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BEZ TABU
Drodzy czytelnicy 

Mamy prawdziwe lato, czas relaksu i zabaw na świeżym 
powietrzu. To czas na to jak śpiewał Ryszard Rynkowski 
żeby „Nic nie robić, nie mieć zmartwień, chłodne piwko 
w cieniu pić”. W każdą wolną chwilę uciekamy z miast 
nad wodę, działkę, grille u znajomych. 

Znowu chciałabym zwrócić Państwa uwagę na sytuacje,
które obecnie niestety osiągają rangę naprawdę 
dużego problemu. Chodzi mianowicie o jazdę na tak 
zwanym „podwójnym gazie”.

Oczywiście nie da się ocalić całego świata, ale może 
właściwe zachowanie pozwoli nam ocalić czyjeś życie 
lub zdrowie. Może zdarzy się, że siedząc nad wodą 
lub przy grillu u znajomych zauważymy, że ktoś kto za 
godzinę lub dwie ma usiąść za kierownicą samochodu
również relaksuje się przy alkoholu. Nie bójmy się 
wtedy zareagować, zwrócić uwagę.

Niekoniecznie musimy posuwać się do wyjść osta-
tecznych, takich jak zawiadamianie policji, aczkolwiek 
jeśli racjonalne argumenty nie dadzą oczekiwanego
efektu możemy również zrobić i to. Ja osobiście wychodzę
z założenia, że lepiej mieć obrażonych ale żywych 
kolegę/koleżankę.

Może też zdarzyć się, że zaobserwujecie Państwo taką 
sytuację gdzieś na plaży w odniesieniu do zupełnie 
obcych osób. Tu też nie bójmy się reagować bo nigdy 
nie wiemy czy potencjalny kierowca na gazie nie spotka 
na drodze niczego niespodziewających się ludzi. Nie 
patrzmy na to, że kierowca powie, iż jedno czy dwa 
zimne wypite na słońcu piwka nie mogą mu zaszkodzić.

Temat wydaje się być trywialnym, a jednak rocznie 
w wypadkach z udziałem pijanych kierowców giną setki 
a nawet tysiące ludzi. Każda właściwa reakcja z naszej 
strony może dać komuś szansę na „drugie życie”.

Katarzyna Włodarczyk

***
Drodzy czytelnicy czekam na Wasze maile na każdy 

temat:  redakcja@flesch.pl.
Na łamach gazety odpowiem Państwu na każde 

trapiące Was pytanie:  gdzie najlepiej  zjeść,  gdzie 
kupić tanio i fajnie, jak usunąć plamy z tłuszczu czy jak 
z pompą oświadczyć się ukochanej.

WYPRAWKA SZKOLNA. Od 1 lipca trwa nabór wniosków o dofi nansowanie do wyprawki szkolnej

300 zł dla każdego ucznia
Uczniowie w Polsce otrzymają 300 zł dofi nansowania do materiałów szkolnych. Wyprawka 300+ będzie 
wypłacana bez względu na dochody w rodzinie. Nabór wniosków o dofi nansowanie wystartował już 1 lipca.

Nowy program rządowy
Już  w roku szkolnym 2018/2019 rozpocząć

się ma wypłacanie dofinansowania w ramach
p r o g r a m u  „ D o b r y  s t a r t ”.  Z a k ł a d a  o n , 
że 300 zł dofinansowania do wyprawki szkolnej 
otrzymają raz w roku uczące się dzieci, bez względu na 
dochody w rodzinie. Nie będzie mieć znaczenia także 
liczba dzieci w rodzinie.

Dofinansowanie ma przysługiwać od pierwszej 
klasy szkoły podstawowej aż do ukończenia przez 
ucznia 20. roku życia. Jeśli uczeń posiada orzeczenie 
o niepełnosprawności, 300 zł do wyprawki szkolnej 
będzie otrzymywał aż do ukończenia 24. roku życia.

Istnieje kilka wyjątków, w których dofi nansowanie do 
wyprawki szkolnej nie przysługuje. Są to m.in. sytuacje, 
gdy dziecko przebywa w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, 
zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole zapewniającej nieodpłatne 
pełne utrzymanie.

Nabór wniosków już od 1 lipca
Jak zapowiada Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pierwsze świadczenia w ramach programu „Dobry 

start” zostaną wypłacone już niedługo, tak aby 300 zł dofi nansowania do wyprawki wykorzystano na zakupy rzeczy 
niezbędnych w roku szkolnym 2018/2019. W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają 
nie później niż 30 września. Na wnioski złożone w kolejnych miesiącach, gminy będą miały maksymalnie dwa miesiące na 
ich rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Wnioski o wypłatę 300+ będą mogli składać rodzice, opiekunowie, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy 
zastępczej – rodzice zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej. 
Przyznawaniem i wypłatą dofi nansowania będą zajmowały się gminy i powiaty.

Nabór wniosków rozpoczął się 1 lipca br. i potrwa do 30 listopada br. Od 1 lipca br. wnioski można składać przez rządowy 
portal www.empatia.mpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną wybranych banków. Jak poinformował na Twitterze 
Bartosz Marczuk, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, w ciągu pierwszych dwóch dni złożono online ponad 
250 tys. wniosków o wypłatę świadczeń z programów 500 plus i 300 plus.

Od 1 sierpnia wnioski będzie można składać w papierowej formie w urzędach gmin, ośrodkach pomocy społecznej 
i drogą pocztową (w tych samych miejscach, co wnioski o dofi nansowanie 500+).

Kinga Rochalska, Fot. Mat. pras. MPIPS
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U NAS. Nocna prohibicja w regionie

W nocy nie kupisz alkoholu!
Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dała samorządom możliwość 
ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych. W naszym regionie skorzystały już z tego prawa: Brwinów, 
Michałowice, Grodzisk Mazowiecki i Podkowa Leśna.

Tuż przed wakacjami gro-
dziscy radni stosunkiem 

głosów 12 za, 3 przeciw 
i 5 wstrzymujących, przyjęli 
uchwałę ograniczającą sprze-
daż napojów alkoholowych. 
Jak informuje urząd miasta 
jej podjęcie było związa-
ne z koniecznością dosto-
sowania do znowelizowa-
nej ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziała-
niu alkoholizmowi oraz usta-
wy o bezpieczeństwie imprez 
masowych. Zapisy ustawy 
zakładają  m.in. limitowanie 
miejsc, gdzie sprzedawane 

jest wyłącznie piwo.
Największą zmianą jest 

jednak możliwość wprowa-
dzenia na terenie całej gminy 
nocnego zakazu sprzedaży 
alkoholu. W Grodzisku za-
kaz będzie obowiązywał od 
godz. 23.00 do 5.00 rano, 
z wyjątkiem  restauracji 
i barów.

P o d o b n e  r o z w i ą z a -
nia wprowadzono także 
w Podkowie Leśnej. Tutaj 
zakaz sprzedaży alkoho-
lu będzie obowiązywał w 
godz. 22.00-6.00. Taki sam 
okres prohibicji przyjęto w 

Brwinowie, gdzie: „zabra-
nia się nocnej sprzedaży
napojów alkoholow ych 
o zawartości alkoholu powy-
żej 4,5 proc za wyjątkiem piwa 
przeznaczonych do spożycia 
poza miejscem sprzedaży, 
między godzinami 22.00 
a 6.00” oraz w Michało-
wicach, tu wprowadzono 
„ograniczenia w godzinach 
nocnej sprzedaży napojów 
alkoholowych polegające 
na zakazie sprzedaży napo-
jów alkoholowych przezna-
czonych do spożycia poza 
miejscem sprzedaży prowa-

dzonej pomiędzy godziną 
23.00 a 6.00”.

Mimo, że zmieniona ustawa 
nie nakłada obowiązku wpro-
wadzenia nocnej prohibicji to 
wiele gmin się na nią decy-
duje. Jak widać nie dotyczy 
to jedynie miast, w których 
turystyka odgrywa znacząca 
rolę. Co więcej wielu miesz-
kańców popiera, a nawet do-
maga się ustalenia nocnych 
godzin zakazu sprzedaży 
alkoholu, argumentując to 
stałym zakłócaniem spokoju 
i ciszy nocnej przez osoby 
nietrzeźwe.                        (mg)
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MILANÓWEK. Fingerstyle – niezwykły koncert na gitarę akustyczną

Relaks i trans
Niekwestionowaną atrakcją tegorocznych wakacji w Milanówku jest możliwość 
uczestniczenia w serii plenerowych koncertów, zorganizowanych przez Milanowskie 
Centrum Kultury. Jednym z ciekawszych był solowy koncert gitarzysty Piotra 
Krępecia, który odbył się w niedzielny wieczór 8 lipca na Skwerze Stefana 
Starzyńskiego.

Fingerstyle, to poglądowo mówiąc, przeło-
żenie techniki gry pianistycznej na gitarę. 

Kciuk prawej ręki spełnia funkcję lewej ręki 
pianisty, pozostałe palce spełniają taką rolę, 
jak jego prawa ręka.

Jest to styl trudny technicznie i wymaga 
dużych umiejętności. Daje jednocześnie 
widowiskowe efekty wizualne i akustyczne. 
Na koncercie nawet dla laika było widoczne, 
że dłonie i palce gitarzysty pracują w niety-
powy sposób. Dzięki takiej technice gry na 
pojedynczej gitarze można stworzyć iluzję, 

jakby jednocześnie brzmiało kilka instrumen-
tów: słuchać jednocześnie melodię, brzmienie 
basu i podkład rytmiczny.

Gitarzysta zaprezentował swoje autorskie 
utwory skomponowane specjalnie pod 
kątem gitarowego fi ngerstyle. Na zakończenie 
również wzbogacił występ o improwizację. 
Trudno jest opisać wrażenia muzyczne – ale 
niewątpliwie muzyka oddziaływała różnorod-
nością docierających do ucha nietypowych 
dźwięków, miała charakter relaksacyjny i nieco 
transowy.                                      Tekst i foto (PS)

O B W I E S Z C Z E N I E  W O J E W O D Y
MA ZOWIECKIEGO

 Działając na podstawie na podstawie 9ac ust. 1 
ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie 
kolejowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2117 ze zm.) – 
dalej u.t.k. informuję, że na wniosek inwestora 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74,
03-734 Warszawa, na podstawie art. 36a ust. 1 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1202) – dalej Prawo budowlane
została wydana decyzja o zmianie pozwolenia 
na budowę - decyzji Wojewody Mazowieckiego
Nr 21/III/2017 z dnia 23 stycznia 2017 r. ,
zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej 
pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: 
„budowa, przebudowa i remont infrastruktury
obwodowej linii kolejowej w Warszawie,
w ramach projektu POIiŚ 7.1-100 pod 
nazwą: „Modernizacja linii  obwodowej 
w Warszawie (odcinek Warszawa Gołąbki
/Warszawa Zachodnia – Warszawa Gdańska) – 
prace przygotowawcze” na odcinku linii nr 20 
od km 4+350 do km 8+245”,

na terenie m.st. Warszawy – Dzielnicy Śródmieście
i Dzielnicy Wola:
Obręb ewidencyjny 5-01-01 - działka nr 13/19;
Obręb ewidencyjny 6-03-01 - działka nr 5; 
Obręb ewidencyjny 6-03-02 - działka nr 1/1;
Obręb ewidencyjny  6-03-03 -  działki nr: 18, 25, 27; 
Obręb ewidencyjny 6-03-04 - działka nr 4; 
Obręb ewidencyjny 6-03-07 - działki nr: 13, 22/2; 
Obręb ewidencyjny 6-03-14 - działka nr 78/4; 
Obręb ewidencyjny 6-03-18 - działki nr: 1/1, 201, 
205, 212, 213, 214; 
Obręb ewidencyjny  6-04-04 - działki: 1, 2, 4/2, 4/3, 
58/1; 
Obręb ewidencyjny   6-04-07 - działki nr: 1, 23, 24/1, 
26, 37; 
Obręb ewidencyjny 6-05-06 -działki nr: 1, 2, 3/2; 

Obręb ewidencyjny 6-06-10 -  działki nr: 81, 88/1, 
88/2, 90, 91; 
Obręb ewidencyjny 6-06-12 - działki nr: 32/1, 33, 
34, 35;
Obręb ewidencyjny 6-07-04 -działki nr: 23, 24, 
25, 26; 
Obręb ewidencyjny  6-07-05 - działki nr: 9/7, 12; 
Obręb ewidencyjny  6-07-13 - działki nr: 1/14,
87/1, 88, 89, 90/1;
Obręb ewidencyjny  6-14-03 - działki nr: 5/34, 
6/31, 6/38, 22/15, 22/17, 22/64; 
Obręb ewidencyjny   6-14-04 -  działka nr 1/66.

 Zmiana pozwolenia na budowę dotyczyła: 
zmiany ilości i rozpiętości przęseł projektowanych 
wiaduktów kolejowych w km 5,327 linii kolejowej
nr 20 (nad ul. Kasprzaka), zmiany przebiegu 
ściany oporowej za przyczółkiem północnym, 
zmiany konstrukcji projektowanego ustroju
nośnego wiaduktu kolejowego w km 7,505 (nad 
ulicą Obozową), budowy murów oporowych na
dojściach do peronu p.o. „Warszawa Koło”. 

Od ww. decyzji stronom przysługuje prawo 
do wniesienia odwołania w terminie 14 dni, od 
skutecznego jej doręczenia do Głównego
I n s p e k t o r a  N a d z o r u  B u d o w l a n e g o,  z a
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 
Mazowieck iego Ur zędu Wojewódzk iego 
w Warszawie (Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, 
pokój 7 POK, w godzinach 1200-1600 – pon., 800-
1200 – śr. i piąt.).

Publiczne ogłoszenie nastąpiło w dniu
11 lipca 2018 roku. 

WI-III.7840.7.165.2015.ES/EA 

GRODZISK MAZ. Sportowa rywalizacja i rekreacja na Stawach Walczewskiego

Grand Prix w siatkówce plażowej
Siatkówka plażowa to wyjątkowo rekreacyjny rodzaj sportu. Turnieje odbywają się 
w sezonie letnim, z reguły, choć nie zawsze, przy słonecznej pogodzie, na boiskach 
o plażowym charakterze, często w pięknym plenerze nad wodą.

7 lipca rozpoczął się tego-
roczny cykl turniejów Grand 

Prix o puchar Dyrektora OSiR 
w Grodzisku Mazowieckim, 
zorganizowany przez UKS Sparta.
Tego typu lokalne rozgrywki 
mają dość luźną formułę, udział 
w nich biorą zarówno profe-
sjonalni zawodnicy, jak i ama-
torzy, atmosfera ma charakter 
tyleż sportowy, co relaksacyjny 
i towarzyski. Zjeżdżają się 
gracze z różnych, nawet odle-
głych miejscowości, tym razem 
obok Grodziska reprezentowane
 były : Warszawa, Otwock, 
Halinów k. Mińska Mazowieckiego, 
Pruszków, Skierniewice i Płońsk.

Na grodziskich Stawach Walczewskiego zawodnicy mają do dyspozycji trzy boiska 
plażowe, z atrakcyjnym widokiem na pływającą fontannę. W turnieju wzięło udział łącznie 
dziewięć par kobiet i sześć par męskich. Zawodniczki oczekujące na swoją kolejkę opalały 
się, korzystając z intensywnego słońca.

Siatkówkę plażową cechuje spora widowiskowość – zawodnicy z poświęceniem rzucali 
się na piach lub robili efektowne wyskoki, opalone zawodniczki występowały w strojach 
kąpielowych, wrażeń wizualnych i emocji nie brakowało. Tym razem turniej odbywał się 
przy wyjątkowo pięknej pogodzie, upał łagodzony był przez lekki powiew wiatru i wodę 
rozpryskiwaną przez fontannę.

Siatkówka plażowa jest dyscypliną zbliżoną do siatkówki rozgrywanej na hali, niemniej 
w ocenie zawodników jest ona bardziej wymagająca niż siatkówka halowa. Mecze rozgrywa
się tu nie w sześcioosobowych drużynach, ale w parach, co sprawia, że zawodnicy są 
w każdym momencie w grze. Wymaga to od nich stałej gotowości i koncentracji,
odpowiedzialność za wynik meczu nie jest rozproszona.

Zawodnicy, którzy przez większą część roku grają w siatkówkę halową, traktują jej plażową
odmianę jako możliwość doskonalenia techniki gry, ćwiczenia mobilizacji psychicznej 
i utrzymania formy sportowej w okresie wakacyjnym. Jest to też dobra odskocznia i odmiana, 
zamiana hali na plażę ma swój sezonowy urok i jest ekscytującą zabawą, aczkolwiek zdarza 
się, że gra odbywa się w gorszych warunkach niż na hali, podczas zawirowań pogodowych, 
wiatru i deszczu.

Kolejny, drugi turniej z cyklu Grand Prix odbędzie się 21 lipca. Szczegółowe informacje 
dotyczące rozegranych i planowanych turniejów śledzić można na stronie internetowej 
UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki.        Tekst i foto: (PS)
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U NAS. Dzień Psa w Bibliotece Publicznej w Ursusie

Nasz najlepszy przyjaciel
W Czytelni Naukowej nr XIX odbyło się spotkanie z przedstawicielkami fundacji prozwierzęcych, wystawa 
fotografi i psów a także konkurs na najlepsze zdjęcie spośród nadesłanych przez czytelników. Wydarzeniu 
towarzyszyła zbiórka karmy, a także dyskusja na temat udzielania pomocy bezpańskim czworonogom.

Św i ę t o  u s t a n o w i o n e 
w 2007 roku przez czaso-

pismo „Przyjaciel Pies” przy-
pada na dzień 1 lipca i ma 
na celu zwrócenie uwagi na 
problem bezpańskich psów, 
a także promowanie akcji 
pomocowych w tym zakre-
sie. W bibliotece odbyło się 
ono po raz pierwszy, jednak 
17 lutego w Czytelni Nauko-
wej nr XIX mieliśmy okazję 
świętować międzynarodowy 
Dzień Kota. 

Wystawa objęła zarówno 
zdjęcia konkursowe, prze-
słane przez czytelników, 
jak również fotografi e psów 
pracowników biblioteki oraz 
tzw. „kącik adopcyjny” z pod-
opiecznymi Pruszkowskiego 
Stowarzyszenia na Rzecz 
Zwierząt. 

Pierwsze miejsce w konkur-
sie fotografi cznym przezna-
czonym dla czytelników zajął 
Iwo Olejnik za zdjęcie swo-
jego pieska o imieniu Pan-
da, drugie – Agata Grzesik
za zdjęcia Lulka i Florki.
Laureaci otrzymali dyplomy 
oraz nagrody rzeczowe. 

Czekają na adopcję
Dianę, Cyryla, Prezesa, Łat-

ka i Maxa, których zdjęcia 
i  opis prezentowane są 
w Czytelni Naukowej nr XIX, 
można adoptować kontak-
tując się z przedstawicielką 
Pruszkowskiego Stowarzy-
szenia na Rzecz Zwierząt 
(tel. 698-940-045, e-mail: 
kontakt@psnrz.org.pl).

Każdego zainteresowane-
go obowiązuje umowa ad-
opcyjna. Podczas spotkania 
z okazji Dnia Psa odbyła się 
również zbiórka karmy, prze-
kazana dla podopiecznych 
fundacji z Pruszkowa.

Pomagają czworonogom
W dyskusji na temat bez-

pańskich psiaków udział 
wzięły Diana Malinowska 

z  M azowieck ie j  Funda-
cji  Opieki  nad Zwierzę -
tami  oraz  Agata  G ałk a
z  P r u s z k o w s k i e g o
Stowarzyszenia na Rzecz 
Zwierząt.

Diana Malinowska, obecna 
prezes Mazowieckiej Fundacji
Opieki nad Zwierzętami, 
opowiedziała o charakterze 
działalności prowadzone-
go przez siebie schroniska, 

mieszczącego się w starym 
remontowanym budynku 
w Ursusie, przy ul. Prawni-
czej 35. Początkowo MFOZ 
zajmowała się jedynie psami 
ras uznawanych powszech-
nie za agresywne lub psami 
w typie tych ras. Obecnie do 
przytuliska w Ursusie przyj-
mowane są już wszystkie 
psy, bez względu na rasę.

Towarzystwo psa pomaga
W Pruszkowskim Stowa-

rzyszeniu na Rzecz Zwie-
rząt są zarówno psy jak 
i koty. Organizacja powstała 
w 2013 roku z inicjatywy 
mieszkańców, a jej przed-
stawiciele gościli w biblio-
tece już drugi raz, pierwszy 
- był z okazji międzynarodo-
wego Dnia Kota. 

Pies to nie tylko najlepszy 
i najwierniejszy przyjaciel 
człowieka. Jego obecność 
z większa odporność na 
stres i korzystnie wpływa 
m.in. na układ odpornościo-
wy. Pomaga nam obniżyć 
ciśnienie krwi i łagodzi skutki
reumatyzmu, redukuje stany 
napięcia nerwowego.

Spacery z pupilem aktywi-
zują, socjalizują, poprawiają 
krążenie i pomagają utrzy-
mać właściwą wagę, z mniej-
szają poczucie samotności 
i dostarczają wielu rado-
snych chwil. Innymi słowy 
posiadanie psa wydłuża nam 
życie i znacznie poprawia 
jego komfort. 

Lucyna Dąbrowska

 Kalendarz
 Imprez
 Kulturalnych

Z A P R A S Z A M Y

13 lipca (piątek)
Godz. 18:00 Śpiewać każdy może, czyli piosenka 

turystyczna dla tych co z nami... 
Druga odsłona projektu współfi nansowanego w ramach 

konkursu „Pomysł się liczy 2018”. Prowadzenie:  Aleksandra 
Tkaczyk. Wstęp wolny.

Miejsce: CKiIO Podkowa Leśna, ul. Lilpopa 18.

14 lipca (sobota)
Godz. 10:30 Stacja Naprawy Rowerów
Mieszkańców Grodziska Mazowieckiego mogą skorzystać 

z bezpłatnej, wakacyjnej Stacji Naprawy Rowerów. 
W co drugą sobotę do końca sierpnia można skorzystać 
z możliwości lekkich napraw roweru:
– pompowanie kół,
– lekkie centrowanie kół, nasmarowanie łańcucha,
– regulacja przerzutki (bez możliwości wymiany linki),
– regulacja hamulca,
– przegląd roweru i wydanie oceny oraz wskazań do 
naprawy,
– skręcenie luzów kierownicy, ocena ogumienia, drobne 
regulacje.

Miejsce: Poczekalnia PKP, ul. 1 Maja, Grodzisk Mazowiecki;
Godz. 12:00 Letni koncert dla dzieci pt: „Kopciuszek”
„Kopciuszek” to inicjatywa młodych, utalentowanych 

studentów wyższych uczelni muzycznych. Przedstawienie 
nawiązuje w dużej mierze do baśni Charlesa Perraulta, 
z tym że głównym grzechem leniwej siostry Kopciuszka 
jest otyłość, książę organizuje w swym pałacu nie bal, ale 
zawody sportowe, a słynny zagubiony pantofelek… to 
zgubiony adidas.

Morał „Kopciuszka” głosi, że należy zdrowo się 
odżywiać i uprawiać sport zamiast siedzieć godzinami
przed komputerem. Wstęp wolny, bez zapisów.

Miejsce:  Muzeum Staroż ytnego Hutnictwa 
Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie, Pl. 
Jana Pawła II 2;

Godz. 21:30 Pruszkowskie Letnie Kino
W wakacyjne soboty rusza letnie kino. Tym razem

zapraszamy na seans fi lmu : „John wick2” - amerykańskiego
thrillera z 2017 r w reż. Chada Stahelskiego, w roli głównej: 
Keanu Reeves.

Miejsce: Park Kościuszki, ul. Tadeusza Kościuszki 41, 
Pruszków.

15 lipca (niedziela)
Godz. 16:00 Klasyka w Parku
W każdą niedzielę lipca i sierpnia mieszkańców

Grodziska Maz. i  odwiedzających miasto gości 
zapraszamy na wakacyjne koncerty. W najbliższą niedzielę 
piosenka poetycka, zespół Latający Dywan. Za tydzień 
najpiękniejsze melodie w wykonaniu orkiestry Gedeon 
Richter i solistki Haliny Chmielewskiej.

Miejsce: Park Skarbków, Grodzisk Mazowiecki;
Godz. 17:00 Muzyczny Five o’Clock
Kolejne spotkanie z muzyką klasyczną w niezobowiązującej

atmosferze popołudniowej przerwy na herbatę. Wyko-
nawcy: Eugene Alcalay (fortepian), Józef Kolinek (skrzypce,
prowadzenie). W programie: utwory Józefa Elsnera 
i sonata Hammerklavier Ludwiga van Beethovena. Po 
koncercie otwarcie wystawy fotografi i autorstwa Antona 
Biruli. Wstęp wolny.

Miejsce: CKiIO Pałacyk Kasyno, Podkowa Leśna,
ul. Lilpopa 18.

20 lipca (piątek)
Godz. 18:00 Koncert Jubileuszowy JURIJA TOKARA 
Koncert – barda ukraińskiego pt. „Jurij i Przyjaciele”. 

Wstęp wolny. 
Miejsce: sala kameralna Ośrodka Kultury Arsus 

w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy, Warszawa,
ul. Traktorzystów 14.

21 lipca (sobota)
Godz. 19:00 JAZZ W AIDZIE: zespół T/aboret
Drugi koncert z cyklu „Jazz w Aidzie”. W ogrodzie zabyt-

kowej willi przy ulicy Lilpopa 8 wystąpi zespół T/aboret. 
Bilety w cenach 20 zł (normalny) i 15 zł (ulgowy) dostępne 
w przedsprzedaży oraz bezpośrednio przed koncertem. 
Kontakt: anna.strzaska@ckiopodkowa.pl 

Miejsce: Willa Aida, Podkowa Leśna, ul. Lilpopa 8.

25 lipca (środa)
Godz. 11:30 Kulturalne podwórka
Rodzinna, kameralna impreza. Wstęp wolny.
Miejsce: teren wokół DK „Kolorowa”, ul. K. Sosnkowskiego 

16, Warszawa.
Zebrał: (mg)

•Wystawy •Filmy •Koncerty •Spotkania

MILANÓWEK. Ale Wakacje – na Zielonym Dołku, Miejskim Podwórku i Skwerze S. Starzyńskiego

Bogata, letnia oferta
Wraz z zakończeniem roku szkolnego wystartowały „Ale Wakacje!” zorganizowane przez Milanowskie Centrum 
Kultury. Różnorakie wydarzenia trwać będą do końca sierpnia, odbywają się codziennie, uczestnictwo we 
wszystkich jest bezpłatne. Atrakcje przewidziane są zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dorosłych.

Mi l a n o w s k i e  „ A l e  Wa k a c j e ! ” 
zorganizowane zostały w trzech 

lokalizacjach. Malowniczy i ukwiecony 
Park „Zielony Dołek” przy ul. Krótkiej 
10 zaprasza dzieci w dni powszednie 
przedpołudniami – mogą wziąć udział 
w ciekawie zaprojektowanych warszta-
tach plastycznych, bajkowych i wspól-
nych wesołych zabawach.

W kolejne niedziele organizowane są 
dziecięce koncerty lub przedstawienia 
teatralne, przewidziana jest też Rodzinna
Potańcówka. W ostatnią sobotę lipca 
odbędą się ciekawe warsztaty zielarskie
połączone z gotowaniem na bazie 
dzikich ziół jadalnych.

Miejskie Podwórko przy ul. Sportowej
70 B w dni powszednie uaktywnia 
się popołudniami -  proponuje naukę 
tańca, zabawy taneczne, ruchowe 
i gimnastyczne, będą też warsztaty 
plastyczne i grafi czne.

W piątki i soboty oferta Podwórka jest 
wyjątkowo szeroka, organizowane są 
popołudniowe słuchowiska dla dzieci,
wieczorne imprezy i koncerty dla 
młodzieży i wszystkich chętnych oraz 
nocne Kino na Leżaku.

W sobotnie przedpołudnia przewi-
dziane są warsztaty lalkarskie i teatralne

oraz animacje dla dzieci. Zarówno na 
„Zielonym Dołku”, jak i na Miejskim 
Podwórku odbędą się sobotnie „Szachy 
dla każdego”. 

Na Skwerze Stefana Starzyńskiego
prz y ul.  Kościuszki  w niedzielne 
wieczory organizowane są klimatyczne 
koncerty. W otoczeniu zieleni, a na 

wypadek niepogody pod rozłożystymi 
parasolami, posłuchać można dobrej 
muzyki na żywo. Będzie piosenka 
literacka, kapela folkowa oraz młodzi 
utalentowani wokaliści. Szczegółowy 
program „Ale Wakacje!” dostępny jest 
na stronie: www.mckmilanowek.pl

Tekst i foto: (PS)
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PRAWO. Ochrona interesów i portfeli 
klientów biur podróży i hoteli

Odpowiedź na 
potrzeby rynku
Właśnie weszła w życie nowa ustawa o usługach 
hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek
i przewodników turystycznych. Zastąpiła ustawę 
o usługach turystycznych. Nowe przepisy mają 
w  pełni regulować prawa i obowiązki przedsiębiorców 
oferujących usługi turystyczne i hotelarskie. 
Jest to zgodne z dyrektywą unijną, która zaczęła 
obowiązywać we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej.

-  N a j w a ż n i e j s z a 
zmiana to  możl i -
wość dochodzenia 
odszkodowania nie 
tylko od biur podróży, 
ale także od podmio-
tów, które ułatwiają 
nabycie powiązanych 
usług turystycznych 
– mówi prezes Pol-
skiej Izby Turystyki 
Paweł Niewiadomski. 
- Sprzedaż za pośrednictwem internetu biletu lotniczego, 
a zaraz potem przekierowanie do zakupu usługi
hotelarskiej czy innej usługi, na przykład wynajmu
samochodu to już w tym momencie jest usługa
turystyczna albo tak zwana powiązana usługa turystyczna. 
W obydwu przypadkach klient jest chroniony. Wcześniej 
tego nie było – dodaje prezes Polskiej Izby Turystyki.

Rzeczniczka Izby Ewa Kubaczyk wyjaśnia, że nowa
ustawa jest odpowiedzią na potrzeby rynku.

- Przede wszystkim kupujemy wycieczki nie tylko 
w stacjonarnych biurach podróży, ale dostęp do internetu 
spowodował, że samodzielnie szukamy usług, które nam 
odpowiadają. Przy tym zmieniającym się rynku i przy – 
czasami – przypadkowych rezerwacjach dokonywanych 
w sieci turysta nie miał żadnej ochrony. Teraz będzie miał, 
bo organizatorem turystyki jest każdy podmiot który 
sprzedaje usługi, na przykład nocleg czy transport, czy 
też kilka usług powiązanych ze sobą, a nie tylko biuro 
podróży – mówi Ewa Kubaczyk.

Dodatkowo ważną regulacją jest kwestia terminów 
dotyczących zgłaszania roszczeń. Prezes Polskiej Izby 
Turystyki Paweł Niewiadomski wyjaśnia, że nie będzie już 
terminu 30-dniowego na złożenie reklamacji.

- Jak on będzie się kształtował, na razie trudno w tej 
chwili jednoznacznie powiedzieć, bo te przepisy będą 
obowiązywać w całej Unii, więc zapewne dojdziemy 
do porozumienia w tej kwestii. Wydłuża się też termin 
przedawnienia roszczeń z dwóch do trzech lat, co dla 
klienta jest korzystne – mówi Paweł Niewiadomski.

Zmiany przepisów w branży turystycznej są wprowa-
dzane we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Wymaga 
tego unijna dyrektywa.

Informacyjna Agencja Radiowa (IAR)/(mg)
Fot. Internet

REGION. Pałac w Radziejowicach – ogród angielski, obrazy Chełmońskiego i rzeźby plenerowe

Tam warto pojechać
Odwiedziny Zespołu Pałacowo-Parkowego w Radziejowicach pod Grodziskiem Mazowieckim to prosty sposób 
na atrakcyjnie spędzony czas. Nie trzeba jechać daleko, żeby poczuć ducha historii, spotkać się ze sztuką przez 
duże „S” i oddać się rekreacji w pięknym plenerze.

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

Hi s t o r i a  R a d z i e j o w i c 
i rodu Radziejowskich 

sięga jeszcze średniowiecza 
i czasów ostatnich książąt 
mazowieckich. Już w XV 
wieku powstała tu pierwsza
m u r o w a n a  r e z y d e n c j a 
Radziejowskich, w postaci 
typowej dla owych czasów 
wieży obronno-mieszkalnej.

Na początku XIX wieku 
w miejsce jej pozostałości ko-
lejni właściciele Radziejowic,
Krasińscy, wybudowali nie-
wielki Zamek, w romantycz-
nym, neogotyckim stylu, 
który nawiązywać miał do 
średniowiecznej przeszłości.

W XVII wieku, w związku
z rosnącym znaczeniem 
rodu, obok wieży Radzie-
jowscy wznieśli dla siebie 
reprezentacyjne założenie 
pałacowe, znacznie większe
niż to, które widzimy obecnie.

Dzisiejszy Pałac Radziejo-
wicki powstał na bazie jed-
nej z oficyn owego założenia,
a ostateczny wygląd zyskał
dzięki Krasińskim.

 N a  p r z e ł o m i e  X V I I I /
X I X  w i e k u  d o k o n a l i
o n i  j e g o  p r z e b u d o w y 
w modnym w owej epo-
ce stylu klasycystycznym. 
Ostatecznie też i  Pałac, 
i Zamek połączone zostały 
arkadami.

W tym samym czasie po-
wstało też założenie ogro-
dowe, z którego walorów 
możemy korzystać do dziś. 
W miejsce uprzedniego 
ogrodu włoskiego Krasińscy 

stworzyli park krajobrazowy 
w stylu angielskim, dający
w r a że n i e  n a t u r a l n o ś c i ,
a miejscami wręcz dzikości. 
Jest wspaniały starodrzew 
i  nieodkr yte zakątk i ,  są 
rozległe naturalne trawniki, 
na nich kępy drzew i otwie-
rająca się przestrzeń, która 
zachęca do spaceru lub 
odpoczynku na trawie.

Obecność stawu, kanalików 
i mostków nad nimi dodatko-
wo podnosi walory rekreacyj-

ne i wizualne ogrodu, Park 
Radziejowicki wydaje się być 
ponadprzeciętnie przyjazny 
dla odwiedzających go gości.

Radziejowice to nie tylko
historia, architektura i przy-
roda, to również możliwość 
spotk ania  z  prawdziwą 
sztuką wysokiego forma-
tu. W Parku eksponowane
s ą  r z e ź b y  p l e n e r o w e 
autorstwa wybitnych pol-
skich rzeźbiarzy.

N a t o m i a s t  w  s a m y m 
Pałacu należy koniecznie 
odwiedzić galerię obra-
zów Józefa Chełmońskiego, 
malarza-realisty, którego 
pejzaże czy sceny rodzajo-
we powstawały m.in. dzię-
ki wrażliwości na piękno
radziejowickich okolic. Sam 
Chełmoński zresztą miesz-
kając w pobliskiej Kuklówce 
bywał częstym gościem 
w pałacu u Krasińsk ich,
zatem podziwianie jego ob-
razów w tym właśnie miej-
scu ma dodatkowy walor.

Tekst i foto: (PS)
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3567/1821/OMS Pruszków, kawalerka, pow.
27 m2, cena 170.000 zł

3564/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 49 
m2, cena 225.000 zł

3562/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 48
m2, cena 257.000 zł

3565/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 41 
m2, cena 265.000 zł

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 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,
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. 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 190.000 zł

1780/1821/ODS Ożarów Maz., segment skrajny,
stan deweloperski, 5 pokoi, pow. 145 m2, 
działka o pow. 280 m2, cena 599.000 zł

1781/1821/ODS Ożarów Maz., segment skrajny,
stan deweloperski, 5 pokoi, pow. 135 m2,
działka o pow. 320 m2, cena 649.000 zł

1765/1821/ODS Grodzisk Mazowiecki, 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 Maz., Radonie,
wolnostojący, 4 pokoje, pow. 145 m2, działka
o pow. 1910 m2, cena 599.000 zł

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

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

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

1 6 7 6 / 1 8 2 1 / O D S  N a d a r z y n ,  R u s i e c ,
wolnostojący, 4 pokoje, pow. 140 m2, działka
pow. 1050 m2, cena 630.000 zł

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

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

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

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

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

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

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

1 6 7 6 / 1 8 2 1 / O D S  N a d a r z y n ,  R u s i e c ,
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

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

1 6 5 2 / 1 8 2 1 / O D S  N a d a r z y n ,  R u s i e c ,
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

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

1 6 2 8 / 1 8 2 1 / O D S  N a d a r z y n ,  R u s i e c ,
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. 1435m2, cena 770.000 zł

1614/1821/ODS Rozalin,  wolnostojący,
7 pokoi, pow. 240 m2, działka pow. 3000 m2, 
cena 1.250.000 zł
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1594/1821/ODS Wolica, wolnostojący, stan
deweloperski, 7 pokoi, pow. 219 m2, działka
pow. 1070 m2, cena 972.000 zł

1590/1821/ODS Ożarów Mazowiecki, Ołtarzew,
wolnostojący, stan do wykończenia, 6 pokoi,
pow. 250 m2, działka pow. 1250 m2, cena
800.000 zł

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

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

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

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

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

1512/1821/ODS Milanówek, stan surowy
otwarty, bliźniak, 5 pokoi, pow. 150 m2, działka
pow. 500 m2, cena 380.000 zł

1502/1821/ODS Raszyn, Falenty,  stan
deweloperski, pół bliźniaka, 5 pokoi, pow.
215 m2, działka pow. 550 m2, cena 550.000 zł

1491/1821/ODS Pruszków, segment, 6 pokoi,
pow. 238 m2, działka pow. 300 m2, cena 
890.000 zł

1487/1821/ODS Magdalenka, wolnostojący,
3 pokoje, pow. 85 m2, działka pow. 1800 m2,
cena 750.000 zł

1482/1821/ODS Brwinów, wolnostojący,
5 pokoi, pow. 145 m2, działka pow. 1267 m2, 
cena  719.000 zł

1472/1821/ODS Pruszków, Ostoja, połowa
bliźniaka, 4 pokoje, pow. 200 m2, działka pow.
605 m2, cena 599.000 zł

1465/1821/ODS Grodzisk Mazowiecki,
Książenice, wolnostojący, stan deweloperski, 
6 pokoi, pow. 288 m2, działka pow. 1500 m2, 
cena 799.000 zł

1467/1821/ODS Nadarzyn, wolnostojący,
5 pokoi, pow. 180 m2, działka pow. 2400 m2, 
cena 730.000 zł

1451/1821/ODS Milanówek, wolnostojący,
3 pokoje, pow. 340 m2, działka pow. 1402 m2,
cena 790.000 zł

1445/1821/ODS Nadarzyn, wolnostojący,
pow. 540 m2, działka pow. 3000 m2, 6 pokoi,
cena 1.200.000 zł

1443/1821/ODS Brwinów, wolnostojący, pow.
230 m2, działka pow. 1300 m2, 5 pokoi, cena 
1.570.000 zł

1438/1821/ODS Nadarzyn, wolnostojący,
3 pokoje, pow. 110 m2, działka pow. 1200 m2,
cena 780.000 zł

1448/1821/ODS Michałowice, wolnostojący,
4 pokoje, pow. 106 m2, działka pow. 916 m2,
cena 790.000 zł

1444/1821/ODS Kuklówka Zarzeczna,
wolnostojący, 7 pokoi, pow. 318 m2, działka
pow. 1500 m2, cena 890.000 zł

76/1821/ODS Nadarzyn, Urzut, wolnostojący,
stan surowy zamknięty, pow. 200 m2, 5 pokoi,
działka pow. 1200 m2,  cena 320.000 zł

1366/1821/ODS Pruszków, Parzniew, pół
bliźniaka, pow. 100 m2, 4 pokoje, działka pow.
500 m2, cena 360.000zł

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

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

1533/1821/ODS Grodzisk Mazowiecki, stan
surowy zamknięty, bliźniak, 4 pokoje, pow.
122 m2, działka pow. 333 m2, cena 455.000 zł

1538/1821/ODS Pęcice, stan surowy otwarty, 
bliźniak, 3 pokoje, pow. 170 m2, działka pow. 
400 m2, cena 495.000 zł

1536/1821/ODS Otrębusy, bliźniak, 5 pokoi,
pow. 182 m2, działka pow. 1640 m2, cena
699.000 zł

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

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

1 5 2 8 / 1 8 2 1 / O D S  N a d a r z y n ,  R o z a l i n ,
wolnostojący, 3 pokoje, pow. 180 m2, działka
pow. 1800 m2, cena 695.000 zł

2777/1821/OGS Nadarzyn, budowlana, pow. 
900 m2, cena 280.000 zł

2776/1821/OGS Pruszków, Gąsin, budowlana,
pow. 745 m2, cena 298.000 zł

2768/1821/OGS Pruszków, budowlana, pow. 
1165 m2, cena 499.000 zł

2775/1821/OGS Stare Babice, Kwirynów,
budowlana, pow. 820 m2, cena 900.000 zł

2773/1821/OGS Komorów, budowlana, pow.
1450 m2, cena 1.087.000 zł

2772/1821/OGS Komorów, budowlana, pow.
1650 m2, cena 1.237.000 zł

2771/1821/OGS Komorów, budowlana, pow.
2000 m2, cena 1.500.000 zł

2770/1821/OGS Michałowice Nowa Wieś,
budowlana, pow. 4600 m2, cena 3.519.000 zł

2753/1821/OGS Żabia Wola ,Wycinki Osowskie,
leśna z prawem zabudowy, pow. 1600 m2,
cena 120.000 zł

2755/1821/OGS Żabia Wola,  Musuły,
budowlana, pow. 1490 m2, cena 134.000 zł

2751/1821/OGS Nadarzyn, budowlana, pow. 
800 m2, cena 185.000 zł

2759/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, budowlana,
pow. 1400 m2, cena 250.000 zł

2761/1821/OGS Nadarzyn, budowlana, pow.
100 m2, cena 259.000 zł

2758/1821/OGS Nadarzyn, budowlana, pow. 
1000 m2, cena 320.000 zł

2763/1821/OGS Piaseczno, Siedliska,
budowlana, pow. 1737 m2, cena 520.000 zł

2762/1821/OGS Nadarzyn, budowlana, pow.
2950 m2, cena 737.000 zł

2754/1821/OGS Lesznowola, budowlana,
pow. 14500 m2, cena 2.900.000 zł

2732/1821/OGS Żabia Wola,  Zaręby,
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,  Bl izne
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, Nowa Wieś,
budowlana, pow. 2900 m2, cena 1.200.000 zł
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– 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. 
384 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 Nadarz yn,  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
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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. 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
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Drobne od osób prywatnych za darmo! Wyslij treść SMS 
na nr. 601 438 500 lub zadzwoń: (22) 730 33 41
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DAM PRACĘ:
- D u ż a  h u r t o w n i a  s p o ż y wc z a 

w Nadarzynie zatrudni kierowców 
z kat. B i C tel. 604 492 736

-Duża hurtownia w Nadarzynie:
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 rekruta-
cja@fl esch.pl

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

SZUKAM PRACY
-Podejmę pracę chałupniczą. Tel. 

574 215 996
-Szukam pracy jako kierowca kat. 

C+E, uprawnienia na wózki widłowe, 
karta kierowcy,10 lat praktyki. Okolice 
Błonia, Ożarów Mazowiecki, Grodzisk 
Mazowiecki,Pruszków. Tel.507 656 677

-Szukam pracy jako opiekunka
starszych ludzi, na dochodne w Warsza-
wie i obrzeżach. Tel. 515 348 741

-Zaopiekuję się starszą osobą
z zamieszkaniem. Tel. 788 310 948

AUTOMOTO:
-Kolekcjoner kupi stare auta: Syrena, 

Warszawa, Mikrus, Wołga, Zastawa, 
Fiat, Moskwicz, Zaporożec, Nysa i inne 
ciekawe oraz części. Także motocykle. 
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 osobowy 
i dostawczy, również rozbity i bez 
dokumentów. Tel. 519 353 990

-Kupię stare polskie motocykle: 
Niemen, Sokół, CWS, MOJ130, SM500, 
Lech, Podkowa, Tornedo, Junak, WSK, 
WFM, SHL oraz wszelkie części, nawet 
najdrobniejsze. Tel.505 529 328

-Po likwidacji szrotu sprzedam
pozostałości: do mercedesa 123 przednie
oblachowanie, błotniki z pasem przed-
nim, maska z atrapą i znakiem, tylna 
klapa do sedana, kolor biały, lampy 
tylne i przednie i do wielu innych sta-
rych. Alternatory, rozruszniki ,głowice 
do C kl. I Opla w bardzo dobrym stanie. 
Oryginalny hak holowniczy do Opla 
Frontery. Okazyjne ceny. Tel. 22 758 05 
92 lub 570 764 297

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

-Sprzedam 4 opony letnie używane 
195/65/15, cena za sztukę: 20zł. Tel. 
880 280 410

-Sprzedam auto-fotelik dziecięcy, 
styropianowy (podkładka). Cena: 40zł. 
Tel. 695 681 450

- S p r z e d a m  F O R D  T R A N S I T
2 , 2  T D C I  T 2 . 8 0  F U R G O N 
z  2 0 0 9 r ,  b e z w y p a d k o w y ,
garażowany, przebieg: 140 000 km. 
Tel. 601 94 55 83

-Sprzedam koła zimowe do Mercedesa
 A klasa – 3 sztuki, ładny protektor, cena: 
150 zł. Tel. 22 758 05 92 lub 570 764 297

-Sprzedam opel corsa 1.0 benzyna 
2007 r, bardzo ładny. Ważny przegląd 
i OC. Cena: 11 200 zł. Tel. 794 075 280

-Sprzedam samochód Ford Ka,
rocznik 1999, cena do uzgodnienia. Tel. 
500 745 822

-Sprzedam Skodę Fabia hatchback, 
kolor szary, przebieg: 50tys. silnik 1,3 
benzyna, 5-cio drzwiowa. Cena: 17.000 
zł. Tel.507 656 677

-Sprzedam tłumiki do Volkswagen 
Golf II, cena: 180 zł. Tel. 507 656 677

MARTYMONIALNE
-Fajny facet 47 lat pozna szczupłą,

niezależną panią. Tel. 514 262 514
- Panią domatorkę z dużym tempe-

ramentem, chętnie starszą, puszystą, 
pozna miły, bardzo zadbany 60-latek. 
Tel. 794 351 676

-Poznam pana z którym mogłabym 
nawiązać przyjazne kontakty. Pan w wieku 
70-75 lat, samotny wdowiec byłby mile 
widziany. Tel. 662 789 981

-Poznam Panią po 50-tce,tel. 791 766 758
-Samotną panią 60 plus, która nauczy 

mnie podstaw komputera pozna 58 
latek, nieśmiały ale elegancki, Ursus 
i okolice. Tel.794 533 671

-Samotną Panią chętnie straszą ale 
z temperamentem pozna 58-latek elegancki,
Ursus i bliskie okolice. Tel. 794 533 671

-Wdowiec 55 lat, mieszkaniec Ursusa 
szuka partnerki. Tel. 604 325 555

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

przy trasie na Poznań sprzedam tanio, 
media. Tel. 512 032 899

-Dwie działki (1700 m2 i 3400 m2) 
na sprzedaż w m. Michałówek przy 
zjeździe z A2 (ok. 2km). Media, droga 
gruntowa. Tel. 607 835 708

-Pruszków. Sprzedam mieszkanie 64 
m2, blisko Al. Jerozolimskich. Współwła-
sność. Tel. 604 282 420

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

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

-Sprzedam ogrodzony plac budowla-
no - inwestycyjny 2080 m2 z pomiesz-
czeniem warsztatowym 100 m2 przy 
trasie Warszawa-Grodzisk Mazowiecki, 
przy sygnalizacji na skrzyżowaniu 
z drogą Nadarzyn –Brwinów. Doskona-
ła lokalizacja na działalność motoryza-
cyjną lub wybudowanie np. obiektu 
medycznego. Cena: 890.000 zł. Tel. 
693 309 293

-Sprzedam dom wolnostojący 
127 m2 powierzchni mieszkalnej,
5  pokoi ,  2  kuchnie,  2  łazienk i , 
Działka 1506 m2, cena: 710 tys. zł. Mila-
nówek. Tel. 510 407 176

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

-Sprzedam działkę budowlaną 1300 
m2 w Komorowie k/Pruszkowa. Plan 
zabudowy bliźniaczy. Zabudowana 
połowa działki 200 m2, druga połowa 
przeznaczona na dobudowanie lub 
rozbudowę domu. Na działce do-
mek gospodarczy i dwa duże garaże.
Budynek z lat 70-tych z cegły szcze-
linówki, stropodach pokryty blachą, 
ulica spokojna, kostka brukowa,
chodniki, wszystkie media. Do szkoły 
3 min., do stacji WKD 7 min. Sprzedam 
całość lub połowę niezabudowaną. 
Wymiary działki pustej z wjazdem 
i miejscem na drugą bramę 13,5 m 
x 46 m.Cena 650 tys. zł. Całość posesji 
1.500.000 zł. Tel.22 758 05 92

-Sprzedam działkę budowlaną, 
Henryków- Urocze,5500 m2,media: 
woda ,prąd, gaz, cena: 449.000zł. Tel. 
603 922 822

-Sprzedam działkę budowlaną 4680 
m2 w Puszczy Mariańskiej, cena : 100zł/
m2 lub zamienię na mieszkanie w stanie 
deweloperskim w Pruszkowie. Tel.501 
099 433

-Sprzedam działkę rekreacyjno – bu-
dowlaną o pow. 1500 m2 w gm. Żabia 

Wola przy trasie katowickiej. Tel. 791 
785 796

-Sprzedam działkę w Bożej Woli k. Bło-
nia 5700 m2. Na działce: prąd, siła, woda 
miejska, studnia oraz całoroczny mały 
dom, budynki gospodarcze. Działka
zagospodarowana, zalesiona w pobliżu
sklepy, szkoła, dworzec kolejowy 
i przystanek autobusowy. Pozwolenie 
na budowę domu. Sprzedam tanio 
z powodu wyjazdu. Tel. 571 398 457

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

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

-Wynajmę pokój dla studentki lub 
studenta przy Metrze Ursynów. Tel. 
697 060 820

-Wynajmę plac 3000 m2 w Błoniu pod 
działalność gospodarczą. Cena: 2000 zł/
miesiąc. Tel.507 656 677

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

-Handlarzowi odsprzedam bardzo 
tanio różne rzeczy z uporządkowanego 
strychu, piwnic i garażu. Tel. 22 755 74 87 

-Kolekcjoner kupi mundury i czapki
wojskowe, policyjne, harcerskie,
strażackie sprzed 1945 r. Mogą być 
w słabym stanie. Zadzwoń na pewno 
się dogadamy. Tel.505 529 328

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

-Kontener sprzedam (przyczepa od 
ciężarówki). Szer. 2m, dł. 4 m, wys. 2,1 
m. Cena: 700 zł. Tel. (22) 758 05 92, 570 
764 297

-Krata spawana na gołębie lub króliki 
o wym.: dł. 1,5 m, szer. 1,2 m i wys. 0,42 
m. Solidnie wykonana. Cena: 90 zł. Gro-
dzisk Maz. Tel. 22 755 74 87

-Kupię stare radio Cezar Qwadro 
Elizabeth Radmor. Tel. 794 533 671

-Kupię stare Altusy 8om, Ursus. Tel. 
794 533 671

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

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

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

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

-Okazja! Wyprzedaż nowych gar-
niturów 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, nie-
używane sprzedam. Tel. 512 032 899

-Po likwidacji szroru sprzedam: do 
mercedesa 123 przednie oblachowanie 
(błotniki z pasem przednim, maska 
z atrapą i znakiem merc.), tylnaklapa do 
sedana kolor biały, lamy tylne, przednie 
i do wielu innych starych modeli. Ceny 
okazyjne i przystępne. Tel. (22) 758 05 
92, 570 764 297

-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 sprze-
dam: drewniane i plastikowe. Tel. 512 
032 899

-Sprzedam 13 gier na PS 3. Używane, 
cena za całość 150 zł. Tel.661 852 378

-Sprzedam akordeon fi rmy AKKORD 
z pokrowcem/walizką. Stan b. dobry. 
Pruszków. Tel. 600 351 829

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

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

-Sprzedam cegłę białą, ok. 15 tys. 
sztuk, cena 1zł/szt. Tel. 507 656 677

-Sprzedam dywan w kolorze brązo-
wym, wym. 4 m x 3 m. Cena: 150 zł. Tel. 
507 656 677

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

-Sprzedam hulajnogę składaną, re-
gulowana wysokość kierownicy. Cena: 
50 zł. Tel.695 681 450

-Sprzedam imadło kowalskie zawia-
sowe, cena: 400 zł. Tel. 880 280 410

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

-Sprzedam kołowrotek niemiecki 
Rex, nie obity, sprawny. Tel. 794 533 671

-Sprzedam konsolę PlayStation I+ 
kartę pamięci oraz gry. Cena: 170 zł. 
Tel. 507 656 677

-Sprzedam kontener (przyczepa 
od małej ciężarówki),wym. 2 m x 4 m 
x 2,10 m, z tyłu drzwi 2-skrzydłowe,
wyłożona wewnątrz płytą wodoodporną
z uchwytami mocującymi towar, idealna
na garaż. Cena: 700 zł. Tel. 22 758 05 92 
lub 570 764 297

-Sprzedam kuchnię gazową Master-
cook, białą w dobrym stanie, cena: 120 
zł. Tel.507 656 677

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

-Sprzedam nową butlę gazową
turystyczną. Cena: 80 zł. Tel. 695 681 450

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

-Sprzedam nową kurtkę skórzaną, 
czarną, damską, dł. 70 cm. Cena: 60 zł. 
Tel. 695 681 450

-Sprzedam nowe drzwi z futryną,
szer. 1 m, wys. 2 m, jasne. Cena: 100 zł. 
Tel. 601 945 583

-Sprzedam nowy płaszcz skórzany 
damski, brązowy, dł. 120 cm. Cena: 120 
zł. Tel. 695 681 450

-Sprzedam okap kuchenny, kolor 
biały. Cena: 60 zł. Tel. 507 656 677

-Sprzedam okap kuchenny 60. Cena: 
40 zł. Tel. 794 107 755

-Sprzedam: piec gazowy PG-6 nowy, 
zbiornik do termy 60l nowy i części do 
Fiata 126p (nowe i używane). Tel. 698 
679 314

-Sprzedam przyczepę kempingową, 
dł-5 m, 4-osobową, stan bardzo dobry, 
cena 5 tys. zł. do uzgodnienia. Tel. 604 
729 649

-Sprzedam ponton jak nowy: biało-
-czerwony, cena: 240 zł. Tel. 574 215 996

-Sprzedam rolki dziecięco- młodzie-
żowe Abec- corbon. Cena: 60zł. Tel. 
695 681 450

-Sprzedam rolki dziecięce Enerco. 
Cena: 40 zł. Tel. 695 681 450

-Sprzedam rower Romet Tyler kolarski
używany, tel. 507 832 229

-Sprzedam rower Sirus Plus CRX 
używany, tel. 507 832 229

-Sprzedam ryby akwariowe: gupiki, 
molinezje, platki oraz krewetki. Tel. 

574 215 996
-Sprzedam szafkę stojącą, kolor 

grafi towy. Cena: 80 zł. Tel. 574 215 996
-Sprzedam tanio kołdrę i koc z wełny.

Tel .660 930 281 po godz.15
-Sprzedam tanio mikrofalówkę

Samsung z grillem, z funkcją „clean”, 
bardzo krótko używaną. Tel. 660 930 
281 po godz.15

-Sprzedam tanio nową wędkę z koło-
wrotkiem Arkus Bolognese 500 Konger 
Carbo. Cena: 80zł. Tel.502 832 676

-Sprzedam tanio radio Philips 3w1, 
gramofon, kaseta, radio. Tel. 794 107 755

-Sprzedam telewizor Panasonic 21”, 
cena: 100 zł. Tel. 507 656 677

-Sprzedam termę 30-40 litrów, uży-
wana ok. 3 miesiące, sprawna, cena: 220 
zł, idealna na działkę. Tel. 880 280 410

-Sprzedam trójkołowy rower, tel. 
668 557 971

-Sprzedam windę hydrauliczno-
-elektryczną do załadunku osób 
niepełnosprawnych do zamonto-
wania w samochodzie z bocznymi 
drzwiami przesuwnymi, z wysuwanymi
e l e k t r yc z n i e  3 - m a  s c h o d k a m i .
Wymiary: 1 m x 1,58 m x 14 cm, komplet 
z pilotem. Cena: 1200 zł. Tel. 22 758 05 
92 lub 570 764 297

-Sprzedam Zginarkę 2 m, cena: 2000 
zł, Zginarkę 1m, cena: 800 zł, Walcarkę 
1,1 m, cena:1500zł, Żłobiarkę, cena: 500 
zł, Narzędzia ręczne blacharskie, cena 
do uzgodnienia. Tel. 601 945 583

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

USŁUGI:
-Dezynsekcja - deratyzacja. Skutecz-

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

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

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

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

-Pokoje noclegowe z wygodami, 
umeblowane. Warszawa Ursus. Cena: 
550 zł. Tel. 500 319 196

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

-Spawanie tworzyw sztucznych, 
zderzaki, lampy, pojemniki itp. Tel. 606 
720 895

-Usługi stolarskie: schody, podłogi, 
cyklinowanie, renowacje, wszystko
z drewna. Tel.608 196 348

RÓŻNE
-Montaż mebli z paczek: IKEA i wiele 

innych. Tel. 533 780 170
-Oddam kotki półpersy 10 tyg., czar-

no-szare. Tatuś: rudy pers, mamusia: 
czarno-ruda drobna kotka. Samodzielne 
w jedzeniu i piciu. Mamuśka za rozłąkę 
z maluszkami chętnie przyjmie paczkę 
suchej karmy Kitekat za którą szaleje. 
Tel. 512 989 710

-Wycinka drzew, pielęgnacja żywopło-
tów, wywóz gałęzi, koszenie trawników 
itp. Tel. 515 146 480

-Wykonam różne prace typu: 
malowanie, porządkowanie, ogrodowe. 
Piastów. Tel.570 939 601

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