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BEZ TABU
Drodzy czytelnicy

Wakacje to czas wyboru miejsca, w którym odpoczniemy 
podczas urlopu. Urlop to przeważnie tylko kilka dni kiedy 
możemy odpocząć i chcemy mieć pewność, że będzie 
to niezapomniany czas. Wybierając miejsce bierzemy 
pod uwagę wiele czynników tj.: pogoda, odległość do
kąpieliska, wyżywienie oferowane przez dany obiekt czy 
organizację czasu wolnego dla dzieci. Wszystkie te czynniki
w sumie mają wpływ na podjęcie przez Państwa  decyzji.

Patrząc na pogodę za oknem wczasy w Polsce stoją 
niestety pod dużym znakiem zapytania. Wyjeżdżając 
za granicę macie Państwo jednak pogodę praktycznie 
zagwarantowaną.

Analogicznie sytuacja ma się odnośnie ceny. Przy
odrobinie szczęścia i wytrwałości możecie Państwo 
znaleźć wczasy, które z pełnym wyżywieniem wyniosą 
Was tyle samo lub nawet taniej niż podobny  pobyt 
w Polsce. Możliwości jest wiele w zależności od Państwa 
oczekiwań.

Możecie Państwo wykupić zorganizowany wyjazd przez 
biuro podróży z opieką rezydenta ale to jest opcja droższa 
chyba, że jesteście w stanie poświęcić kilka dni i nocy 
bo często bywa tak, że oferty last minute pojawiają się 
dosłownie dzień przed wylotem i wtedy faktycznie można 
nabyć je za przysłowiowe grosze. Jest to jednak propo-
zycja przewidziana dla ludzi, którzy nie są zobligowani
koniecznością wcześniejszego ustalenia urlopu.

Drugą opcją i zdecydowanie taką, którą ja sama preferuję 
jest wyjazd „na własną rękę”. Jest to możliwość zdecydowanie
tańsza gdyż wyszukujemy najtańszy lot np. w danym 
miesiącu, a następnie do niego dopasowujemy hotel 
w danym terminie i kraju, do którego się wybieramy. W tym 
przypadku wyżywienie oraz podróż z lotniska do hotelu 
i z powrotem pozostają w naszej gestii.

Jedyną przeszkodą może być ewentualna nieznajomość 
języka obcego. Jeden z pasażerów powinien posługiwać 
się choćby językiem angielskim gdyż przy tej opcji nie 
czuwa nad nami ani biuro podróży ani rezydent, a jednak 
musimy wiedzieć jak dostać się z lotniska do hotelu, jak 
porozumiewać się w hotelu, sklepach czy komunikacji 
miejskiej. 

Jest to propozycja dla osób lubiących swobodę gdyż to 
my sami ustalamy sobie plan każdego dnia.

Niestety nie mogę podawać nazw przewoźników oraz 
portali oferujących nocleg ale mam nadzieję, że na tyle 
rozjaśniłam Państwu całe zagadnienie, że bez przeszkód 
wybierzecie właściwą dla siebie opcję i będziecie cieszyć 
się słońcem i dobrą zabawą. Jak zwykle czekam na zdjęcia 
i życzę udanego urlopu.

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.

DOJAZDY. We wrześniu pociągi wrócą na linię Grodzisk Mazowiecki – Warszawa Zachodnia

Pruszkowianie jeszcze poczekają
Do 3 września zakończą się zasadnicze prace związane z budową torów na trasie Warszawa Zachodnia – Grodzisk 
Mazowiecki. Wówczas zaczną się jazdy próbne pociągów. Dla pasażerów rozkładowe kursy rozpoczną się 
24 września. Pociągi zatrzymają się na wszystkich przystankach z wyjątkiem Pruszkowa, gdzie prowadzone będą 
jeszcze prace na peronie.

Zgodnie z deklaracjami 
w połowie lipca inwestor, 

PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A. i wykonawca moderni-
zacji Grodzisk Mazowiecki 
– Warszawa, fi rma Intercore 
przeanalizowali status prac 
na linii.

Wykonawca zobowiązał 
się, że najważniejsze, także 
niezbędne dodatkowe pra-
ce, umożliwiające powrót 
pociągów na linię, zostaną 
wykonane do 3 września. 
Równocześnie rozpoczną się 
odbiory infrastruktury oraz 
jazdy testowe. Przywrócenie 
rozkładowego ruchu plano-
wane jest 24 września.

Linie zastępcze do 24 
września

Do 24 września, czyli do 
przywrócenia ruchu pocią-
gów na linii aglomeracyjnej 
utrzymana zostanie dotych-
czasowa zastępcza komu-
nikacja autobusowa i bez-
pośrednie połączenia Kolei 
Mazowieckich z Warszawy 
Zachodniej do Grodziska 
Mazowieckiego po linii dale-
kobieżnej.

Od 24 września pociągi 
na linii grodziskiej będą jeź-
dziły z prędkością 80 km/h. 
Kontynuowane będą prace 
wykończeniowe na peronach 
i w przejściach podziemnych. We 
Włochach, Ursusie, Piastowie,

Pa r z n i e w i e ,  B r w i n ow i e 
i Milanówku uruchomione
z o s t a n ą  t y m c z a s o w e ,
b e z p i e c z n e  d o j ś c i a  d o 
peronów w poziomie szyn.
W p r o w a d z o n y  r o z k ł a d
 jazdy będzie uwzględniał takie
rozwiązanie.

Na stacji w Pruszkowie
będzie jeszcze prowadzony 
szeroki zakres prac. Roboty 
będą obejmowały peron
i  w i a t ę  o r a z  p r z e j ś c i e 
podziemne. Po ich zakończeniu,
otwarty będzie peron i drugi 
tor.

Termin wznowienia ruchu 
pociągów na modernizowanej
linii Grodzisk Mazowiecki
–  Warszawa warunkują
niezbędne, dodatkowe prace 
przy likwidacji ponad 100 
„kolizji”, czyli przebudowa 
niezidentyfikowanych sieci 
elektrycznych, telekomunika-
cyjnych, kanalizacyjnych, któ-
re zostały odkryte w trakcie
modernizacji.

Wykonawca musiał także 
zmienić plany ze względu 
na rozbiórkę wiaty do tunelu
oraz klatek schodowych 
w części przejścia w Pruszkowie.
Konieczne były zgody kon-
serwatora zabytków i pozwo-
lenia na rozbiórkę.

D o d a t k o w y c h  p r a c 
wymagała zabytkowa tablica 
z  r o z k ł a d e m  n a  s t a c j i
Warszawa Włochy.

Aktualne prace na linii 447
Obecnie prace prowa-

dzone są na przystankach
i stacji w Pruszkowie. Widać 
konstrukcje nowych peronów.
U k ł a d a n a  j e s t  n o w a 
nawierzchnia, instalowane są 
słupy oświetleniowe, systemy 
nagłaśniające. Trwa przebu-
dowa przejść podziemnych 
i dostosowywania ich do 
potrzeb osób o ograniczonej 
mobilności.

W Parzniewie jest już nowy 
przystanek, na którym roz-
poczyna się budowa wiaty. 
W Pruszkowie postępują pra-
ce przy budowie tunelu dro-
gowego, który umożliwi lep-
szą komunikacje w mieście
 i zwiększy bezpieczeństwo. 
Ułożone zostały już nowe 
tory oraz zainstalowane słupy
pod nową sieć trakcyjną. Trwa 
montaż nowych urządzeń
sterowania ruchem kolejowym.

Wygodniej z Grodziska 
Mazowieckiego do 

Warszawy 
E f e k t e m  m o d e r n i z a -

cji  22-kilometrowej l inii 
Warszawa Włochy – Grodzisk 
Mazowiecki, prowadzonej 
przez PKP Polskie Linie Ko-
lejowe S.A., będzie lepsza 
oferta podróży. Pasażero-
wie skorzystają z nowego 
przystanku w Parzniewie. 
Poprawi się niezawodność 

p r ze j a zd u,  b ę d z i e  m o -
gła zwiększyć się l iczba 
pociągów. Podróżni zyskają 
lepszy komfort obsługi na 
wyremontowanych przystan-
kach i stacji w Pruszkowie.

Wszystkie perony i przejścia 
podziemne zostaną dosto-
sowane do potrzeb osób 
o ograniczonej mobilności.

Prędkość składów pasażer-
skich, po uzyskaniu wszyst-
kich dokumentów, zostanie 
podwyższona z 80 km/h 
do 120 km/h. Komunikację 
w Pruszkowie poprawi także 
nowy tunel drogowy. Zmo-
dernizowana infrastruktura 
zapewni wysoki komfort 
podróży przez następnych 
kilkadziesiąt lat.

Wartość inwestycji na linii 
Grodzisk Mazowiecki – War-
szawa wynosi 285 mln zł. 
Zakończenie wszystkich prac 
zgodnie z umową planowane 
jest w pierwszym kwarta-
le przyszłego roku. Projekt 
„Prace na linii kolejowej 
Warszawa Włochy – Grodzisk 
Mazowiecki (linia nr 447)” jest 
współfi nansowany przez Unię 
Europejską z Instrumentu
„Łącząc Europę”.

Tekst i foto: 
 Karol Jakubowski

Zespól prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe 

S.A.
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PODRÓŻE. Klasztor w Lubiążu – barokowa sztuka, monumentalne rozmiary, duchowość zaklęta w murach

Dolnośląska perełka epoki baroku
Lubiąż położony jest na Dolnym Śląsku, a więc daleko, choć droga do niego jest prosta. Dlaczego warto pokusić się o jednodniową wyprawę do klasztoru cystersów w 
Lubiążu, nawet jeśli spędzimy sporo godzin w samochodzie? Bo niczego podobnego nie znajdziemy na Mazowszu!

Jeżeli kochamy zabytkowe budowle sakralne,
ale te nieodrestaurowane, które trwają 

nadgryzione zębem czasu i które zachowały 
w swoich murach nieuchwytnego ducha innej 
epoki, to zespół klasztorny w Lubiążu spełni te 
oczekiwania jak żadne inne miejsce.

Piastowskie korzenie
Początki klasztoru w Lubiążu sięgają XII 

wieku i książąt z dynastii Piastów śląskich. Ich 
nagrobki znajdują się w podziemiach, niestety 
szczątki, podobnie jak opatów i zakonników, 
zostały zdewastowane pod koniec II wojny. 
Niemniej w kryptach pod klasztornym kościo-

łem do dziś znajduje się 98 zmumifi kowanych 
ciał, co warto sobie wyobrazić, spacerując po 
posadzce.

Obecna forma architektoniczna opactwa 
w Lubiążu jest efektem wielkiej rozbudowy 
dokonanej na przełomie XVII/XVIII wieku 
w stylu barokowym. Powstał imponujący, mo-
numentalny zespół połączonych budynków, 
na który składają się: Pałac Opatów, klasztor 
w czworoboku i kościół Wniebowzięcia NMP.

Kiedy zbliżamy się już do Lubiąża jadąc sa-
mochodem, nagle przez lukę w zieleni drzew 
wyłania się ogromna, malownicza budowla 
i jest to widok niezapomniany. Opactwo 
w Lubiążu jest prawie trzykrotnie większe 
od Wawelu, ma 300 pokoi, jego fasada jest 
najdłuższą fasadą barokową w Europie.

Krzewiciele zachodniej kultury i cywilizacji
Twórcami i gospodarzami klasztoru niemal 

od początku byli cystersi. Najlapidarniej 
można rzec, że zakon cystersów krzewił 
kulturę i cywilizację, gdziekolwiek się pojawił. 
W okresie świetności jego posiadłości sięgały 
od Wielkopolski do Małopolski, opactwo 
w Lubiążu było klasztorem macierzystym dla 
wielu innych rozsianych po Dolnym Śląsku. 

Na czym polega wyjątkowość zespołu klasz-
tornego w Lubiążu? Od 1810 roku, gdy dobra 
zakonne cystersów na Śląsku zostały zseku-
laryzowane, przez około 150 lat podlegał on 
systematycznej dewastacji. Przestał pełnić 
funkcje sakralne, ogołacano go sukcesywnie 
z dzieł sztuki, obrazów, rzeźb, zasobów biblio-
teki, wspaniały niegdyś wystrój sal niszczał. 
W kilku warszawskich kościołach można po-
dziwiać obrazy Michaela Willmanna, „śląskiego

Rembrandta”, którego dzieła przyjechały po II 
wojnie z Lubiąża.

Magnetyczna siła przyciągania
Dlatego obecnie opactwo to wielkie,

opustoszałe, ogołocone ze wszystkiego 
korytarze, z kolejnymi rozpadającymi się 
drzwiami, za którymi, jeśli uda się nam zajrzeć,
widzimy zdewastowane pomieszczenia.
Nieprzejrzyste okna z szybami nieumytymi 
od kilkudziesięciu, a może i stu kilkudziesięciu 
lat. Kościół ogołocony z całego wyposażenia. 
rawa podchodząca pod same mury i pasące 
się przy klasztorze krowy. I przy tym wszyst-
kim poczucie wspaniałego majestatu tego 
miejsca, które wydaje się niewzruszone jak 
skała. Ma magnetyczną siłę przyciągania 
i chce się tam wrócić, a potem wrócić znowu. 
Być może dlatego, że idąc korytarzem ma się 
wrażenie, jakby na ścianach zostało dotknię-
cie ręki ludzi z minionych epok i niewiele 
brakuje, abyśmy na plecach poczuli ich oddech.

Jest też wspaniała wisienka na torcie, czyli 
trzy, a niedługo już cztery pieczołowicie 
odrestaurowane sale, do których te opu-
stoszałe korytarze niespodziewanie prowa-
dzą. Przepiękny jest Refektarz, utrzymany 
w złocistej kolorystyce. Ogromna Sala Książęca
o powierzchni 400 mkw i wysokości dwóch 
kondygnacji ma barokowy wystrój zapierający
dech w piersiach, o którym próżno pisać, bo 
trzeba go zobaczyć. Nie mniej porażające niż 
Sala jest wejście do niej, z portalem zdobnym 
w dwie wielkie fi gury Indianina i Murzyna.

Jak dojechać
Aby więc dotrzeć do Lubiąża, jedziemy do 

Wrocławia trasą A2, A1 i S8, dalej drogą nr 94 
na Środę Śląską, a jak ją miniemy, nadal drogą 
94. Za Mazurowicami trzeba zdwoić czujność 
i skręcić w prawo w drogę nr 338, o czym 
informuje dobrze widoczna tablica.

Po kilku minutach po lewej stronie wyłoni 
się klasztor i w morzu zieleni niemal nie 
zauważyliśmy, że przed chwilą przekroczyliśmy
Odrę.

Przed wyjazdem najlepiej zadzwonić i upewnić
się: Fundacja Lubiąż tel. 071 322 21 29

Informacje: http://www.lubiaz.pl/turystyka/
zabytki, http://www.lubiaz.pl/lubiaz/historia

Tekst i foto: (PS)

Pod opactwem w  Lubiążu na codzień jest bardzo spokojnie. Zdjęcia zostały wykonane podczas Slot Art Festival w Lubiążu, na który co roku przybywa kilka tysięcy osób

T U  M O Ż E  B Y Ć 
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TU MOŻE BYĆ TWOJA 
REKLAMA

601 967 788,
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 Imprez
 Kulturalnych

Z A P R A S Z A M Y

28 lipca (sobota)
Godz. 10:30 Stacja Naprawy Rowerów
Mieszkańcy 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, nasmarowani 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. 21:00 Kino Letnie na Dechach
Tym razem przepiękna i nastrojowa japońska animacja 

„Czerwony żółw” z legendarnego Studia Ghibli. Wstęp 
wolny. 

Miejsce: Kino Letnie na łące przed Pałacykiem Kasyno 
w Podkowie Leśnej, ul. Lilpopa 18.

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

zapraszamy na seans fi lmu: „Transcendencja” - 
amerykańsko – chińsko – brytyjskiego dramatu fanta-

stycznonaukowego w reż. Wall’ego Pfi stera. W roli głównej: 
Johnny Depp. Za tydzień „Iluzja 2”.

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

29 lipca (niedziela)
Godz. 16:00 Klasyka w Parku - recital chopinowski
Zapraszamy do Parku Skarbków na recital chopinowski 

w wykonaniu japońskiej pianistki – Mamiko Ueyama. 
Występy pianistki przyjmowane są w naszym kraju bar-
dzo entuzjastycznie. Ma na swoim koncie kilkadziesiąt
koncertów solowych, m. in. na zaproszenie Stowarzysze-
nia Dwa Brzegi wystąpiła podczas Puławskiego Festiwalu 
„Wszystkie Strony Świata” w Puławach. Wzięła udział 
w Międzynarodowym Festiwalu „Podlaska Oktawa Kultur” 
w Białymstoku. Wystąpiła z Recitalem Chopinowskim 
w Pałacu Potockich w Radzyniu Podlaskim oraz w Sanni-
kach - „Wakacje na miarę Chopina”. W willi Atma w Zakopa-
nem zaprezentowała kilka preludiów Karola Szymanow-
skiego w trakcie „Marcowych Wieczorów Kameralnych”.
Posiada bardzo szeroki repertuar sięgający od Bacha, 
przez Mozarta, Beethovena, Chopina, Schumanna,
Rachmaninowa, aż po klasyków XX wieku. 

 Miejsce: Park Skarbków, Grodzisk Mazowiecki.

1 sierpnia (środa)
Godz. 15:00 Miejskie Obchody 74. Rocznicy

Wybuchu Powstania Warszawskiego
W programie: otwarcie plenerowej wystawy poświęco-

nej działaniom Ośrodka AK „Gąbka – Osa” w Grodzisku 
Maz., spotkanie z żołnierzami AK środowiska „Osa” 
(namiot na pl. Wolności), msza św. w godz. „W” i złożenie 
kwiatów pod tablicą upamiętniającą żołnierzy AK.

Miejsce: pl. Wolności, Grodzisk Mazowiecki.

4 sierpnia (sobota)
Godz. 21:15 „Kino na Leżakach” w Parku Skarbków
Zapraszamy na znakomitą francuską komedię „Facet na 

miarę”. Młoda prawniczka poznaje bardzo przystojnego, 
ale niezwykle niskiego mężczyznę. Początkowo zafa-
scynowana nim dziewczyna zaczyna mieć wątpliwości. 
Reżyseria:Laurent Tirard, czas:  godz. 38 min.  

Na widzów będą czekały dodatkowe atrakcje serwo-
wane przez tegorocznych Partnerów akcji. Wstęp wolny.

Miejsce: Park Skarbków, Grodzisk Mazowiecki.

5 sierpnia (niedziela)
Godz. 12:30 TEATRZYK
Przedstawienie pt.: „Wakacje z Panem Abrakadabra”

w wykonaniu Teatru Tup Tup. Wstęp: 10 zł.
Miejsce: Dom Kultury „Kolorowa” Warszawa Ursus, ul. 

Sosnkowskiego 16, tel. (22) 867 63 95

11 sierpnia (sobota)
Godz. 19:30 Potańcówka na dechach w połowie lata
Zapraszamy na tradycyjną potańcówkę na dechach 

przed Pałacykiem Kasyno. Bawić się będziemy w godz. 
19.30-22.00. Nastroje i wspomnienia z różnych muzycz-
nych epok przywoła niezawodny DJ Mosquito. Przyjdźcie 
i bawcie się w samym środku lata. Wstęp wolny.

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

Zebrał: (mg)

•Wystawy •Filmy •Koncerty •Spotkania

OBWIESZCZENIE   WOJEWODY   MAZOWIECKIEGO
Na podstawie art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 lutego 2009 r.

 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U. 2017 r., poz. 1122
ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 11 czerwca 2018r. zostało
w s z c z ę t e  p o s t ę p o w a n i e  w  s p r a w i e  w y d a n i a  d e c y z j i
o  z e z w o l e n i u  n a  r e a l i z a c j ę  i n w e s t y c j i  w  z a k r e s i e
przebudowy lotniska użytku publicznego dla inwestycji pn.:
„Przebudowa części pirsu północnego na poziomie 100 (+/-0)
w celu utworzenia dodatkowych poczekalni w strefie non
Schengen w Terminalu A Portu Lotniczego im. F.  Chopina
w Warszawie”. Adres zamierzenia: 13/8 i 16/3 z obrębu 2-06-07,
jednostka ew. 146517, na  terenie lotniska im. F. Chopina
w Warszawie”.

Inwestorem przedsięwzięcia jest Przedsiębiorstwo Państwowe 
„Porty Lotnicze”, ul. Żwirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa.

Stronami postępowania w sprawie są wnioskodawca,
właściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych 
wnioskiem (powiadomieni w drodze zawiadomień), oraz pozostałe 
strony (powiadomione w drodze obwieszczeń).

Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury 
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (pl. Bankowy 
3/5, 00-950 Warszawa, pokój POK nr 7, w godz. pon. 13-16, śr. 8-12 
i piąt. 8-12), gdzie można zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski do 
czasu wydania orzeczenia w sprawie.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. 2017 r., poz. 1257 ze zm.), w przypadku zawiadomienia
stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po 
upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
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OBWIESZCZENIE   WOJEWODY  MAZOWIECKIEGO
Na podstawie art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 lutego 2009 r.

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U. 2017r., poz. 1122 
ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 4 lipca 2018 r. zostało wszczęte
postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji w zakresie przebudowy lotniska użytku publicznego 
dla inwestycji pn.: „przebudowa lotniska użytku publicznego 
w zakresie rozbudowy i przebudowy Terminalu „A” w związku 
z modernizacją Stref Kontroli na terenie Portu Lotniczego im. 
F. Chopina w Warszawie (kategoria obiektu XVII) oraz przebudowa
f r a g m e n t u  w e w n ę t r z n e g o  u k ł a d u  k o m u n i k a c y j n e g o
w rejonie rozbudowy wraz z rozbiórką obiektów budowlanych
oraz rozbiórką i przebudową przewodów uzbrojenie terenu
na dz. ew. nr 13/8 i 16/3 obręb 20607 w miejscowości Warszawa, 
jednostka ew. 146517-8 dzielnica Włochy”.

Inwestorem przedsięwzięcia jest Przedsiębiorstwo Państwowe 
„Porty Lotnicze”, ul. Żwirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa.

Stronami postępowania w sprawie są wnioskodawca,
właściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych
wnioskiem (powiadomieni w drodze zawiadomień), oraz pozostałe 
strony (powiadomione w drodze obwieszczeń).

Ponadto zawiadamia się, że na podstawie art. 123 Kodeks 
postępowania administracyjnego oraz art. 35 ust. 3 Prawo
budowlane, Wojewoda Mazowiecki w dniu 12.07.2018 r. wydał
postanowienie Nr 691/II/2018, w którym nałożył na inwestora
obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości i braków
w projekcie budowlanym (w terminie 60 dni), na które nie służy 
zażalenie.

Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (pl. Bankowy 
3/5, 00-950 Warszawa, pokój POK nr 7, w godz. pon. 13-16, śr. 8-12 
i piąt. 8-12), gdzie można zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski do 
czasu wydania orzeczenia w sprawie.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. 2017r., poz. 1257 ze zm.), w przypadku zawiadomienia stron 
przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 
czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
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O G Ł O S Z E N I A   U R Z Ę D O W E

VII Powiatowe Targi Pracy w Pruszkowie  
04 października 2018 r.  

  W dniu 04 października 2018 r. w godz. 10.00-13.00 odbędzie 
się siódma edycja Powiatowych Targów Pracy w Pruszkowie. 
Spotkanie odbędzie się, tak jak w ubiegłych latach, w Hali Międzyszkolnego 
Ośrodka Sportowego w Pruszkowie, przy ul. Gomulińskiego 4. 

  Do udziału w Targach Pracy Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie 
zaprosi pracodawców zarówno z terenu Powiatu Pruszkowskiego, 
jak i spoza jego obszaru. Udział w imprezie wezmą m.in. firmy 
produkcyjne i usługowe, a także okoliczne obiekty handlowe, firmy 
ochroniarskie oraz zakłady pracy chronionej. 

  Na Targach nie zabraknie również stoiska z zagranicznymi ofertami pracy 
w ramach sieci EURES, stoiska informacyjno - doradczego pracowników 
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie, instytucji szkoleniowych 
oraz stanowiska pracowników Urzędu Pracy, którzy będą służyć pomocą 
i informacją w zakresie doradztwa zawodowego, przygotowania 
dokumentów aplikacyjnych, szkoleń oraz innych aktywnych form wsparcia 
dostępnych w Urzędzie. 

  Pracodawcy mogą zgłaszać swój udział do 14 września 2018 r. – deklarację 
uczestnictwa dostępną na stronie pruszkow.praca.gov.pl można przesłać 
drogą elektroniczną na mail: sekretariat@puppruszkow.pl, faksem 
pod numer (22) 770 20 21 lub dostarczyć osobiście do pokoju 129 
w siedzibie Urzędu, przy ul. Drzymały 30 w Pruszkowie. 

Serdecznie zapraszamy na VII Powiatowe Targi Pracy, to doskonała 
okazja do bezpośredniego spotkania pracodawców z osobami poszukującymi 
pracy oraz do zapoznania się z oczekiwaniami lokalnego rynku pracy.

U NAS. Zatrzymana 
podejrzana o kradzież

Napiwki i komóra
W ręce żyrardowskich 
krymina lnych  wpadła 
2 4 - l a t k a ,  k t ó r a  j e s t 
podejrzana o kradzież 
słoika z napiwkami w jednej 
z restauracji na terenie 
Żyrardowa. Dziewczynie 
grozi do 5 lat pozbawienia 
wolności.

Dyżurny żyrardowskiej
komendy otrzymał zgłoszenie
o  k ra d z i e ż y  w  j e d n e j
z restauracji na terenie
m i a s t a .  Z  i n f o r m a c j i 
p r z e k a z a n y c h  p r z e z 
właściciela wynikało, że 
podejrzaną o kradzież jest 
24-latka, która wcześniej
c h c i a ł a  s i ę  z a t r u d n i ć 
w lokalu.

Idąc tym tropem, już kilka
g o d z i n  p o  z d a r z e n i u
kryminalni zapukali do 
d r z w i  j e j  m i e s z k a n i a . 
Dziewczyna usłyszała już 
zarzut kradzież y,  teraz 
grozi jej nawet do 5 lat 
pozbawienia wolności.

W trakcie przeszukania 
mieszkania nie znaleziono
r z e c z y  p o c h o d z ą c y c h 
z kradzieży, jednak z uwagi
na zeznania świadków
24-latka usłyszała zarzut
k r a d z i e ż y  p i e n i ę d z y
 i telefonu komórkowego.

asp. Agnieszka Ciereszko
Ofi cer Prasowy

Komendanta Powiatowego 
Policji w Żyrardowie
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R E K L A M A

GRODZISK MAZOWIECKI. Rewitalizacja dworku rodziny Chełmońskich w Adamowiźnie

Będzie służył społeczeństwu
Władze Grodziska Mazowieckiego rozwiązały umowę z fi rmą, która prowadziła renowację zabytkowego Dworku 
Chełmońskich i parku w Adamowiźnie. Prace będą kontynuowane przez nowego wykonawcę.

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

Historia zabytkowego 
d re w n i a n e g o  d wo r -

ku w Adamowiźnie sięga 
początków ubiegłego wieku. 
Budynek został wybudowany 
na zlecenie doktora Mateusza 
Chełmońskiego, brata mala-
rza Józefa Chełmońskiego.

Właściciel budynku zwanego
 „rządcówką” lub „dworem 
na górce” przez długie lata 
był ordynatorem oddziału
internistycznego w szpitalu 
Dzieciątka Jezus w Warszawie.

O b i e k t  w y b u d o  w a n y
nad stawem zas i lanym 
przez wody Mrownej wraz 
z otaczającym go parkiem 
w 2003 roku został wpisany 
do rejestru zabytków.

Gmina rozwiązała umowę
z wykonawcą

Od 2006 roku budynek jest 
własnością gminy Grodzisk 
Mazowiecki.

Według planów miasta 
będą w nim organizowane 
wydarzenia kulturalne, m.in. 
plenery malarskie. Obiekt 
będzie też służył społeczności
szkolnej z Adamowizny.

Włodarze miasta postarali 
się o dofi nansowanie na rewi-
talizację zabytku. W kwietniu 
2017 r. ogłoszono przetarg
i wybrano wykonawcę. Firma 
jednak po pewnym czasie 
przestała realizować prace, 
a opóźnienie rosło. W końcu 

władze gminy podjęły decyzję
o rozwiązaniu umowy z wy-
konawcą.

Prace będą kontynuowane
- Firma nie realizowała prac 

zgodnie z harmonogramem, 
a od dłuższego czasu nie 
robiła nic. Musieliśmy więc 
podjąć decyzję o rozwiąza-
niu umowy, tym bardziej, że
j e s t e ś m y  z o b o w i ą z a n i
terminami wynikającymi 
z  w a r u n k ó w  u n i j n e g o 
dofinansowania – mówi 
burmistrz Grodziska Maz., 
Grzegorz Benedykciński.

Prace będą kontynuowane 
po przeprowadzeniu inwen-
taryzacji wykonanych robót

i ogłoszeniu przetargu na ich 
dokończenie.

Jak wskazują urzędnicy, 
w  m o m e n c i e  z a k u p u
przez gminę, stan dworku
w s k a z y w a ł n a  k o n i e c z -
ność remontu. Elementy 
drewniane były uszkodzo-
ne przez szkodniki, a bu-
dynek groził zawaleniem. 
W związku z tym, zgodnie 
z wytycznymi Mazowiec-
k i e g o  Wo j e w ó d z k i e g o 
Konserwatora Zabytków, 
został częściowo rozebrany. 
Część materiałów zostanie 
wymieniona.

Niecały rok na remont
Wartościowe elementy, 

takie jak np. fragmenty ścian, 
piece kafl owe, czy dachówka, 
przejdą zabiegi impregna-
cyjne i zostaną ponownie 
wykorzystane. Obecnie są 
w odpowiedni sposób zabez-
pieczone.

Do zadań nowego wyko-
nawcy będzie więc należało 
odtworzenie budynku we-
dług pierwowzoru. Planuje 
się także prace porządkowe 
w parku przylegającym do 
dworku. Zgodnie z umową na 
dofi nansowanie, inwestycja 
w Adamowiźnie musi zakoń-
czyć się do końca czerwca 
przyszłego roku.

Kinga Rochalska
Fot. www.grodzisk.pl

BRWINÓW. Parking Park & Ride w Otrębusach 

Ułatwienie dla 
pasażerów WKD
W Otrębusach powstanie parking „Parkuj i Jedź”. 
Ma to być ułatwienie dla osób, które z własnego 
środka komunikacji będą chciały przesiąść się do 
składu Warszawskiej Kolei Dojazdowej.

Przy ul. Natalińskiej w Otrębusach, w pobliżu stacji WKD, 
obecnie funkcjonuje „dziki parking”. Wielu pasażerów
kolejki codziennie pozostawia tu swoje samochody, 
motocykle i rowery. Gmina Brwinów postanowiła
w tym miejscu zorganizować parking „Parkuj i Jedź”, który 
będzie punktem przesiadkowym dla pasażerów WKD oraz 
miejskiej komunikacji autobusowej.

W tym celu miasto kupiło teren przy stacji WKD 
o powierzchni ponad 5 tys. m kw. oraz pozyskało ponad 
723 tys. zł unijnego dofinansowania na wybudowanie 
parkingu. Zawarto także porozumienie z WKD w sprawie
budowy częściowo na terenie kolejowym.

– Gmina Brwinów otrzymała dofi nansowanie w wysokości
ponad 723 tys. zł na budowę parkingu „Parkuj i Jedź”
w rejonie przystanku WKD w Otrębusa ch. To 80% 
kosztów kwalifikowanych, a 60% całkowitych kosztów 
przedsięwzięcia – mówi Arkadiusz Kosiński, Burmistrz 
Brwinowa.

W ramach projektu „Budowa parkingu Parkuj i Jedź 
w Otrębusach” przewidziane są 42 miejsca postojowe 
dla samochodów osobowych, w tym dwa miejsca 
przeznaczone dla osób niepełnosprawnych oraz
zadaszone miejsca na 22 rowery.

Aby ułatwić poruszanie się na terenie parkingu, 
zaplanowana została droga manewrowa zakończona 
okrągłym placem manewrowym połączonym zjazdem 
z ul. Natalińskiej oraz ciąg pieszo-rowerowy.

Przewidziano również parkingowy system kontroli 
dostępu, monitoring, oświetlenie, a także ustawienie 
przenośnej toalety oraz koszy na śmieci.

W rejonie parkingu na wysokości drogi wojewódzkiej 
powstanie przejście dla pieszych wraz z przejazdem 
dla rowerów. W tym roku zaplanowano opracowanie 
dokumentacji projektowej. Prace nad budową parkingu 
mają rozpocząć się i zakończyć w 2019 roku. 

Kinga Rochalska
Fot. www.brwinow.pl

PIASTÓW. Przebudowa targowiska miejskiego

Dofi nansowanie z województwa
Już wkrótce rozpocznie się przebudowa targowiska miejskiego w Piastowie. Piastowski magistrat szuka fi rmy, 
która zajmie się zaprojektowaniem i wybudowaniem nowej przestrzeni.

W marcu burmistrz Piastowa Grze-
gorz Szuplewski i Elżbieta Lanc, 

członek zarządu województwa mazo-
wieckiego, podpisali umowę na dofi -
nansowanie rewitalizacji Willi Millera 
oraz otaczającego ją parku, a także prze-
budowę targowiska miejskiego. Prace 
projektowe i budowlane pochłoną 6,1 
mln zł, z czego blisko 5,5 mln zł będzie 
pochodzić z dofi nansowania.

Teraz przyszedł czas na wybór fi rmy, 
która zajmie się zaprojektowaniem 
i wybudowaniem nowego targowiska 
w rejonie ul. Lwowskiej i Al. Krakowskiej.

Inwestycja zakłada zaprojektowanie 
i wykonanie nowej nawierzchni przy 
istniejących pawilonach, remont placów 
postojowych, przebudowę parkingu, 
budowę odwodnienia, a także zago-
spodarowanie zieleni. Wybrany w prze-
targu wykonawca na zakończenie prac 
budowlanych będzie miał czas do końca 
października przyszłego roku.

Kinga Rochalska
Fot. www.bip.piastow.pl

 Burmistrz Miasta Milanówka

informuje o ogłoszonym I  przetargu ustnym 
ograniczonym na zbycie niezabudowanej nieruchomości, 
położonej przy ul. Spacerowej w Milanówku. Ogłoszenie 
o przetargu wywieszone jest w dniach od 9.07.2018 r. do 
9.08.2018  r. w siedzibie Urzędu Miasta Milanówka przy 
ul. Kościuszki 45 i przy ul.  Spacerowej 4, jest również 
dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej (https://
milanowek.pl/bip/menu-przedmiotowe/gospodarka-nie-
ruchomosciami/obwieszczenia/10609-2018).

Zgłoszenie udziału w przetargu należy złożyć do dnia 
9 sierpnia 2018 r.
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1780/1821/ODS Ożarów Mazowiecki,
segment skrajny, stan deweloperski, 5 pokoi, 
pow. 145 m2, działka o pow. 280 m2, cena 
599.000 zł

1781/1821/ODS Ożarów Mazowiecki,
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 Mazowiecki, 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 Mazowiecki,
wolnostojący, 6 pokoi, pow. 194 m2, działka
1040 m2, cena 980.000 zł

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

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

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

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

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

1711/1821/ODS Żyrardów, wolnostojący,
5 pokoi, pow. 125 m2, działka 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

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

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

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

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 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 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 Mazowiecki,
Chrzanów Mały, wolnostojący, 5 pokoi, pow.
186 m 2,  działk a o pow. 1200 m 2,  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 Mazowiecki,
wolnostojący, 8 pokoi, pow. 220 m2, działka 
pow. 1114 m2, cena 845.000 zł

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

1696/1821/ODS Nadarzyn, wolnostojący,
3 pokoje, pow. 56 m2, działka pow. 900 m2,
cena 300.000 zł

1699/1821/ODS Milanówek, pół bliźniaka,
5 pokoi, pow. 160 m2, działka pow. 500 m2,
cena 550.000 zł

1698/1821/ODS Nadarzyn, wolnostojący,
9 pokoi, pow. 326 m2, działka pow. 1194 m2,
cena 1.450.000 zł

1697/1821/ODS Nadarzyn, wolnostojący,
5 pokoi, pow. 395 m2, działka pow. 2065 m2,
cena 1.199.000 zł

1694/1821/ODS Żabia Wola, Żelechów,
wolnostojący, 2 pokoje, pow. 75 m2, działka
pow. 2000 m2, cena 350.000 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3573/1821/OMS Grodzisk Mazowiecki,
2 pokoje, pow. 39 m2, cena 205.000 zł

3576/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow.
76 m2, cena 630.000 zł

3575/1821/OMS Piastów, 3 pokoje, pow. 62
m2, cena 310.000 zł

3574/1821/OMS Piastów, 2 pokoje, pow. 38
m2, cena 237.000 zł

3572/1821/OMS Grodzisk Mazowiecki,
kawalerka, pow. 34 m2, cena 185.000 zł

3571/1821/OMS Grodzisk Mazowiecki,
2 pokoje, pow. 49 m2, cena 259.000 zł

3570/1821/OMS Warszawa, 2 pokoje, pow. 70
m2, cena 896.000 zł

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 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. 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
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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 Stare 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

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 190.000zł

3573/1821/OMS Grodzisk Mazowiecki,
2 pokoje, pow. 39 m2, cena 205.000 zł

3576/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 76 
m2, cena 630.000 zł

3572/1821/OMS Grodzisk Mazowiecki,
kawalerka, pow. 34 m2, cena 185.000 zł

3571/1821/OMS Grodzisk Mazowiecki,
2 pokoje, pow. 49 m2, cena 259.000 zł

3575/1821/OMS Piastów, 3 pokoje, pow. 62
m2, cena 310.000 zł

3574/1821/OMS Piastów, 2 pokoje, pow. 38
m2, cena 237.000 zł

3570/1821/OMS Warszawa, 2 pokoje, pow. 70 
m2, cena 896.000 zł

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 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. 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 Stare 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. 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 429.000 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2603/1821/OGS Jaktorów, Chylice, budowlana,
pow. 1272 m2, cena 220.000 zł

2601/1821/OGS Nadarzyn, Wola Krakowiańska,
budowlana, pow. 39.900 m2, cena 1.840.000 zł

2600/1821/OGS Nadarzyn, Wola Krakowiańska,
budowlana, pow. 2400 m2, cena 235.000 zł

2599/1821/OGS Nadarzyn, Wola Krakowiańska,
budowlana, pow. 1600 m2, cena 165.000 zł

2593/1821/OGS Grodzisk Mazowiecki,
Marynin, budowlana, pow. 1500 m2, cena
154.000 zł

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

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

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

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

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

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

2586/1821/OGS Brwinów, budowlana, pow. 
860 m2, cena 260.000 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2549/1821/OGS Nadarzyn, Rozalin, budowlana,
pow. 5700 m2, cena 570.000 zł

2548/1821/OGS Ożarów Maz., budowlana,
pow. 640 m2, cena 259.000 zł

2546/1821/OGS Ożarów Maz,, budowlana,
pow. 640 m2, cena 260.000 zł

2544/1821/OGS Michałowice, Pęcice Małe,
budowlana, pow. 650 m2, cena 270.000 zł

2542/1821/OGS Jaktorów, Chylice, budowlana,
pow. 3000 m2, cena 300.000 zł

2541/1821/OGS Puszcza Mariańska, Michałów,
budowlana, pow. 11000 m2, cena 220.000 zł

2540/1821/OGS Radziejowice, Nowe Budy,
budowlana, pow. 8600 m2, cena 100.000 zł

2538/1821/OGS Nadarzyn, Rozalin, budowlana,
pow. 9900 m2, cena 1.683.000 zł

2537/1821/OGS Nadarzyn, Rozalin, budowlana,
pow. 1390 m2, cena 239.000 zł

2516/1821/OGS Stare Babice, Janów,
budowlana, pow. 1600 m2, cena 379.000 zł

2510/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, budowlana,
pow. 1423 m2, cena 221.000 zł

2508/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, budowlana,
pow. 1527 m2, cena 381.000 zł

2507/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, budowlana,
pow. 1386 m2, cena 346.000 zł

2506/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, budowlana,
pow. 1145 m2, cena 229.000 zł

2505/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, budowlana,
pow. 1234 m2, cena 246.000 zł

2504/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, budowlana,
pow. 1575 m2, cena 315.000 zł

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

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

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

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

2494/1821/OGS Pruszków, budowlana, pow. 
1500 m2, cena 2.500.000 zł
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Drobne od osób prywatnych za darmo! Wyslij treść SMS 
na nr. 601 438 500 lub zadzwoń: (22) 730 33 41

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  A

DAM PRACĘ:
- D u ż a  h u r t 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
-Doświadczona opiekunka bez

nałogów podejmie pracę przy starszej 
osobie bez zamieszkana w Warszawie. 
Tel. 515 348 741

-Emerytowana pielęgniarka podejmie
pracę z zamieszkaniem (opieka nad 
starszą osobą). Mam doświadczenie. 
Tel. 507 632 662

-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

-Wykonam różnego typu prace,
Piastów i okolice. Tel. 570 939 601

-Wykończeniówka, malowanie.
Szukam pracy w Warszawie. Tel. 515 
348 741

-Zopiekuję  s ię  starsza  osobą 
z zamieszkaniem. Tel. 788 310 948

-zaa
AUTOMOTO:
-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 każdą starą toyotę, mercedesy 
124d, 190d, busy japońskie. Tel. 668 
171 639

-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 felgi aluminiowe do
Mercedesa 203 1,8 , kompresor z oponami.
Cena: 60 zł za sztukę. Tel. 501 108 948

- 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: 10 800 zł. Tel. 794 075 280

-Sprzedam opony letnie 185/65/14 
używane. Cena: 180 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
- Domatorkę chętnie puszystą, może być 

starsza ale z dużym jeszcze temperamen-
tem pozna 57 latek, bardzo zadbany. Ursus 
i okolice. Tel. 794 351 676

-Jesteś samotną kobietą, potrzebujesz 
męskiej pomocy w domu mieszkaniu przy 
pracach naprawczych, przyjadę, naprawię, 
Tel. 572 556 961

- Kawaler 37 lat z Piastowa szuka samotnej 
kobiety. Tel. 570 939 601

- Mam już pół wieku, poznam miłą panią 
z okolic Warszawy. Tel. 509 976 377

-Niezależny finansowo i mieszkaniowo 
wdowiec: 56 lat pozna Panią. Tel. 604 325 555

- Panią z temperamentem chętnie starszą 
pozna 58 latek elegancki trochę nieśmiały.  
Ursus i okolice. Tel. 794 533 671

- Szukam partnerki 50 plus. Tel. 791 766 
758

NIERUCHOMOŚCi:
-3 pokoje, aneks kuchenny w salonie,

niski blok, 2/3 pietro, super stan, 
zamienię na kawalerkę z dopłatą
w Ursusie. Tel.794 533 671

-Pilnie sprzedam lokal handlowo- 
usługowy w centrum Skierniewic 90 
m2 z możliwością przekształcenia na 
mieszkanie. Tel. 600 040 802

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

-Sprzedam dom wolnostojący 
127 m2 powierzchni mieszkalnej,
5 pokoi, 2 kuchnie, 2 łazienki. Działka 
1506 m2. Cena: 710 tys. zł, Milanówek. 
Tel. 510 407 176

-Sprzedam dom wolnostojący 
160 m2, działka 460 m2, dwa garaże
wolnostojące w centrum miasta. 
Grodzisk Mazowiecki. Cena: 650 tys. zł, 
tel. (22) 755 50 37

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

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

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

-Wynajmę budynek 110 m2 w stanie 
surowym do odpowiedniej adaptacji 
na działalność w Grodzisku Maz. Tel. 
666 497 482

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

-Wynajmę pokój dla studenta/ki 
w Warszawie przy metrze Ursynów, 
bardzo dobre warunki. Tel. 697 060 820

-Wynajmę od września lub paździer-
nika mieszkanie w centrum Piastowa, 
osiedle przy ul. Wojska Polskiego,
2 pokoje, wysoki parter. Cena : 1500 zł + 
czynsz: 410 zł + media. Tel. 503 371 723

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

-Cztery młode Nimfy (papużki) sprze-
dam. Cena: 50 zł/szt. Tel. 509 966 590

-Dwa foteliki rowerowe dziecięce 
sprzedam. Jeden mocowany z przodu, 
drugi z tyłu do ramy z zabezpiecze-
niem. Tel. 511 805 265

-Handlarzowi odsprzedam bardzo 
tanio różne rzeczy z uporządkowane-
go strychu, piwnic i garażu. Tel. (22) 
755 74 87

-Kolekcjonerowi sprzedam 50 kaset 
VHS razem z 60 filmami (same hity) 
+ magnetowid JVC prod. japońskiej 
z okablowaniem, sprawny. Cena: 220 
zł do negocjacji. Brwinów. Tel. 793 
722 854

-Krata spawana na gołębie lub króliki 
o wymiarach: 1,5 m dł, 1,2 m szer. i 42 
cm wys. Solidnie wykonana. Cena: 85 zł. 
Grodzisk Maz. Tel. (22) 755 74 87

-Kupię stare radio Cezar Qwadro, 
kolumny dużo Altus 8 om. Tel. 794 
533 671

-Magnetowid Philips + duży zbiór 
kaset video nagranych sprzedam. Cena 
do uzgodnienia. Tel. (22) 755 74 87

-Okazja! Wyprzedaż nowych garni-
turów różnych kolorach, bardzo niska 
cena, wzrost 182 cm, ob. klatki piersio-
wej: 96 cm, ob. pasa: 92 cm. Tel. 660 930 
281 po 15-tej 

-Pilnie i za rozsądną cenę kupię 
przyczepę kempingową w W-wie. Tel. 
515 348 741

- S i l n i k  d o  hyd ro fo r u  1 , 5  k W
z wyłącznikiem termicznym sprzedam. 
Tel. 511 805 265

- S p r z e d a m  2 5  e g z e m p l a r z y
miesięcznika: „Murator”. Po 2 zł za 

sztukę. Tel. 574 215 996
-Sprzedam akwarium 120 litrów. 

Cena: 110 zł. Tel. 574 215 996
-Sprzedam cegłę białą, ok. 15 tys. 

sztuk. Cena 1zł/szt. Tel. 507 656 677
-Sprzedam betoniarkę 130 l- 200zł, 

taczkę budowlanśą-50 zł, żłobiarkę do 
blach – 100 zł, drzwi drewniane nowe, 
prawe, jasne z ościeżnicą, wymiar
razem z ościeżnicą w świetle muru 110 
cm x 205 cm. Tel. 601 945 583

-Sprzedam czarną koszulę męską 
Pierre Cardin, nowa, zapakowana. 
Rozmiar: XL. Cena: 50 zł. Tel. 574 215 
996

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

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

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

-Sprzedam lokalizator GPS na kartę 
sim. Cena: 130 zł. Tel. 794 075 280

-Sprzedam tanio kołdrę i koc z wełny.
Tel .660 930 281 po godz.15

-Sprzedam Keyboard Yamaha typ 
PSR-77FE. Cena: 100 zł do negocjacji. 
Tel. 502 832 676

-Sprzedam kołowrotek Rex dla
kolekcjonera, super stan. Ursus. 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). Wymiary: 2 m x 
4 m x 2,10 m, z tyłu drzwi 2-skrzydłowe,
wyłożona wewnątrz płytą wodood-
porną z uchwytami mocującymi towar, 
idealna na garaż. Cena: 700 zł. Tel. (22) 
758 05 92 lub 570 764 297

- S p r z e d a m  k u c h n i ę  g a z o w ą
Mastercook białą w dobrym stanie, 
cena: 120 zł. Tel.507 656 677

-Sprzedam kurtkę zimową 3/4 kolor 
ciemny brąz, męską, nową. Cena: 250 
zł. Tel. 574 215 996

-Sprzedam maszynę do szycia
z szafką Łucznik oraz odkurzacz. Tel. 
794 107 755

-Sprzedam miskę z hydromasażem, 
cena :170 zł. Tel. 507 656 677

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

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

-Sprzedam podgrzewacz gazowy 
Yunkers W11KB23, używany około roku.  
Cena: 450 zł. Tel. 515 125 104

-Sprzedam pokrowiec na wędki,
3 kom., długość 130 cm i torbę na 
akcesoria, stan bardzo dobry. Cena: 70 
zł. Tel. 502 832 676

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

-Sprzedam przenośny i bardzo mały,  
lekki (800 g) koncentrator tlenu Focus 
Air Sep idealny dla osób prowadzących 
aktywny tryb życia. Stężenie tlenu 90%, 

niewiele używany. Tel. 608 447 071
-Sprzedam rower górski, rama męska. 

Cena: 150 zł. Tel. 574 215 996
-Sprzedam rower męski Kross 

Trans Siberian miedziano-czerwony,
rozmiar M19, lekka rama aluminiowa,
21 biegowy napęd Shimano, hamulce 
Vbrake wytrzymałe opony Rubera 28. 
Rower jest nowy, przejechano na nim 
ok. 10 km. Tel. 608 447 071

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

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

-Sprzedam teleskop Celestron 
AstroMaster 70EQ, przeznaczony do 
bser wacj i  księż yca oraz planet, 
idealne wprowadzenie w świat 
astronomii amatorskiej. Oryginalny 
prezent dla nastolatka i nie tylko. Tel. 
608 447 071

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

- Sprzedam wędkę (włókno węglo-
we), dł. 5 m z kołowrotkiem (nowe). 
Cena: 80 zł. Tel. 502 832 676

-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 wózek inwalidzki ręczny, 
koła 24”. Tel. 510 407 176

USŁUGI:
- Horoskopy partnerskie, rodzeństwo, 

młode pary i inni zainteresowani. Tel. 
511 137 897

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

-Upadłość konsumencka. Tel. 690 
085 079

- Wycink a  dr zew,  p ie lęgnacja
żywopłotów, wywóz gałezi, koszenie 
trawników itp. Tel. 515 146 480

RÓŻNE
-Profesjonalne ziołolecznictwo,

m i e s i ą c z k i ,  c h o r o b y  o d b y t u ,
o w r z o d z e n i a  p r z e w o d u
pokarmowego, skutecznie i tanio. Tel. 
22 216 70 11

-Oddam kotkę półpers  10 tyg. 
czarno -  szara z rudą krawatką. 
t a t u ś  t o  r u d y  p e r s ,  m a m u ś k a 
czarno - ruda drobna kotka. Kotka 
jest dugosierścista. Mamuśka za 
ro z ł ą k ę  z  m a l u s z k i e m  c h ę t n i e 
przyjmie paczkę suchej karmy Kitekat 
za którą szaleje. Tel. 512 989 710

-Wakacyjna sesja dla spóźnialskich: 
dzieci, egzaminy lub nie, warsztaty 
artystyczne: muzyka, balet, plastyka, 
teatr. ZOBACZ. Tel. (22) 216 70 11

-Ziemia na wyrównanie terenu: 
Humus 5 zł tona; drewno opałowe, 
różne, mieszkane 120 zł mp. Tel. 504 
019 716
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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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