1;
Godz. 12:30 BŁĘKITEK – mówiący wieloryb, spektakl 

interaktywny
Na to połączenie teatru, kina i multimedialnego show 

zaprasza Rada Dzielnicy Ursus, burmistrz Urszula Kierz-
kowska, zastępcy burmistrza: Wiesław Krzemień i Kazi-
mierz Sternik oraz Ośrodek Kultury „ARSUS”. Wstęp wolny, 
bezpłatne wejściówki do nabycia w kasie OK „Arsus” lub 
na www.biletyna.pl

Miejsce: Sala widowiskowa Ośrodka Kultury „Arsus” 
Warszawa, ul. Traktorzystów 14.

9 czerwca (sobota)
Godz. 10:00 Festyn z okazji Dnia Dziecka
W tym dniu czekają na dzieci różne atrakcje m.in.: przed-

stawienie teatralne, dmuchane zamki, zjeżdżalnie, euro 
bungy, karuzela, malowanie buziek, smakołyki, loteria, 
a dla rodziców: kawiarenka, grochówka, grill, pajda ze 
smalcem.

Miejsce: Przedszkole Nr. 4 z Oddziałami Integracyjny-
mi im. Króla Maciusia Pierwszego, ul. Górna 12, Grodzisk 
Mazowiecki.

Godz. 17:00 Polaków droga do niepodległości
Wystawa o charakterze konkursowym: malarstwo, rzeź-

ba, rysunek, ceramika, grafi ka. Inspiracją do powstania 
prac stała się historia Polski, jej dzieje od wieku XVIII po 
dzieje najnowsze. Celem wystawy jest głębsze poznanie 
naszych dziejów oraz uczczenie 100 rocznicy odzyskania 
niepodległości.

Miejsce: Galeria Ad-hoc, Warszawa ul. Traktorzystów 14.

10 czerwca (niedziela)
Godz. 11:00 VI Bieg STO-nogi
Społeczne Towarzystwo Oświatowe w   Milanówku, 

Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 5, STO w Mila-
nówku oraz Milanowskie Centrum Kultury zapraszają na 
święto biegania nie tylko dla mieszkańców Milanówka, ale 
również dla wielu gości z różnych stron Polski. Na starcie 
stanie około 500 zawodników!

Po biegu na 10km odbędą się się biegi towarzyszące na 
dystansie 1600 m i 400 m (bieg dla najmłodszych) – czyli 
tradycyjna Mila Milanowska, której organizatorem jest 
MCK w  Milanówku 

Start: ul. Mickiewicza. Miasteczko biegowe: Sta-
rodęby. Zawody objęte są Honorowym Patronatem 
Burmistrza Miasta Milanówka.

Zebrał: (mg)

•Wystawy •Filmy •Koncerty •Spotkania

Dworek Skarbków, a wcze-
śniej Mokronoskich, wi-

doczny od strony ul. Okulickie-
go i będący obecnie siedzibą 
Państwowej Szkoły Muzycznej, 
stoi nieodmiennie w tym miej-
scu od 2-giej połowy XVIII w. 
Dwie ok. dwustuletnie lipy, 
wyrastające po jego prawej 
stronie, to pozostałość ogrom-
nego parku otaczającego nie-
gdyś dwór, którego tylko frag-
ment przetrwał do dziś jako 
Park Skarbków, a jego większa 
część została wchłonięta przez 
dzisiejsze grodziskie ulice 
i osiedla.

Tędy chadzał król
Warto sobie uzmysłowić, 

że po alejkach dawnego 
parku wokół dworu niejed-
nokrotnie przechadzał się 
ostatni Król Polski, Stanisław 
August Poniatowski, bawiąc 
w gościnie u swego szwagra 
Andrzeja Mokronoskiego.

Widocznym do dziś świa-
dectwem tych historycznych 
reminiscencji są wspaniałe de-
koracje naścienne zachowane 
wewnątrz Dworku Skarbków. 
Namalowane zostały w XVIII 
w. ręką czołowego malarza 
królewskiego Jana Bogumiła 
Plerscha a ich podobieństwo 
do tych, które zobaczyć moż-
na na Zamku Królewskim lub 

w Łazienkach jest uderzające.
Przepiękne roślinno – mitolo-

giczne motywy zdobiące ściany 
i sufi t niegdysiejszego gabinetu 
Andrzeja Mokronoskiego przy-
wołują wrażenie ogrodowej 
altany, zgodnie z XVIII – wiecz-
nym gustem. Gdy się przyj-
rzeć dokładniej, okazuje się, że 
malowidła skrywają też szafy 
biblioteczne, niepostrzeżenie 
wkomponowane w ściany.

„Lokomotywka” dla 
podróżnych

Zabytkowa Willa Foksal 
przy Parku Skarbków, z racji 
swojego kształtu zwana „Lo-
komotywką”, jest obecnie 
siedzibą jednego z oddziałów 
Archiwum Państwowego. 

Często przypisuje się jej funk-
cję pierwszego grodziskiego 
dworca, jednak niesłusznie 
– miała ona charakter domu 
zajezdnego, wyposażonego 
nawet w salę balową.

Powstanie budynku związa-
ne jest co prawda ściśle z otwar-
ciem pierwszego odcinka Drogi 
Żelaznej Warszawsko – Wiedeń-
skiej w 1845 r. na linii Warszawa 
– Grodzisk Mazowiecki. Należy 
jednak wziąć pod uwagę, że 
w początkowej fazie rozwoju 
kolei podróże miały charakter 
rekreacyjny, stanowiły rodzaj 
nowej rozrywki.

Stąd też i „foksale” jako obiek-
ty kolejowe budowane były 
z podobnym założeniem – jako 
domy zajezdne czy gościnne, 

oferujące przybyłym kole-
ją podróżnikom różnorakie 
wygody, atrakcje i przyjem-
ności, począwszy od restau-
racji, przez koncerty, odczyty, 
tańce, a nawet seanse spiry-
tystyczne, zgodnie z duchem 
epoki. Przybyli oddawali się 
tym atrakcjom zamiennie 
z piknikowaniem i spacera-
mi po ogrodach parkowych, 
które Mokronoscy, a w dalszej 
perspektywie Skarbkowie, 
udostępniali na tą okazję.

Kolej miarą rozwoju
Niemniej jednak zaprojek-

towany w modnym ówcze-
śnie „gotyckim” stylu archi-
tektonicznym i wymownym 
kształcie lokomotywy budy-
nek „foksalu” jest symbolem 
zmian cywilizacyjnych, jakie 
przyniosła Grodziskowi Kolej 
Warszawsko – Wiedeńska. 
Wraz z rozwojem tej formy 
transportu, zarówno pasażer-
skiej, jak i towarowej, miasto 
zaczęło się zmieniać, zalud-
niać, bogacić, wkroczyło na 
drogę rozwoju.

Z a c h o w a j m y  z a t e m 
w pamięci, że Willa Foksal 
to unikalny obiekt architek-
toniczny, sięgający samych 
początków kolei parowej na 
ziemiach polskich.

Tekst i foto: (PS)

BEZ TABU
Drodzy Czytelnicy

Przed nami kolejny długi weekend, większość z nas wy-
jeżdża, żeby odpocząć przez te kilka dni. W Polsce jest wiele 
pięknych miejscowości, ja jednak jestem fanką naszego 
Bałtyku. Tę część Polski znam i mogę polecić naprawdę 
z czystym sumieniem.

Każda nadmorska miejscowość ma swój urok i ciężko jest 
jednoznacznie wskazać najlepszą. Gdzie się wybrać zależy 
od tego jaką formę rekreacji Państwo preferujecie. Czy będą 
to rowery, spacery, zwiedzanie, aktywny tryb czy raczej 
nastawiacie się Państwo na leniuchowanie?

Osobiście, z czystym sumieniem mogę polecić Państwu 
Władysławowo, Jastrzębią Górę i Karwię. Sama jeżdżę tam 
z dzieckiem i wiem, że niezależnie od pogody, a raczej jej 
braku, nie nudzimy się. Znajdują się tam place zabaw dla 
dzieci, wesołe miasteczka, atrakcje dmuchane i nie tylko. 
Wszystkie te miejscowości położone są niedaleko Helu gdzie 
dodatkową atrakcją dla dzieci i dorosłych jest fokarium czy 
Muzeum Obrony Wybrzeża.

Ponadto niejako „pod ręką” jest przepiękne, klimatyczne 
trójmiasto. Gdańsk, Sopot oraz Gdynia. Mnóstwo zabytków, 
pięknej architektury i niekwestionowana największa atrakcja 
wybrzeża S opockie molo. Myślę, że tam właśnie znajdziecie 

Państwo coś dla siebie.
Proponuję jednak podjąć decyzję w miarę szybko gdyż 

wybrzeże bałtyckie w ostatnich latach odnotowuje praw-
dziwe oblężenie i miejsca noclegowe trzeba rezerwować 
dużo wcześniej.

Życzę miłego wypoczynku i mam nadzieję, że choć trochę 
pomogłam Państwu w wyborze.

Katarzyna Włodarczyk
Fot. www.tavelist.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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2724/1821/OGS Stare Babice, Kwirynów,
budowlana, pow. 800 m2, cena 588.000 zł

2718/1821/OGS Nadarzyn, budowlana, pow.
1000 m2, cena 300.000 zł

2716/1821/OGS Żabia Wola, Nowa Bukówka,
rolno – budowlana, pow. 16.100 m2, cena
375.000 zł

2715/1821/OGS Nadarzyn, Urzut, budowlana,
pow. 1239 m2, cena 149.999 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 200.000 zł

2697/1821/OGS Piastów, budowlana, pow.
863 m2, cena 720.000 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 480.000 zł

2672/1821/OGS Bolimów Łasieczniki,
rolno - budowlana, pow. 17 368 m2, cena
103.000 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 320.000 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

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

2649/1821/OGS Stare Babice, budowlana,
pow. 1290 m2, cena 900.000 zł

2647/1821/OGS Ożarów Maz., budowlana,
pow. 1900 m2, cena 760.000 zł

2642/1821/OGS Milanówek, budowlana,
pow. 1650 m2, cena 301.000 zł

2643/1821/OGS Nadarzyn, budowlana, pow.
1880 m2, cena 244.000 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

2724/1821/OGS Stare Babice, Kwirynów,
budowlana, pow. 800 m2, cena 588.000 zł

2718/1821/OGS Nadarzyn, budowlana, pow. 
1000 m2, cena 300.000 zł

2716/1821/OGS Żabia Wola, Nowa Bukówka,
rolno – budowlana, pow. 16.100 m2, cena
375.000 zł

2715/1821/OGS Nadarzyn, Urzut, budowlana,
pow. 1239 m2, cena 149.999 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 200.000 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 Mazowiecki,
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 480.000 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 320.000 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

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

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

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 Mazowicki,
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 260.000 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2463/1821/OGS Mszczonów, Marków-Świnice,
leśna, pow. 21.700 m2, cena 651.000 zł

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

2454/1821/OGS Tarczyn, Przypki, budowlana,
pow. 2000 m2, cena 145.000 zł

2453/1821/OGS Chylice, budowlana, pow.
1800 m2, cena 540.000 zł

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
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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

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 299.000zł

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

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

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 Mazowiecki, pow. 
560 m2, budowlana, cena 210.000 zł

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

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

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

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

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 440.000zł

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 528.000 zł

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

3546/1821/OMS Grodzisk Mazowiecki,
2 pokoje, pow. 51 m2, cena 275.000 zł

3545/1821/OMS Grodzisk Mazowiecki,
2 pokoje, pow. 34 m2, cena 210.000 zł

3544/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow.
51 m2, cena 270.000 zł

3543/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 38
m2, cena 245.000 zł

3542/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, okolice
WKD, pow. 47 m2, cena 240.000 zł

3541/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 40 
m2, cena 240.000 zł

3540/1821/OMS Milanówek, 3 pokoje, pow.
56 m2, cena 210.000 zł

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

3527/1821/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 270.000 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

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

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

3504/1821/OMS Grodzisk Mazowiecki,
pokoje, 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

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

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 480.000 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

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

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

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

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

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

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

1762/1821/ODS Otrębusy, wolnostojący,
3 pokoje, pow. 125 m2, działka o pow. 830 m2,
cena 650.000 zł

1757/1821/ODS Pruszków, stan deweloperski,
pół bliźniaka, 4 pokoje, pow. 121 m2, działka
o pow. 305 m2, cena 599.000 zł

1754/1821/ODS Grodzisk Mazowiecki,
szeregowiec, stan deweloperski, 4 pokoje, 
pow. 96 m2,
działka o pow. 130 m2, cena 385.000 zł

1755/1821/ODS Grodzisk Mazowiecki,
szeregowiec, stan deweloperski, 4 pokoje, 
pow. 96 m2,
działka o pow. 280 m2, cena 396.000 zł

1751/1821/ODS Grodzisk Mazowiecki,
Radonie, wolnostojący, 4 pokoje, pow.
145 m 2,  działk a o pow. 1910 m 2,  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 Nadarzyn, 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
519.000 zł

1748/1821/ODS Warszawa, Ursus, wolnostojący,
6 pokoi, pow. 180 m2, działka 977 m2, cena
1.250.000 zł

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

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

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

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

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

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

1734/1821/ODS Grodzisk Mazowiecki,
wolnostojący, 5 pokoi, pow. 150 m2, działka
pow. 750 m2, cena 599.000 zł

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

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

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

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

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

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

1707/1821/ODS Nowa Wieś, stan deweloperski,
segment środkowy, 6 pokoi, pow. 270 m2,
działka pow. 260 m2, cena 698.000 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 845.000 zł

1706/1821/ODS Nowa Wieś, wolnostojący,
6 pokoi, pow. 180 m2, działka pow. 900 m2,
cena 1.150.000 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

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 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 Mazowiecki, stan 
deweloperski, pół bliźniaka, 4 pokoje, pow.
160 m2, działka pow. 490 m2, cena 480.000 zł

1762/1821/ODS Otrębusy, wolnostojący,
3 pokoje, pow. 125 m2, działka o pow. 830 m2,
cena 650.000 zł

1757/1821/ODS Pruszków, stan deweloperski,
pół bliźniaka, 4 pokoje, pow. 121 m2, działka
o pow. 305 m2, cena 599.000 zł

1754/1821/ODS Grodzisk Maz., szeregowiec,
stan deweloperski, 4 pokoje, pow. 96 m2,
działka o pow. 130 m2, cena 385.000 zł

1755/1821/ODS Grodzisk Maz., szeregowiec,
stan deweloperski, 4 pokoje, pow. 96 m2,
działka o pow. 280 m2, cena 396.000 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

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

MIESZKANIA

DOMY



Nr 10 (CXLI) / 2018
30 MAJA - 13 CZERWCA 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

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

SZUKAM PRACY:
-Pan szuka pracy przy remontach miesz-

kań Warszawa. Tel. 797 613 331
-PILNE! Kulturalna, sympatyczna, w śred-

nim wieku podejmie pracę z zamieszka-
niem np. opieka, pomoc w domu czy inne 
propozycje, od czerwca.tel. 516 016 469

-Podejmę pracę chałupniczą. Tel. 574 
215 996

-Szukam pracy przy remoncie mieszkań, 
Warszawa. Tel. 572 382 282

-Ursus kobieta 60 l zatrudni uczciwą 
kobietę do łatwych prac domowych. Tel. 
882 640 626

AUTOMOTO:
-Kolekcjoner kupi stare auta: Syrena, 

Mikrus, Warszawa, Wołga, Fiat 125p 
i 126p, Nysa, Wartburg i inne ciekawe oraz 
stare motocykle i części, tel. 505 529 328

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

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

-Kupię stare polskie motocykle: 
Sokół, CWS, Podkowa ,Niemen ,Mój 
130, WSK,WFM, Shl ,Lech, Junak oraz 
wszelkie części ,nawet najdrobniej-
sze,tel.505 529 328

-Kupię starsze mercedesy: oso-
bowe, dostawcze i ciężarowe. Stan 
techniczny bez znaczenia. Mogą być 
bez przeglądu i OC. Tel. 668 171 639

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

NIERUCHOMOŚCi:
-Pilnie sprzedam mieszkanie 3 pokoje, 

pow.46,4m2, cena: 260.000zł do negocja-
cji w Piastowie, tel. 501 056 369

-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 działkę budowlaną o pow. 
1737m2 w kształcie prostokąta, Siedliska 
koło Piaseczna, cena:510.000zł, tel.516 
787 739

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

-Sprzedam działki letniskowe 1070 m2 
i 720 m2. Cena od 37 zł/m2. Żądz, gm. Ró-
żan z dostępem do rzeki Narew. Media: 
prąd, woda. Tel. 509 958 208

-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:
-Kawaler 35 lat, bez nałogów, pracu-

jący, szczery, poważnie myślący o życiu, 
zmotoryzowany; pozna Panią do 35-ciu 
lat z W-wy lub okolic. Tel. 519 634 824

-Samotna 61 lat bez nałogów i bez 
zobowiązań, lubiąca muzykę i taniec, 
własne M; pozna Pana wartościowego do 
65 lat z W-wy lub okolic. Tel. 728 380 897

-Sympatyczna, kulturalna w średnim 
wieku pozna ludzi miłych, życzliwych, 
inteligentnych z którymi można po-
rozmawiać na różne tematy. Tel.516 
016 469

-Wdowa 63 lata,  bez nałogów 
i zobowiązań, zadbana, uczciwa 
z  poczuciem humoru,  własnym 
M i emeryturą; pozna Pana uczci-
w e g o,  p o w a ż n i e  m y ś l ą c e g o  o 
życiu z własnym M do 70-ciu lat 
z okolic W-wy. Tel. 663 504 944

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 wojenne przedmioty:szable,b
agnety,hełmy,czapki,mundury,odznaki 
itd oraz stare motocykle-części:silniki,ra-
my,baki,koła,kosze i inne,tel.505 529 328

-Kupię zabytkowe rowery:Kamiński,R-
ybowski,Lucznik,Wicher,Zawadzki,Lipińs
ki,Wehren,Huragan,Jaguari inne ciekawe 
oraz części, tel. 505 529 328

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

-Kupię zrębki, trocinę. Tel. 504 019 716
-Kupię zużyte akumulatory i kataliza-

tory. Dojadę. Tel. 510 800 370
-Nowy rower górski z ramą męską, 

koła 26” tanio sprzedam. Stan b. dobry. 
Tel. 504 554 890

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

-Okazja! Wyprzedaż nowych garnitu-
rów w różnych kolorach, bardzo niska 
cena. Wzrost: 182 cm, ob. klatki piersio-
wej: 96 cm, ob. 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 czarną marynarkę 
z weluru. Wzrost :182cm, ob.klatki pier-
siowej: 96cm,cena: 50zł, tel.660 930 281, 
po 15-tej

-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 odkurzacz wodny AM-
BASADOR. Nowy, nieużywany. Tel. 692 
091 487

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

-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 rower trzykołowy, prawie 
nowy. Tel. 602 342 505

-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 stół z Henrykowa, 4 krzesła. 
Dodatkowo 2 fotele Księstwo Warszaw-
skie. Tel. 509 531 808

-Sprzedam szafkę stojącą, kolor grafi to-
wy. Cena: 80 zł. Tel. 574 215 996

-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:
-Anteny- serwis, montaż, wieloletnie 

doświadczenie, konkurencyjne ceny, 
tel. 796 154 214

-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

-Wykonam ocieplenia, adaptacje 
poddasz ,domów, malowanie gładzie, 
ogrodzenia, usługi ogólnobudowlane, 
tel.512 829 115

RÓŻNE
-Chłopak 30 lat z Ukrainy spotka się 

z dziewczyną na relacje. Robię masaż 
w domu, tel. 574 687 669

-Masażystka z wieloletnim doświad-
czeniem wykonuje masaże leczniczo-
-relaksacyjne, Warszawa Bielany, tel. 
508 338 614

-Noclegi w Ursusie. Tel. 500 319 196
-Oddam małe kotki, ok. 2 miesięczne, 

tel. 517 816 019
-Prace ogrodnicze: koszenie, aeracja 

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

-Przeprowadzki, opróżnianie miesz-
kań i piwnic. Tel. 605 303 836

-Ziemia  na wyrównanie, podniesienie 
terenu - 5 zł tona+transport. Tel. 504 
019 716
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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

285 000 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

519 000 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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