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O B W I E S Z C Z E N I E  W O J E W O D Y 
MAZOWIECKIEGO
 o wydaniu decyzji 

N a  p o d s t a w i e  a r t .  1 1 f  u s t .  3  u s t a w y  z  d n i a 
10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania
i  realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 
z 2017 r., poz. 1496) zawiadamia się, że w dniu 25.05.2018 r. 
Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję Nr 19/II/2018 
o  zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:
„rozbudowa drogi  k rajowej nr  92 polegającej
n a  b u d o w i e  d r o g i  r o w e r o w e j  o r a z  c i ą g u 
pieszo-rowerowego wzdłuż DK nr 92 – odcinek
od skrzyżowania z DW nr 579 (ul. Targowa) do granicy
z gminą Ożarów Mazowiecki”.

Inwestorem przedsięwzięcia jest Burmistrz Błonia
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie, reprezentowanego przez
pełnomocnika Pana Huberta Maj. Ww. decyzja posiada rygor 
natychmiastowej wykonalności.

Działki usytuowania obiektu:
- w projektowanym pasie drogowym do przejęcia 
pod inwestycję (tłustym drukiem – numery działek
p r z e z n a c z o n e  p o d  p r z e j ę c i e  d l a  i n w e s t y c j i ,
w nawiasach numery działek po podziale):
Gmina Błonie:
obręb 0012, jednostka ewidencyjna 143201_4.0012, działki 
o nr ew.: 1 (1/1, 1/2), 20/1 (20/3, 20/4), 20/2 (20/5, 20/6), 23 
(23/1, 23/2), 26 (26/1, 26/2), 29 (29/1, 29/2), 32 (32/1, 32/2), 
35 (35/1, 35/2), 38 (38/1, 38/2), 39 (39/1, 39/2), 41 (41/1, 41/2), 
43 (43/1, 43/2), 45 (45/1, 45/2), 47 (47/1, 47/2), 48 (48/1, 48/2), 
51/1 (51/3, 51/4), 51/2 (51/5, 51/6), 53 (53/1, 53/2), 55/1 (55/3, 
55/4), 57 (57/1, 57/2),
obręb 0013, jednostka ewidencyjna 143201_4.0013, działki 
o nr ew.: 1 (1/1, 1/2), 2 (2/1, 2/2), 3/1 (3/3, 3/4), 4 (4/1, 4/2), 
5 (5/1, 5/2), 6 (6/1, 6/2), 7 (7/1, 7/2), 8 (8/1, 8/2), 10 (10/1, 10/2), 
11 (11/1, 11/2), 12/3 (12/5, 12/6), 12/4 (12/7, 12/8), 13 (13/1, 
13/2), 14 (14/1, 14/2), 15 (15/1, 15/2), 
obręb 0015, jednostka ewidencyjna 143201_4.0015, działki 
o nr ew.: 22 (22/1, 22/2), 
obręb 0017, jednostka ewidencyjna 143201_4.0017, działki 
o nr ew.: 7/4 (7/5, 7/6), 16/1 (16/3, 16/4), 12/1 (12/3, 12/4), 13/1 
(13/3, 13/4), 11/6 (11/8, 11/9), 89 (89/1, 89/2),
obręb 0015 Kopytów, jednostka ewidencyjna 143201_5.0015, 
działki o nr ew.: 31/1 (31/62, 31/63), 31/28 (31/50, 31/51), 
31/29 (31/52, 31/53), 31/30 (31/54, 31/55), 31/31 (31/56, 
31/57), 31/33 (31/60, 31/61), 32/1 (32/2, 32/3), 33/1 (33/2, 
33/3), 34/1 (34/2, 34/3), 35/1 (35/2, 35/3), 21/2 (21/4, 21/5), 
21/3 (21/6, 21/7), 23/4 (23/6, 23/7), 23/5 (23/8, 23/9),
- w istniejącym pasie drogowym: 
Gmina Błonie
obręb 0010, jednostka ewidencyjna 143201_4.0010, działka 
o nr ew.: 63, 
obręb 0011, jednostka ewidencyjna 143201_4.0011, działka 
o nr ew.: 23,
obręb 0012, jednostka ewidencyjna 143201_4.0012, działki 
o nr ew.: 60
obręb 0013, jednostka ewidencyjna 143201_4.0013, działki 
o nr ew.: 16, 
obręb 0014, jednostka ewidencyjna 143201_4.0014, działka 
o nr ew.: 1,
obręb 0015, jednostka ewidencyjna 143201_4.0015, działki 
o nr ew.: 1,  
obręb 0017, jednostka ewidencyjna 143201_4.0017, działki 
o nr ew.: 1/1, 1/2, 1/3, 
obręb 0015 Kopytów, jednostka ewidencyjna 143201_5.0015, 
działki o nr ew.: 164, 13,
- działki przeznaczone pod przebudowę/budowę: sieci 
uzbrojenia terenu i dróg innych kategorii, niewchodzące
w  skład projektowanego pasa drogowego (tłustym 
drukiem - numery działek po podziale przeznaczone 
pod budowę/przebudowę):
Gmina Błonie
obręb 0012, jednostka ewidencyjna 143201_4.0012, działki 
o nr ew.: 62, 61,
obręb 0017, jednostka ewidencyjna 143201_4.0017, działki 
o nr ew.: 7/3, 10, 11/5, 17,
obręb 0015 Kopytów, jednostka ewidencyjna 143201_5.0015, 
działki o nr ew.: 21/2 (21/5), 26. 

 Do ograniczeń, o których mowa powyżej stosuje się 
odpowiednio przepisy art. 124 ust. 4-7 i art. 124a ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 121).

 Jednocześnie tutejszy organ informuje, iż w dniu
25.05.2018 r.  została  w ydana dec yzja  Wojewody
Mazowieckiego Nr 18/II/2018 umarzająca przedmiotowe 
postępowanie w zakresie działek inwestycyjnych wskazanych
w piśmie pełnomocnika inwestora z dnia 9.01.2018 r. 
(uzupełnionego w dniu 29.01.2018 r.)  oraz z dnia 24.05.2018 r.

 Od ww. decyzji stronom przysługuje prawo do wniesienia 
odwołania w terminie 14 dni od skutecznego jej doręczenia,
do Ministra Inwestycji i Rozwoju, za pośrednictwem 
Wojewody Mazowieckiego. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze 
zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu 
dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można 
się zapoznać w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (plac Bankowy 3/5, 
00-950 Warszawa, w Punkcie Obsługi Klienta pokój nr  13 
w następujących godzinach poniedziałek 13-16, w środa
i piątek 8-12).

WI-II.7820.1.12.2017.MO

BEZ TABU
Drodzy czytelnicy 

Ze względu na letnią porę roku i falę upałów jaka ostatnio 
przetacza się nad Polską chciałabym zwrócić Państwa szcze-
gólną uwagę na zwierzęta pozostawiane w zamkniętych sa-
mochodach oraz na posesjach bez dostępu do wody i cienia.

Chciałabym też uświadomić Państwa, że możemy, a nawet 
powinniśmy reagować widząc, któryś z powyższych przypad-
ków. Wolno nam interweniować, przede wszystkim poprzez 
wezwanie stosownych służb (policja, straż miejska). Jeśli 
z jakichś przyczyn jest to niemożliwe możemy sami spróbo-
wać dostać się do takiego auta, czy na posesję, minimalizując 
przy tym, najbardziej jak to możliwe, powstanie szkód.

Ważne jest aby przed tym zanim zdecydujemy się interwe-
niować osobiście udokumentować istniejący stan, wykona-
niem zdjęć lub zgromadzeniem świadków tak abyśmy nie 
zostali oskarżeni przez właściciela o bezzasadne uszkodzenie 
jego mienia, czy wtargnięcie na teren prywatny.

Art. 26 Kodeksu  karnego:
§ 1. Nie popełnia przestępstwa, kto działa  

w celu uchylenia bezpośredniego niebezpie-
czeństwa grożącego jakiemukolwiek dobru 
chronionemu prawem, jeżeli niebezpieczeństwa  
nie można inaczej uniknąć,  a dobro poświęcone 
przedstawia wartość niższą  od dobra  ratowa-
nego.

§ 2. Nie popełnia przestępstwa także  ten,  kto, 
ratując dobro chronione prawem  w warunkach 
określonych  w § 1, poświęca dobro, które  nie 
przedstawia wartości oczywiście wyższej  od 
dobra  ratowanego.”

Reagujmy, nie pozostawajmy obojętni. Pies zamknięty 
w samochodzie pozostawionym na słońcu podczas upału 
nie ma praktycznie żadnych szans. W ciągu zaledwie pół 
godziny temperatura wewnątrz może wzrosnąć nawet 
o kilkanaście stopni. Zaznaczmy też, że czworonogi nie pocą 
się a co za tym idzie nie są w stanie tak szybko jak człowiek 
schłodzić swojego ciała.

Nie pozostawiajmy naszych pupili w słońcu pod sklepami, 
na posesjach, nie zabierajmy na zakupy jeśli do sklepu nie 
będą mogły wejść z nami.

Przypominamy również, że jesteśmy patronem medial-
nym Pruszkowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Zwierząt 
i w imieniu swoim oraz stowarzyszenia chcielibyśmy 
zwrócić uwagę, że mile widziana jest każda pomoc. 
Przyda się karma, koce, tymczasowe domy dla psów 
i kotów oraz wolontariusze, którzy mogą wyprowadzać 
naszych pupili na spacer.

W celu uzyskania szczegółów możecie Państwo kon-
taktować się z naszą redakcją lub bezpośrednio z PSnRZ, 
Pruszków, ul. Południowa 12.

Katarzyna Włodarczyk
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 usunąć 
plamy z tłuszczu czy jak z pompą oświadczyć się ukochanej.

Nowy targ w Pruszkowie
Prezydent Pruszkowa podpisał umowę z 
wykonawcą, który przygotuje projekt i 
przeprowadzi przebudowę targowiska miejskiego 
w Pruszkowie. Prace mają zakończyć się do 
sierpnia 2019 r.

Prezydent Pruszkowa Jan Starzyński podpisał 
umowę, której przedmiotem jest opracowanie doku-
mentacji projektowej oraz realizacja na jej podstawie 
robót dotyczących przebudowy targowiska przy ulicy 
Pańskiej w Pruszkowie.

To jedna z dłużej wyczekiwanych przez mieszkańców inwestycji. Jak zmieni się targowisko?
Zakres prac przewiduje wymianę nawierzchni, rozbiórkę wszystkich elementów zagospodarowania terenu, wymianę 

ogrodzenia i bram wjazdowych, wykonanie trawników i posadzenie krzewów, budowę stalowych zadaszeń, ocieplenie 
budynku toalet, przebudowę i ocieplenie budynku administracji, wykonanie toalety dla osób niepełnosprawnych w bu-
dynku administracji, wykonanie kanalizacji i oświetlenie terenu.

Ponadto przewidziano montaż nagłośnienia, instalację koszy na śmieci, stojaków rowerowych i tablic informacyjnych.
Nowe targowisko ma być gotowe do końca sierpnia przyszłego roku. Projekt i niezbędne pozwolenia pojawią się zaś 

najpóźniej do 30 listopada tego roku. Koszt przebudowy wyniesie 1 849 120,50 zł. Prawie połowę tej kwoty stanowi do-
fi nansowanie ze środków unijnych.

Kinga Rochalska, Fot. www.pruszkow.pl
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POSZUKUJĘ: 
DZIAŁEK, DOMÓW, 

MIESZKAŃ
 w Pruszkowie i okolicy

TEL. 22 730 33 40/43

PATRONI MEDIALNI: SPONSORZY:

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

GWIAZDAMI WYDARZENIA B D :

16:30 ZESPÓ  FASOLKI  18:00 ENEJ

wi cej informacji: www.powiat.pruszkow.pl

Maksym Go o
Starosta Pruszkowski

Maria Makowska
Przewodnicz ca Rady Powiatu Pruszkowskiego

oraz organizacje pozarz dowe Powiatu Pruszkowskiego zapraszaj  na:

Niedziela 17 czerwca 2018 r. START: godz. 13:00
Park Ko ciuszki przy Pa acyku Soko a w Pruszkowie

W RAMACH IMPREZY:
Miasteczko Organizacji Pozarz dowych, dmucha ce, kuchnia molekularna, 

warsztaty z robotyki LEGO, pokaz wozów stra ackich i samochodów 
policyjnych, konkursy dla dzieci i wiele innych atrakcji.

PIKNIK RODZINNY

REGION. Strefy kibica w naszej okolicy

Przed nami Mundial!
Wszyscy z niecierpliwością czekamy na pierwsze mecze podczas Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej. Sprawdziliśmy, 
gdzie w regionie będzie można przeżywać piłkarskie emocje wpólnie na świeżym powietrzu.

Już 14. czerwca rozpoczną 
się Mistrzostwa Świata 

w Piłce Nożnej. W meczu 
otwarcia Rosja, która jest 
gospodarzem turnieju zmie-
rzy się z Arabią Saudyjską. 
Reprezentacja Polski mundial 
w Rosji rozpocznie we wto-
rek, 19. czerwca, meczem 
z Senegalem. Później do roze-
grania będą jeszcze spotka-
nia z Kolumbią i Japonią. Jeśli 
wyjdziemy z grupy, zagramy 
mecz 1/8 fi nału na początku 
lipca.

Niezwykłym sposobem 
na przeżywanie piłkarskich 
emocji jest śledzenie spotkań 
w strefi e kibica. Sprawdzili-
śmy, gdzie w naszym regionie 
podczas tegorocznego Mun-
dialu będzie można oglądać 
mecze.

Żyrardów
Taką możliwość będą mieli 

mieszkańcy Żyrardowa. Stre-
fa Kibica zostanie zorganizo-
wana na terenie lodowiska 
kompleksu AQUA.

- Będzie bezpłatna, zapla-
nowana jest gastronomia, 
miejsca siedzące, ławy ba-
warskie itd. W dniach kie-
dy będą grali Polacy swoje 
grupowe spotkania, będzie 
możliwość obejrzenia pozo-
stałych meczów transmito-
wanych danego dnia – mówi 
Piotr Kierzkowski, Inspektor 
z Biura Rzecznika Prasowego 
w Urzędzie Miejskim w Ży-
rardowie.

Grodzisk Mazowiecki
Mecze w strefie kibica 

będą mogli obejrzeć także 
mieszkańcy Grodziska Mazo-
wieckiego. Bezpłatna strefa 
zostanie zorganizowana na 
Stadionie Miejskim w Gro-
dzisku Mazowieckim przy Al. 
Mokronoskich 4.

Mecze będą wyświetlane 
na dużym ekranie z projekto-
ra w namiocie o powierzchni 
200 m2. W namiocie prze-
widziano miejsca siedzące. 
Dodatkowo, w okolicy strefy 
znajdować będzie się gastro-
nomia oraz stoisko z gadżeta-
mi dla kibiców.

Piastów
Strefa kibica zostanie także 

zorganizowana w Piastowie 
na terenie MOSIR przy Al. 
Tysiąclecia 1. Bezpłatna strefa 
pomieści pod namiotem około 
200 osób. W pobliżu strefy nie 
jest planowana organizacja de-

dykowanych stoisk. Natomiast, 
jak zapewniają organizatorzy, 
w budynku MOSIR znajdują 
się automaty z batonikami, 
ciastkami, kawą i napojami. 
Mieszkańców Piastowa czeka 
także lokalna atrakcja.

- W czasie trwania mi-
strzostw odbędą się Mistrzo-
stwa Piastowa w grze w piłka-
rzyki – mówi Jerzy Derlatka, 
kierownik MOSIR. - Zapisy 
już zostały uruchomione – 
dodaje.

Decyzja wkrótce
Strefa kibica być może po-

wstanie także w Milanówku 
oraz Pruszkowie. Szczegó-
ły powinniśmy poznać już 
wkrótce. Pewne jest nato-
miast, że meczy w organi-
zowanej przez gminę stre-
fi e kibica na terenie swoich 
miejscowości nie obejrzą 

mieszkańcy Podkowy Leśnej 
i Brwinowa.

- Strefy kibica w Brwinowie 
– będą jako strefy prywatne, 
w gronie najbliższych, znajo-
mych, przy grillu... Nie planu-
jemy tworzyć miejskiej strefy 
kibica – wypróbowaliśmy to 
podczas EURO 2012. Pod-
czas Mundialu pozostawiamy 
przestrzeń dla prywatnych 
przedsiębiorców, właścicie-
li lokali gastronomicznych 
i innych, którzy mogą wy-
korzystać ten czas dla swo-
jej działalności – przekaza-
ła nam Mirosława Kosiaty 
z Biura Promocji Urzędu Gminy 
Brwinów.

Strefa kibica nie jest także 
planowana na terenie Ur-
susa. Niemniej jednak, jak 
zapewnia Agnieszka Wall, 
rzecznik prasowy dzielnicy 
Ursus, na terenie stolicy bę-
dzie zorganizowanych kilka 
stref, m.in. dedykowana dla 
mieszkańców Ursusa strefa 
na Bemowie, w amfi teatrze 
Parku Górczewska.

Kinga Rochalska
Fot. Archiwum prywatne
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U NAS. Straż Miejska – służebna rola wobec społeczności lokalnej

Nie da się wszystkich zadowolić
W majowym numerze przedstawiliśmy postać komendant Straży Miejskiej w Milanówku, Izabeli 
Koźbiał, przypomnijmy – jedynej kobiety pełniącej tę funkcję na Mazowszu. Dziś o tym, jak widzi ona 
pracę swojej jednostki w społeczności lokalnej Milanówka.

Przede wszystkim zwra-
ca uwagę na specyfikę 

i odmienność pracy Straży 
w małym miasteczku.

-W Warszawie Straż po-
dzielona jest na referaty, 
każdy z nich zajmuje się 
s woją  dz i a łk ą .  Je s t  n a-
cisk na rzeczy policzalne, 
a  n i e k o n i e c z n i e  n a c i s k 
na pomoc mieszkańcom. 
Człowieka spotyka się tam 
po raz pierwszy i ostatni 
w życiu, a tu spotyka cią-
gle  –  mówi komendant 
Izabela Koźbiał.

Specyfi ka Milanówka
M ilanowsk a Straż  s i łą 

rzeczy podejmuje bardzo 
szerokie spektrum dzia-
łań, reagując na codzien-
ne problemy miasta.

-My nie mamy aż takich 
u p r a w n i e ń  j a k  p o l i c j a , 
natomiast w działalności 
n a  r z e c z  m i e s z k a ń c ó w 
możemy dużo więcej. Te-
lefoniczny nr 986 miesz-
kańcy znają, dzwonią do 
nas – informuje pani ko-
mendant.

W roku 2017 Straż Miej-
ska podjęła w Milanów-
k u  1 1  t ys .  i n te r we n c j i , 
z czego 90% zgłoszonych 
było przez mieszkańców. 
Niezależnie od pilnowania 
porządku na terenie Mi-
lanówka, przypomnijmy 

w tym miejscu, że wycho-
dząc naprzeciw potrzebom 
mieszkańców Straż podjęła 
akcję znakowania rowerów, 
aby łatwiej było je zidenty-
fikować w przypadku kra-
dzieży. Natomiast od kilku 
już lat w okresie zimowym 
Straż pomaga w odpalaniu 
samochodów.

Starają się pomagać
Czasami by wa tak ,  że 

mieszk ańc y  M i lanówk a 
zwracają się o pomoc wy-
kraczającą poza zakres obo-
wiązków Straży Miejskiej, 
niemniej w miarę możli-
wości strażnicy starają się 
pomagać.

-Nie wychodźmy z zało-
żenia, że jestem strażni-
kiem miejskim i nie mam 
do tego uprawnień, proszę 
sobie poszukać pomocy 

gdzie  indzie j .  M oże do 
tego nie mam uprawnień, 
natomiast postaram się 
podpowiedzieć jak zała-
twić, spróbuję, tak żeby 
mieszkaniec wyszedł jed-
nak zadowolony – tłuma-
czy pani komendant.

Zdarzają się przypadki 
nietypowe i nagłe – jak wte-
dy, gdy zamiast zadzwonić 
na pogotowie, mieszkaniec 
zadzwonił do Straży.

-Mój patrol bierze tor-
b ę  r a t o w n i c z ą  i  j e d z i e 
pomóc, jednocześnie dy-
żurny wydzwania też ka-
retkę – opowiada nasza 
bohaterka.

Praca 24 godz. na dobę
Straż Miejska współpra-

cuje z poszczególnymi re-
feratami Urzędu Miasta, 
natomiast poza godzinami 
jego urzędowania przej-
muje obowiązki związane 
z dbaniem o miasto w okre-
sie intensywnych opadów 
deszczu lub śniegu.

-Ponieważ jesteśmy jedy-
ną instytucją w Milanówku, 
która pracuje 24 godziny na 
dobę, więc my też kontro-
lujemy czy śnieg pada czy 
nie, czy trzeba już urucha-
miać odśnieżanie – dodaje 
komendant milanowskiej 
straży.

W takich prz ypadkach 

do Straż y należ y zadys-
ponowanie działań udroż-
niających przejazd przez 
m i a s t o .  Po d o b n i e  j e s t 
w sytuacji lokalnych kata-
klizmów, które uniemoż-
liwiają normalne funkcjo-
nowanie miasta, jak miało 
to  mie jsce  latem ubie -
głego roku, gdy w Straży 
M iejsk ie j  funkcjonował 
sztab kryzysowy.

Doceńmy strażnika
Jak wiadomo najbardziej 

niewdzięczną i najmniej 
lubianą przez mieszkań-
ców rolą strażnika miej-
skiego jest wypisywanie 
mandatów za niewłaściwe 
parkowanie.

-Panowie nie są lubiani, bo 
wypisują mandaty. Często 
jest tak, że nie zauważa się 
tych fajnych rzeczy, które 
robią. Dużo jest takich rze-
czy, które są niedoceniane. 
Nie ma takiej sytuacji, żeby 
wszystkim dogodzić niestety 
- zauważa komendant.

Doceńmy zatem strażni-
ka miejskiego. Pełny opis 
i dokładne sprawozdanie 
z różnorakich działań Straży 
Miejskiej w Milanówku za-
interesowani znaleźć mogą 
na stronie internetowej: 
strazmiejska.milanowek.pl.

Tekst i foto:
Sylwia Pańków

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

     

          

      

 

     

WARSZAWA. 25 lokalizacja „Strefy Rodzica

Dać poczucie 
bezpieczeństwa
Szpital Dziecięcy im. prof. Jana Bogdanowicza przy 
ul. Niekłańskiej na Saskiej Kępie w Warszawie został 
objęty ogólnopolskim programem „Strefa Rodzica. 
Budimex Dzieciom”. 

To już 25. lokalizacja w której zostanie stworzone nie-
powtarzalne miejsce dla najmłodszych i ich opiekunów.

„Strefa Rodzica. Budimex Dzieciom”, to ogólnopolski 
program społeczny, którego celem jest tworzenie na od-
działach dziecięcych polskich szpitali miejsc przyjaznych 
rodzicom chorych dzieci.

Główna idea, jaka przyświeca realizatorom projektu, to 
zwrócenie uwagi na to, jak ważna jest dla chorego dziecka 
obecność najbliższej osoby. Niezależnie od wieku – czy jest 
to niemowlę, kilkulatek czy kilkunastolatek – każde z nich, 
leczone w szpitalu musi mieć poczucie bezpieczeństwa 
i pewność, że nie zostanie samo. Budimex przez tworzenie 
miejsc dla rodziców chorych dzieci na oddziałach szpitali 
w całej Polsce realnie zaspokaja tę potrzebę.

Uroczysty fi nał „Strefy Rodzica” w Warszawie odbędzie się 
19 czerwca. Szczegółowe informacje o całym programie 
są dostępne na stronie http://strefarodzica.budimex.pl//
index.php?page=strona_glowna 

(a)
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MILANÓWEK. Festiwal Otwarte Ogrody

„Historia Polski w etiudach”
Tegoroczne Otwarte Ogrody w Milanówku przyniosły wyjątkową niespodziankę – zaskakujące swoim artyzmem 
widowisko przygotowane przez Stowarzyszenie „T-Art”, czyli milanowski teatr amatorski, zrzeszający wyjątkowo 
utalentowane osobowości.

 Kalendarz
 Imprez
 Kulturalnych

Z A P R A S Z A M Y

14 czerwca (czwartek)
Godz. 18.00 Kuba inny świat
Wernisaż połączony z prelekcją multimedialną „Podróże 

marzeń – Kuba cz. II. Wystawa fotografi i Mariusza Mar-
cysiaka jest czynna w dni powszechne od 1.06. do 31.08. 
2018 r w godz. 10.00 – 18.00.

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

15 czerwca (piątek)
Godz. 17.00 Kościół w Polsce w rzeczywistości 

komunistycznej w latach 1945 – 1966 
Pruszkowskie Towarzystwo Kulturalno – Naukowe 

zaprasza na wykład ks. Dr Macieja Smalińskiego.
Miejsce: sala konferencyjna – budynek Starostwa 

Powiatowego, ul. Drzymały 30, Pruszków.

15 – 17 czerwca (piątek, sobota, niedziela)
Godz. 19.30 XIV Festiwal Otwarte Ogrody w Podkowie 

Leśnej
W programie: wernisaż wystawy fotografii Marka 

Englisza, koncert Anny Kostrzewskiej z zespołem, pre-
miera spektaklu teatru Kiosk Ruchu, imprezy w ogrodach 
Podkowy Leśnej. Na zakończenie festiwalu CARAVANA 
BANDA – potańcówka na dechach przy muzyce bałkańsko 
– cygańsko – hiszpańskiej. Szczegółowy program: www.
ckiopodkowa.pl

Miejsce: Pałacyk Kasyno ul. Lilppopa 18, Podkowa 
Leśnia ul. Sasanek 12.

16 czerwca (sobota)
Godz. 17.00 Spotkanie w ramach „Przystanku 

Historia” dotyczące zbrodni wołyńskiej 1943 r.
z Ewą Siemaszko w ramach „Przystanku Historia”

Według Ewy Siemaszko zbrodnia wołyńska nie była na-
głym wystąpieniem nacjonalistów ukraińskich przeciwko 
ludności polskiej, a ideologiczne podstawy, zbrodnicze 
plany i przygotowania do ich wykonania pod hasłem 
„Ukraina dla Ukraińców” kształtowane były przez wiele lat. 
16 czerwca o g. 17. w Muzeum Dulag 121 Ewa Siemaszko 
przedstawi przyczyny i przebieg zbrodni wołyńskiej 1943 r. 

Miejsce: Muzeum Dulag 121, ul. 3 Maja 8a, Pruszków;
Godz. 22.00 „Kino na leżakach” w Parku Skarbków
Zapraszamy na pierwsze w tym sezonie „Kino na leża-

kach” spotkanie z trzykrotnie nominowanym do Cezara 
francuskim komikiem Dany Boon, którego zobaczymy 
w komedii „Dusigrosz” reż. Fred Cavayé. Film trwa 1,5 
godz. a na widzów będą czekały dodatkowe atrakcje 
serwowane przez tegorocznych Partnerów akcji.
Wstęp wolny.

Miejsce: Park Skarbków, ul. Nadarzyńska 89c, Grodzisk 
Mazowiecki.

16 i 17 czerwca (sobota, niedziela)
Godz. 10.00 Festiwal Otwarte Ogrody – Brwinów 

z Żelaza
W programie m.in.: rekonstrukcja dymarki (ok. godz. 

18.00 nastąpi widowiskowe rozbicie pieca), obóz rzym-
skich legionistów, gra terenowa, pokaz starożytnego 
kowalstwa, zajęcia dla dzieci, konkursy, stoiska starożytne 
i wiele innych atrakcji.

Miejsce: Brwinów, ul. 11 listopada 7;
Godz. 10.00 Festiwal Otwarte Ogrody – Festiwal 

sztuki i natury w gminie Brwinów
B a r d z o  b o g a t y  p r o g r a m ,  s z c z e g ó ł y  n a :

w w w . o k . b r w i n o w . p l ;  w w w . b r w i n o w . p l ;
 w w w. o t wa r t e o g r o d y. p l

17 czerwca (niedziela)
Godz. 14.00 VI Festiwal Edukacji Kulturalnej ART 

URSUS
W trakcie festiwalu atrakcje dla dzieci i dorosłych, 

dmuchane zabawki, ogródek piwny, stoiska z napojami, 
lodami, goframi, watą cukrową, zabawkami, biżuterią, 
wyrobami łowickimi, rękodziełem, ceramiką. W trakcie 
festiwalu festyn „Bezpieczne wakacje” na którym prezento-
wać się będą: policja, wojsko, straż pożarna, straż miejska.

Miejsce: Park Czechowicki, ul. Spisaka, Warszawa – 
Ursus;

Godz. 15.00 Roztańczeni, rozśpiewani, roześmiani
Podsumowanie całorocznej działalności artystycznej 

Zespołów „Kamyka” pod hasłem: „Niepodległa dla wszyst-
kich”. Wystąpią: Skaczące Nutki, Dziecięca Akademia 
Muzyczna, Taniec Nowoczesny, Capoeira, kółko teatralne, 
gitarzyści, „Kamyk”, „Metafora”, „Wrzos”, „Tańce Ludowe 
z różnych stron świata”. Wstęp wolny!

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

Zebrał: (mg)

•Wystawy •Filmy •Koncerty •Spotkania

Historyczne widowisko 
związane z 100. rocz-

nicą odzyskania niepodle-
głości wystawione zostało 
na Placu Stefana Starzyń-
skiego vis a vis kościoła św. 
Jadwigi. Sobotni wieczór, 
scena plenerowa wśród 
dr zew,  l icznie  pr z ybyła 
publiczność – atmosfera 
sprzyjała artystom, którzy 
dali z siebie wszystko.

Kilkunastoosobowy zespół, 
zarazem aktorski, wokalny 
i muzyczny, symbolicznie, bo 
za pomocą żywych obrazów, 
ruchu, scenografii, muzyki, 
pieśni i piosenek przedstawił 
panoramę historii Polski, od 
czasów przedchrześcijań-
skich do współczesności.

Posąg Świętowita, sło-
wiańskiego boga o czterech 
twarzach, wielki krzyż zbity 
z desek, ogromna papierowa 
korona, ceglane mury i żela-
zne łańcuchy – te elementy 
scenografii doprowadziły 
widzów do czasów rozbio-
rów. Pieśń „Bogurodzica”, 

Polonez Ogińskiego, „Boże, 
coś Polskę”, „Rota” – przypo-
mniały historię początków, 
a potem utraty polskiej pań-
stwowości, aż do odzyskania 
niepodległości w 1918 roku.

Czasy II wojny przedsta-
wione zostały wyciem syren 
i piosenkami wojennymi 
z warszawskich ulic, czasy sta-
linowskie - „Międzynarodów-
ką”. Piosenki: Wysockiego, 
Kaczmarskiego, Gintrowskie-
go, „Ballada o Janku Wiśniew-
skim” przywołały klimat tych 
momentów PRL-u, którym 

towarzyszył powiew wolno-
ści. Poruszający żywy obraz 
do piosenki „Za czym kolejka 
ta stoi” zilustrował szarzyznę 
i beznadzieję PRL-owskich 
lat 80-tych. Lirycznym zwień-
czeniem występu był utwór 
„Mam skrzydła u ramion, 
prowadzi mnie Anioł”, zaśpie-
wany iście anielskim głosem.

Podziękowania, kwiaty 
i słowa: „Jesteście wielcy”, 
skierowane po zakończe-
niu widowiska pod adresem 
wszystkich aktorów i twór-
ców tego pięknego spektaklu 

w pełni im się należą. Poziom 
artystyczny i zaangażowanie 
aktorów nie miały sobie rów-
nych, więc i wrażenie wywarli 
niezapomniane.

W i d o w i s k o  p o k a z a ł o 
też, jak owocna może być 
współpraca różnych poko-
leń milanowian na gruncie 
artystycznym i jak różne role, 
które odgrywamy w życiu, 
zmieniają nasz wizerunek. 
Młodzi wychowankowie Da-
riusza Biernackiego, tenora 
i animatora lokalnego teatru, 
on sam oraz aktorzy i artyści 
z podobnego mu pokolenia 
stworzyli harmonijną całość, 
o ogromnej sile oddziaływa-
nia. Małgorzata Trębińska, 
znana wszystkim milano-
wianom jako Przewodniczą-
ca Rady Miasta, tym razem 
dała się poznać publiczności 
jako aktorka i śpiewaczka  
o „pięknej wrażliwości”. Jed-
nym słowem – mieliśmy do 
czynienia z wysokiej klasy 
wydarzeniem artystycznym.

Tekst i foto: (PS)

Jesteśmy na
www.face-

book.
com/

Flesch 
Mazowsza

PRUSZKÓW. O t warcie  CDK

Unikatowa architektura
Zakończyła się budowa jednej z najważniejszych inwestycji 
miejskich w Pruszkowie - Centrum Dziedzictwa Kulturowego. 
Ofi cjalne otwarcie obiektu odbyło się 9 czerwca.

Centrum Dziedzictwa Kulturowego zostało wybudowane 
w Pruszkowie przy ul. Bohaterów Warszawy 4. Budowa obiektu 
wystartowała w listopadzie 2014 i trwała 38 miesięcy.

Nowoczesne centrum kultury
Obiekt łączy funkcje sportowo-rekreacyjne i kulturalne. 

W nowym, trzykondygnacyjnym budynku swoją siedzibę mają trzy 
instytucje: Centrum Kultury i Sportu, Miejski Ośrodek Kultury oraz 
Zespół Tańca Ludowego „Pruszkowiacy”. Całkowita powierzchnia 
tego gmachu wynosi 17 118 m kw., natomiast powierzchnia 
użytkowa – 13 041 m kw. Obiekt mieści w sobie salę widowiskową 
z 392 miejscami i zapleczem scenicznym, a także salę audytoryjną 
dla 210 widzów.

Dodatkowo zaprojektowane zostały sale rytmiki, baletu, muzyki, 
malarstwa i rzeźby, a nawet studio nagrań. Jest także przestrzeń 
przeznaczona na siłownię i fi tness z kompleksem saun i boiskiem 
do ricocheta, najszybszej gry rakietowej oraz kompletnie wypo-
sażona ścianka wspinaczkowa.

W części komercyjnej znajdują się sale konferencyjne i po-
wierzchnie biurowe przeznaczone do wynajęcia oraz cześć restau-
racyjna. Do dyspozycji gości został także oddany nowoczesny par-
king naziemny i podziemny mieszczący ponad 300 samochodów.

Generalnym wykonawcą gmachu jest fi rma Strabag z Pruszkowa, 
zaś autorem projektu architektonicznego – Biuro Kontrapunkt 
V-Projekt Polska. Co ciekawe, bryła architektoniczna obiektu nie jest 
przypadkowa. Zarówno elewacja, jak i elementy wewnątrz budynku 
nawiązują do unikatowego zagłębia metalurgicznego, które działało 
na tym obszarze w okresie późnolateńskim oraz za czasów wpływów 
rzymskich, czyli od II wieku p.n.e. do III wieku naszej ery.

Ofi cjalne otwarcie już za nami
Ofi cjalne otwarcie Centrum Kultury i Sportu w Pruszkowie od-

było się w sobotę, 9 czerwca. Oprócz samego zwiedzania obiektu 
nie zabrakło atrakcji dedykowanych mieszkańcom Pruszkowa. 
Zaprezentowano m.in. zajęcia sportowe, animacje dla dzieci 
i warsztaty o zdrowym żywieniu. Wydarzenie uatrakcyjniły wystę-
py artystyczne, taneczne, koncerty, a także pokaz fi lmu niemego 
z muzyką na żywo.

- Wierzymy, że Centrum Kultury i Sportu spełni oczekiwania 
lokalnej społeczności. Stanie się miejscem, które łączy wielkie 
projekty i małe inicjatywy, skupia wokół siebie mieszkańców, 
stowarzyszenia, instytucje kultury i sportu. My ze swojej strony 
obiecujemy, że nie zabraknie nam odwagi w podejmowaniu 
twórczego ryzyka – podkreśla Prezes Zarządu Centrum Kultury 
i Sportu sp. z o.o., Anna Dudziec.

W Centrum będą miały miejsce pokazy fi lmowe i spektakle 
teatralne, a także recitale, koncerty, widowiska muzyczne 
i cykliczne imprezy. Będą także organizowane planszówki, wie-
czory tematyczne, warsztaty oraz zajęcia i wydarzenia sportowe. 

Tekst i foto: 
Kinga Rochalska
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3555/1821/OMS Brwinów, 2 pokoje, pow. 52 
m2, cena 263.000 zł

3553/1821/OMS Grodzisk Mazowiecki,
3 pokoje, pow. 61 m2, cena 290.000 zł

3551/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 55
m2, cena 299.000 zł

3554/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 47
m2, cena 304.000 zł

3550/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 44 
m2, cena 313.000 zł

3552/1821/OMS Grodzisk Mazowiecki,
3 pokoje, pow. 71 m2, cena 376.000 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 Mazowiecki,
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. 55m2, 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,
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. 77m2, 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. 21m2, 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. 122m2, 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. 79 m2, cena 320.000 zł

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

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

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

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

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

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

3255/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 47 
m2, cena 312.000 zł

2174/1821/OMS Stare Babice, Bożęcin Duży 
pow. 60 m2, 3 pokoje, cena 190.000zł
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budowlana, pow. 4800 m2, cena 168.000 zł

2735/1821/OGS Radziejowice, Adamów Wieś,
budowlana, pow. 2100 m2, cena 207.000 zł

2734/1821/OGS Radziejowice, Adamów Wieś,
budowlana, pow. 4000 m2, cena 356.000 zł

2739/1821/OGS Komorów, budowlana, pow. 
642 m2, cena 415.000 zł

2737/1821/OGS Nadarzyn, Strzeniówka,
budowlana, pow. 2000 m2, cena 480.000 zł

2729/1821/OGS Stare Babice,  Blizne
Łaszczyńskiego, budowlana, pow. 600 m2,
cena 585.000 zł

2725/1821/OGS Stare Babice, Kwirynów,
budowlana, pow. 840 m2, cena 585.000 zł

2738/1821/OGS Nadarzyn, Strzeniówka,
budowlana, pow. 2753 m2, cena 620.000 zł

2740/1821/OGS Michałowice, Nowa Wieś,
budowlana, pow. 1000 m2, cena 800.000 zł

2728/1821/OGS Michałowice Wieś, budowlana,
pow. 2900 m2, cena 1.200.000 zł

2726/1821/OGS Milanówek, rolno – budowlana,
pow. 25000 m2, cena 1.600.000 zł

2741/1821/OGS Michałowice, Sokołów,
budowlana, pow. 5406 m2, cena 2.703.000 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 Maz., Konotopa,
budowlana, pow. 1000 m2, cena 260.000 zł

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

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

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

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

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

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

2691/1821/OGS Leszno, Wyględy, budowlana,
pow. 1745 m2, cena 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,
p r z e m y s ł o w a ,  p o w.  2 2 1 6 4  m 2,  c e n a
16.623.000 zł

2631/1821/OGS Nadarzyn, Kajetany,
budowlana, pow. 950 m2, cena 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 Maz., Marynin,
budowlana, pow. 1500 m2, cena 154.000 zł

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

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

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

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

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

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

2586/1821/OGS Brwinów, budowlana, pow. 
860 m2, cena 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. 5700m2, 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. 8600m2, 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
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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. 2000m2, 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

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 299.000 zł

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

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

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 205.000 zł

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 80.000 zł

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

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

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

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 400.000zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1765/1821/ODS Grodzisk Maz., Czarny Las,
segment skrajny, 4 pokoje, pow. 118 m2, 
działka o pow. 301 m2, cena 420.000 zł

1767/1821/ODS Ożarów Mazowiecki, Wolskie,
wolnostojący, 5 pokoi, pow. 140 m2, działka
o pow. 500 m2, cena 699.999 zł  

1764/1821/ODS Milanówek, wolnostojący,
8 pokoi, pow. 239 m2, działka o pow. 747 m2, 
cena 1.550.000 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 Mazowiecki,
Radonie, wolnostojący, 4 pokoje, pow.
145 m 2,  dz ia łk 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 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
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 Maz., wolnostojący,
4 pokoje, pow. 100 m2, działka o pow. 1045
m2, cena 499.000 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 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 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 599.000 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

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
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wolnostojący, 4 pokoje, pow. 140 m2, działka
pow. 1050 m2, cena 630.000 zł

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

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

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

1651/1821/ODS Milanówek, stan surowy
zamknięty, pół bliźniaka, 6 pokoi, pow. 157
m2, działka pow. 750 m2, cena 450.000 zł

1650/1821/ODS Grodzisk Mazowiecki, stan 
deweloperski, pół bliźniaka, 4 pokoje, pow.
160 m2, działka pow. 490 m2, cena 480.000 zł

1676/1821/ODS Nadarzyn, Rusiec, wolnostojący,
4 pokoje, pow. 140 m2, działka pow. 1050 m2, 
cena 630.000 zł

1662/1821/ODS Pruszków, pół bliźniaka,
5 pokoi, pow. 150 m2, działka pow. 500 m2,
cena 660.000 zł

1668/1821/ODS Milanówek, wolnostojący,
8 pokoi, pow. 175 m2, działka pow. 881 m2,
cena 750.000 zł

1653/1821/ODS Nadarzyn, wolnostojący,
5 pokoi, pow. 350 m2, działka pow. 4185 m2,
cena 730.000 zł

1665/1821/ODS Nadar z yn,  Szamoty,
wolnostojący, 7 pokoi, pow. 280 m2, działka
pow. 1000 m2, cena 930.000 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 750.000 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

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

1630/1821/ODS Nadarzyn, Stara Wieś, stan
deweloperski, wolnostojący, 5 pokoi, pow.
168 m2, działka pow. 1000 m2, cena 715.000 zł

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

1633/1821/ODS Nadarzyn, Rusiec,  stan
deweloperski, wolnostojący, 5 pokoi, pow.
249 m2, działka pow. 1200 m2, cena 850.000 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

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

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
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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:

-Duża hurtownia spożywcza 
w Nadarzynie zatrudni kierowców 
z kat. B i C tel. 604 492 736

-Duża hurtownia w Nadarzy-
nie: soki, napoje, piwo zatrudni 
Przedstawicieli Handlowych 
z doświadczeniem tel. 604 492 
736, 609 611 029

- H u r t o w n i a  s p o ż y w c z a 
w Nadarzynie zatrudni do działu 
handlowego z jęz.angielskim 
rekrutacja@fl esch.pl

-Przyjmę panią do sprzątania 
obiektu noclegowego w Piasto-
wie. Tel. 735 997 077

-Zatrudnimy Van Salesów do 
bezpośredniej sprzedaży pro-
duktów spożywczych. Tel. 604 
492 736

SZUKAM PRACY
-Szukam pracy jako opiekunka 

osób starszych bez zamieszkania. 
Odpowiedzialna bez nałogów 
z doświadczeniem. 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 Twój samochód lub mo-
tocykl. Przyjeżdżamy do klienta 
i uczciwie płacimy. Dostępni 24h. Tel. 
503 899 901

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

-Sprzedam opel corsa 1.0 ben-
zyna 2007 r, bardzo ładny. Ważny 
przegląd i OC. Cena: 11 700 zł. Tel. 
794 075 280

-Sprzedam skoda fabia hatch-
back, 2009 r, 1,3 benz., 50 tys. km. 
Kolor szary. Stan dobry. Tel. 507 
656 677

MARTYMONIALNE
-Mam 58 lat, poznam panią w 

podobnym wieku, tel. 791 766 758
-Wdowiec 56 lat pozna Panią 

w odpowiednim wieku do stałego 
związku, Warszawa. Tel. 576 207 245

-Wdowiec 80 letni z Pruszkowa, 
sprawny fizycznie i umysłowo, bez 
nałogów - pozna samotnie miesz-
kającą wdowę w wieku 70+, bez 
nałogów z Pruszkowa, sympatyczną 
i uczuciową. Cel: wzajemne wizyty 
domowe, spędzanie razem czasu 
- bez zobowiązań. Tel. 723 433 938

NIERUCHOMOŚCi:
-Bramki k. Błonia dom z działką 

3 ha przy trasie na Poznań sprze-
dam tanio, media. Tel. 512 032 899

-Działkę budowlaną sprzedam 
1579 m2 Odrano Wola - Grodzisk 

Mazowiecki. Media w ulicy. Tel. 
510 407 176

-Kupię małą zaniedbaną dział-
kę w Warszawie i okolicach. Tel. 
515 348 741

-Kwatery do wynajęcia z od-
dzielnym wejściem. Tel. 512 
032 899

-Lokal 35 m2 w Ursusie przy 
stacji PKP do wynajęcia. Tel. 602 
71 71 81

-Pilnie sprzedam mieszkanie 
3 pokoje, pow. 46,4m2, cena: 
260.000zł do negocjacji w Pia-
stowie, tel. 501 056 369

-Pruszków – sprzedam miesz-
kanie 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, bu-
dynek gospodarczy: 50 m2, dwa 
garaże. Wszystkie media miej-
skie. W rozliczeniu mogę przyjąć 
mieszkanie. Tel. 504 554 890

-Sprzedam bezpośrednio plac 
2100 m2 przy trasie Warsza-
wa-Grodzisk Mazowiecki, przy 
sygnalizacji na skrzyżowaniu 
z drogą Nadarzyn –Brwinów. 
Punkt doskonały na działalność 
motoryzacyjną lub wybudowa-
nie np. obiektu medycznego. 
Cena: 890.000 zł, tel. 693 309 293

-Sprzedam dom wolnostojący 
127 m2 powierzchni mieszkalnej,
5 pokoi, 2 kuchnie, 2 łazienki, 
2 oddzielne wejścia, garaż wol-
nostojący. Działka 1506 m2, 
cena: 710 tys. zł. Milanówek. Tel. 
510 407 176

-Sprzedam działkę budowlaną 
w Błoniu, cena: 120.000 zł. Tel.500 
126 291

-Sprzedam działkę rekreacyj-
no-budowlaną o pow. 2460 m2, 
(74 km od centrum Warszawy) 
na trasie Gdańskiej, od Płońska 
w bok na Nowe Miasto, położo-
ną między lasem a rzeką Wkrą, 
działka zagospodarowana. Tel. 
697 060 820

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

-Sprzedam mieszkanie, War-
szawa Żoliborz z balkonem, 
42 m2, cena: 330.000zł, tel. 
504 127 046

-Sprzedam piękne siedlisko 
(3000 m2) w Zaborowie k. Wy-
szogrodu. Położone przy drodze 
asfaltowej z domem do remontu 
(40 m2) piwnica + media (woda, 
prąd). Cena: 67 tys. zł. Tel 606 
830 890

-Wynajmę budynek w stanie 
surowym 120 m2 do adaptacji 
na działalność. Świetna lokaliza-
cja w Grodzisku Mazowieckim. 
Tel. 666 497 482

-Wynajmę dwa graże (70 i 30 
m2) na działaność gospodarczą 
w Ursusie. Wjazd prosto z ulicy. 
Tel. 512 032 899

-Wynajmę działkę przemy-
słową 3000m2 w Błoniu pod 
działalność gospodarczą, tel. 
500 126 291

KUPIĘ - SPRZEDAM:
-Antyczne meble, obrazy, sre-

bra, platery, szable, bagnety, 
orzełki, książki, odznaki, od-
znaczenia, pocztówki, bibeloty 
zakupię – za gotówkę. Tel. 504 
017 418; 601 336 063

-Konsolę Playstation I sprze-
dam+gry i karta pamięci. Cena: 
170 zł. Tel. 507 656 677

-Kupię stary polski sprzęt au-
dio- Radmor, Unitra, Fonika, 
Tonsil. Tel. 512 415 760

-Miskę z hydromasażem sprze-
dam. Cena: 150 zł. Tel. 507 656 677

-Okazja! Wyprzedaż nowych 
garniturów w różnych kolorach, 
bardzo niska cena. Wzrost: 182 
cm, ob. klatki piersiowej: 96 cm, 
ob. pasa: 92 cm. Tel: 660 930 281 
po 15-tej

-Pianino, czarne Calipso, nowe, 
nieużywane sprzedam. Tel. 512 
032 899

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

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

-Skrzynki po owocach tanio 
sprzedam: drewniane i plastiko-
we. Tel. 512 032 899

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

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

-Sprzedam biurko, stan b. do-
bry, cena: 80 zł. Tel. 574 215 996

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

-Sprzedam kask motocyklo-
wy, nowy, cena: 170 zł. Tel. 574 
215 996

-Sprzedam KEYBOARD PSR-
77 FE YAMAHA, tylko 100zł, tel. 
502 832 676

-Sprzedam kuchnię gazową 
Mastercook, koloru białego, 
7 lat. Cena: 80 zł. Tel. 507 656 677

-Sprzedam kurtkę zimową 3/4, 
ciemny brąz, męska, nowa. Cena: 
250 zł. Tel. 574 215 996

-Sprzedam nową czarną mary-
narkę z weluru. Wzrost :182cm, 
ob. klatki piersiowej: 96 cm,cena: 
50 zł, tel. 660 930 281, po 15-tej

-Sprzedam okap kuchenny 
Mastercook, kolor biały, cena: 60 
zł. Tel.500 126 291

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

-Sprzedam ponton jak nowy: 

biało-czerwony, cena: 240 zł. Tel. 
574 215 996

-Sprzedam pralkę, auto-
mat Wirlpool, cena: 300 zł. Tel. 
500 126 291

-Sprzedam rower trójkołowy, 
prawie nowy. Tel. 602 342 505

-Sprzedam szafkę stojącą, kolor 
grafitowy. Cena: 80 zł. Tel. 574 
215 996

-Sprzedam tanio 4-osobo-
wy nowy, nieużywany namiot 
w kolorze zółtym. Tel. 512 032 899

-Sprzedam wędkę z kołowrot-
kiem, prawie nowa, KONGER 
Carbomax TeleTravel 360/40, 
tylko 50 zł. Tel. 502 832 676

-Sprzedam wózek inwalidzki 
prawie nowy. Tel. 697 060 820

-Sprzedam używane akumula-
tory, gwarancja. Tel. 510 800 370

-Telewizor Panasonic 21’’ sprze-
dam, obudowa czarna. Cena: 70 zł. 
Tel. 507 656 677

-Wózek inwalidzki ręczny sprze-
dam. Koła 24”. Tel. 510 407 176

USŁUGI:
-Anteny- serwis, montaż, wie-

loletnie doświadczenie, konku-
rencyjne ceny, tel. 796 154 214

-Budowlaniec: remonty, wy-
kończenia. Tel. 516 722 169

-Ciesielstwo, dekarstwo, bla-
charstwo. Tel. 665 49 50 11

-Dezynsekcja - deratyzacja. 
Skutecznie zwalczamy: prusaki, 
karaluchy, mrówki, pluskwy, my-
szy i szczury itp. Kontakt: www.
insekt24.pl Tel. 533 780 170

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

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

-Odkomarzanie. Skutecznie 
zwalczamy komary na terenach 
zielonych. Pozbędziesz się bzy-
czącego problemu. Kontakt: 
www.insekt24.pl Tel. 533 780 170

-Szkolenia BHP.  Tel.  665 
282 963

-Wycinka drzew, pielęgnacja 
żywopłotów, wywóz gałęzi, ko-
szenie trawników itp. Tel. 515 
146 480

-Wykonam ocieplenia, adapta-
cje poddasz ,domów, malowanie 
gładzie, ogrodzenia, usługi ogól-
nobudowlane. Tel. 512 829 115

RÓŻNE
-Montaż mebli z paczek: IKEA 

i wiele innych. Tel. 533 780 170
-Psycholog. Masaż. Prowadze-

nie dietetyczne. Tel.504 127 046; 
609 127 046

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

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

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

Jes teśmy grupą zwierzęcych 
pasjonatów, która nie może przejść 
obojętnie obok potrzebującego 
psa  czy  ko tka .  S taramy s ię 
pomagać zwierzakom na wszystkie 
możl iwe sposoby,  a  nagrodą 
za nasze starania są szczęśliwi 
podopieczni w nowych domach. 
Stowarzyszenie jest  też  okazją do nawiązania 
znajomości ze wspaniałymi ludźmi oraz uczestnictwa 
w lokalnych wydarzeniach kulturalnych, promując tym 
samym adopcje zwierząt oraz odpowienią opiekę nad nimi.

 

Aslan
Długowlosy mikropiesek. Aslan jest młodym, aktyw-

nym psem, który waży ok. 6 kg. Psiak bardzo dobrze 
czuje się w towarzystwie innych psów. W kontaktach 
z ludźmi przyjazny. Sprawdzony także w relacjach 
z dziećmi. Czeka na swojego człowieka.

Wiek: ok. 2 lata; kastrowany: tak;
Szczepienia ogólne: tak;
Szczepienie na wscieklizne: tak
Odrobaczony: tak; Stosunek do kotów: nieznany.
Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt 

pod nr tel 698-940-045 lub 730-462-122

 

Ares
Pies w typie owczarka niemieckiego, senior. Jest bar-

dzo wrażliwy i delikatny w kontaktach z człowiekiem. 
Na początku nieufny. Aktualnie do swoich opiekunów 
tuli się całym sobą. Ares w związku ze swoim sedziwym 
wiekiem poszukuje domu, w którym będzie miał dużo 
spokoju i miłości. Ares cierpi na boleści stawów, szcze-
gólnie tylnych łapek.

Wiek: ok 12 lat; kastrowany: jeszcze nie;
Szczepienia ogolne: tak;
Szczepienie na wscieklizne: tak
Odrobaczony: tak; Stosunek do kotów: nieznany.
Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt 

pod nr tel 698-940-045 lub 730-462-122
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Już dzisiaj szukaj w sklepach naturalnej wody źródlanej “Bieszczady Zdrój” 
i wyjątkowego napoju energetycznego “Imperial” w bardzo przystępnych cenach, 

których wyłącznym dystrybutorem jest: 
Flesch Polska Sp. z o.o.

tel.(22) 729 82 33 ,  fax: 739 86 50
e-mail: dzialhandlowy@flesch.pl , www.sklep.flesch.pl

Dostarczamy ilości hurtowe do wszystkich klientów.
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