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GRODZISK MAZOWIECKI. Trwają zmagania o Grand Prix w siatkówce plażowej

Plażówka na Stawach Walczewskiego
Od początku lipca trwają wakacyjne zmagania o Grand Prix Grodziska Mazowieckiego w siatkówce plażowej. 
Na Stawach Walczewskiego odbyły się już trzy sobotnie turnieje z całego cyklu, przed zawodnikami pozostały 
jeszcze fi nały.

Ja k  d o t ą d  n a j w i ę k s z ą 
frekwencją cieszył się 

II turniej, łącznie wystartowało
w nim 20 duetów damskich 
i  męsk ich.  Zawodniczk i 
i  zawodnicy prz ybywali 
do Grodziska z wszelkich 
bliższych i dalszych zakątków 
województwa mazowieckiego
i sąsiedniego łódzkiego, 
pojawiły się nawet zawodniczki
z odległego Zamościa.

Świetna organizacja
P o d c z a s  w s z y s t k i c h 

dotychczasowych turniejów
szczęś l iwie  dopisy wała 
słoneczna, coraz bardziej 
upalna pogoda. W oczeki-
waniu na swoją kolejność 
zawodnicy oddawali się więc 
intensywnemu, grupowemu 
plażowaniu na łonie natury, 
korzystając z niekwestiono-
wanych zalet otoczenia na 
Stawach.

Wraz z  ubiegłoroczną 
m o d e r n i z a c j ą  S t a w ó w 
Walczewskiego warunki do 
gry w siatkówkę plażową
z n a c z ą c o  z y s k a ł y  n a 
atrakcyjności,zwiększyła się 
ilość boisk i walory rekreacyjne
całego kompleksu. Nie -
mniej część zawodników od 
kilku już lat przyjeżdża na 
turnieje siatkówki plażowej
d o  G r o d z i s k a ,  j e s z c z e
w poprzedniej odsłonie, pod-
kreślając świetną organizację

tutejszych zawodów.

Rosnący prestiż
S i a t k ó w k a  p l a ż o w a 

zupełnie  niedawno,  bo 
dopiero w latach 90-tych, 
została zakwalifikowana 
jako dyscyplina olimpijska.
W Polsce od ok. 10 lat coraz 
bardziej zyskuje na popular-
ności, choć niegdyś uchodziła
za dyscyplinę znacząco mniej 
prestiżową niż jej odmiana 
halowa, obecnie to nastawienie
się zmienia.

W wielu większych czy 
mniejszych miejscowościach 
powstają boiska do siatkówki
p l a ż o we j ,  w y m a g a j ą c e 
specjalnego piaszczystego 
podłoża. To z jednej strony 
przyczynia się do popularyzacji
te g o  s p o r t u,  z  d r u gi e j 

j e d n a k  p o w o d u j e
rozproszenie. Zawodnicy
rozjeżdżają się po różnych 
t u r n i e j a c h ,  w y b i e r a j ą c
te bardziej prestiżowe, na 
innych odbywających się 
w tym samym terminie spada 
więc frekwencja.

Zawodowcy górą
Chociaż tego typu towarzy-

skie turnieje jak w Grodzisku 
adresowane są do wszystkich 
miłośników plażówki. De facto
jakiekolwiek laury zdobyć 
mogą ci, którzy regularnie 
trenują siatkówkę w ciągu 
całego roku na hali i od razu 
przystąpią do treningów siat-
kówki plażowej w sezonie let-
nim. Na piachu bardzo ważne 
jest przygotowanie kondy-
cyjne: piaszczyste podłoże

jest bardzo wymagające,
trudno po nim biegać i trudno
się wybić do piłki, a jednocześnie
obaj zawodnicy znajdują się 
cały czas w ruchu na całej 
powierzchni boiska.

Doświadczenie i ogranie
W siatkówce plażowej bardzo

ważne jest doświadcze -
nie. Dopiero ono pozwala 
nabyć umiejętności przeglądu
tego, co się dzieje na boisku
w ułamku sekundy, tak aby 
nie dać się zaskoczyć przeciw-
nikowi i zdążyć zareagować.
Takiej zdolności przewidy-
wania, szybkości i trafności 
oceny zamiarów przeciwnika 
nabiera się z czasem, wraz 
z „ograniem” na boisku. Tak 
więc sama kondycja, nabyta 
choćby podczas uprawiania 
innej dyscypliny sportowej, 
w plażówce nie wystarczy.

Zapraszamy na fi nały
Finał rozgrywek w siatkówkę

plażową w ramach Grand 
Prix Grodziska odbędzie się 
18 sierpnia. Miejmy nadzieję, 
że pogoda będzie piękna jak 
dotąd, aczkolwiek zawodnicy 
z równą skutecznością stawią 
czoła również w razie deszczu
i wiatru. Niedogodności po-
godowe są przecież w tą 
dyscyplinę wpisane.

Tekst i foto:
(PS)

BEZ TABU
Drodzy czytelnicy

Ostatnie doniesienia medialne odnośnie utonięć tego 
lata jeżą przysłowiowy włos na głowie. Niesamowitym jest 
jak bardzo jesteśmy nieodpowiedzialni.

To lato jest zdecydowanie jednym z najgorętszych na 
przestrzeni kilku ostatnich lat. A co za tym idzie na wielu 
kąpieliskach na pomorzu, ale nie tylko, w ostatnim czasie 
dość często możemy zaobserwować czerwoną fl agę.

Co to oznacza? Czerwona fl aga to bezwzględny zakaz 
kąpieli!

Powody mogą być różne aczkolwiek tego lata to 
przeważnie sinice i złe warunki atmosferyczne (wiatry, 
wyładowania atmosferyczne).

Jakie by jednak nie były przyczyny to respektujmy 
zakazy bo są one dla naszego dobra.

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że lato jest upalne,
a jedyne ukojenie niosą chłodne kąpiele. Pytanie tylko 
czy nasze zdrowie lub nawet życie nie stanowią wartości 
nadrzędnej?

Czy warto jest się narażać i wchodzić do wody podczas 
gdy powiewa czerwona fl aga?

Drodzy Państwo nie warto!
Woda to żywioł, fale to żywioł, z którym praktycznie nie 

mamy szansy wygrać. Nie wspomnę już o piciu alkoholu 
przed wejściem do wody.

Niestety upał + alkohol+ woda = niebezpieczeństwo!!!
Wierzę, że będziemy rozważni, ostrożni i mądrzy.
Życzę Państwu tyle powrotów ile wyjazdów i czekam na 

kartki z wakacji.
Pozdrawiam

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

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

Bakcyl
Niskopodlogowiec przyjazny w stosunku do ludzi 

i innych psów. Nie znał smyczy, jednak bardzo szybko 
nauczył się na niej chodzić i w ogólne nie ciągnie!
Uwielbia zabawy i głaskanie po brzuchu. Został
znaleziony ze swoi bratem Aleksem ze sznurkiem 
przyczepionym do obrozy. Wiek: ok. 2 lata. Kastarcja: 
tak. Szczepienia: tak. Chip: tak.

Osoby zainteresowane adopcją zapraszamy do
kontaktu pod nr tel 698-940-045 lub 730-462-122

 

Aleks
Niskopodlogowiec przyjazny w stosunku do ludzi

i innych psów, ale Aleks zachowuje w tym drugim 
przypadku dystans. Nie znał smyczy, jednak bardzo 
szybko nauczył się na niej chodzić i w ogólne nie 
ciągnie! Uwielbia zabawy i głaskanie po brzuchu.
Został znaleziony ze swoi bratem Bakcylem ze sznurkiem
przyczepionym do obrozy. Wiek: ok. 2 lata. Kastarcja: 
tak. Szczepienia: tak. Chip: tak

Osoby zainteresowane adopcją zapraszamy do
kontaktu pod nr tel 698-940-045 lub 730-462-122

  ***
Warunkiem adopcji jest podpisanie umowy

adopcyjnej zobowiązującej do należytej opieki nad 
psem.

www.psnrz.org.pl,
www.facebook.com/PSnRZ

PIASTÓW. Duża dotacja na odnowę tkanki mieszkaniowej

Wyremontują bloki w Piastowie
Zarząd Województwa Mazowieckiego przyznał miastu Piastów dotację na realizację projektu pn. „Odnowa 
tkanki mieszkaniowej w mieście Piastów”. Kilka dni temu Burmistrz Piastowa podpisał umowę na dofi nansowanie 
inwestycji.

Piastów otrzyma blisko 6 mln zł 
dotacji na odnowę tkanki miesz-

kaniowej w mieście. Ponad 5 mln zł 
dotacji to pieniądze pochodzące ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość 
projektu szacowana jest na kwotę 
prawie 7,5 mln zł.

Jakich zmian możemy się spodziewać?
- Z a k r e s  r o b ó t  r e m o n t o w y c h 

i termomodernizacyjnych przewidzianych 
w projekcie dotyczy m.in. fundamentów, 
ścian zewnętrznych i wewnętrznych,
podłóg, stropów, dachów, stolarki 
drz wiowej  i  ok iennej,  instalacj i 

e lektr ycznych ,  we n t y lac y jnych ,
gazowych, wodnych, centralnego 
ogrzewania, wodnych i kanalizacyjnych 
a także kominów, korytarzy, podda-
szy oraz docieplenia budynków – 
informuje Agnieszka Tomaszewska-Kula, 
inspektor ds. funduszy zewnętrznych
piastowskiego magistratu.

 - Wykonane przed złożeniem wniosku 
o dofi nansowanie audyty potwierdziły, 
że przewidziane w projekcie działania
b ę d ą  s k u t k ow a ć  z w i ę k s ze n i e m 
efektywności energetycznej budynków 
objętych projektem o co najmniej 25 
proc. oraz ograniczą emisje dwutlenku 

węgla – dodaje.
 Projekt dotyczy w szczególności

r e w i t a l i z a c j i  w i e l o r o d z i n n y c h 
budynków mieszkalnych położonych 
przy: Al. Krakowskiej 70, ul. Gęsickiego 3,
ul. Godebskiego 3a, ul. Godebskiego 3b,
ul. Godebskiego 3c, ul. Leśmiana 3,
ul. Ujejskiego 35, ul. Sienkiewicza 
47, ul. Tuwima 4, ul. Moniuszki 8,
ul. Bohaterów Wolności 26.

O b i e k t y  t e  u j ę t e  s ą 
w „Programie rewitalizacji Miasta
Piastowa 2016+”. Zakończenie projektu 
zaplanowano na czerwiec 2020 roku.

Kinga Rochalska

MILANÓWEK. Mieszkańcy czekają na otwarcie basenu

Kolejny sezon bez plenerowego basenu
Sezon wakacyjny w pełni. Niestety mieszkańcy Milanówka nie mogą korzystać z uroków miejskiego kąpieliska. 
Plenerowy basen na terenie miasta od dłuższego czasu jest wyłączony z użytku. W tym roku także nie zostanie 
otwarty.

Przed sezonem letnim 
w 2016 roku władze 

Milanówka zamknęły miejski 
basen. Magistrat uzasadniał 
decyzję zagrożeniem dla 
bezpieczeństwa mieszkań-
ców.

Jak wskazywały władze 
miasta, dno basenu było
popękane, beton płyty dennej
był złej jakości, łuszczył się 
i łatwo dawał się odspajać. 
Duże zastrzeżenia budził 
także stan techniczny ścian 
oporowych stanowiących 
boki niecki basenu. Remont 
kąpieliska lub ewentualną 
budowę nowego plenerowego

basenu włodarze miasta 
uzależniali od otrzymania 
dodatkowych dotacji.

Pomysłem było pozyskanie
f u n d u s z y  n o r w e s k i c h 
w  r a m a c h  r z ą d o w e g o 
programu.

Niestety w czasie obecnej
k adencj i  n ie  udało  s i ę 
uruchomić dotacji, które da-
łyby szansę na rozpoczęcie
odbudowy basenu.

N i e m n i e j  j e d n a k ,
jak zapewniają włodarze
Milanówka, temat nie został
zapomniany.  Wykonano
wielowariantowe studium
wykonalności, w  którym  znalazły

się rysunki przedstawiające
koncepcje budowy potencjal-
nego basenu. Przygotowanie
dokumentacji wymagało 
jednak znacznie mniejszych 
nakładów finansowych, niż 
suma pieniędzy potrzebna 
do wykonania inwestycji.
A tych,  jak podk reślają 
władze miasta, na budowę 
basenu Milanówek nie ma. 

– Mówimy o kilkumilionowej
inwestycji, która z punktu 
widzenia funkcjonowania 
c a ł e j  g m i n y  n i e  j e s t 
najważniejsza. Z kolei obecnie 
jedyną opcją dofi nansowania 
tej inwestycji byłyby środki 

z funduszy norweskich, ale 
taki program wciąż nie ruszył - 
mówi Wiesława Kwiatkowska,
burmistrz Milanówka. – Na start 
programu jeszcze poczekamy,
dlatego basen na pewno
nie powstanie w tej kadencji 
– dodaje.

Jak wskazuje magistrat, 
pod koniec wakacji zostanie 
z o r g a n i z o w a n a  s e r i a
k o n s u l t a c j i  n a  t e m a t 
przyszłości basenu. Władze 
miasta  chcą  dowiedzieć
się, jak mieszkańcy widzą 
dalsze wykorzystanie terenu 
przy ul. Sportowej. 

Kinga Rochalska
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 Kalendarz
 Imprez
 Kulturalnych

Z A P R A S Z A M Y

11 sierpnia (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, nasmarowania 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 Maz.
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.

12 sierpnia (niedziela)
 Bieg Bitwy Warszawskiej 1920
Bieg Bitwy Warszawskiej 1920 to siódmy w roku 2018 

bieg z cyklu Grand Prix Piastowskich Biegów Historycznych
- tym razem na dystansie 1920 metrów. Łącznie w 2018 
będzie aż 10 historycznych biegów w Piastowie - warto
startować i zbierać punkty, bo dla zwycięzcy cyklu 
przewidziane są jak zwykle atrakcyjne nagrody! Dlatego 
podczas każdego z biegów organizatorzy  zapewniają 
pomiar czasu. Na koniec na każdego biegacza czekać 
będzie poczęstunek i woda.

Godz. 8:00 Grodziska Giełda Motocyklowa
Stowarzyszenie Motocykliści WHITE ARROWS zaprasza 

na Grodziską Giełdę Motocyklową. Obudź w sobie pasję 
i wykorzystaj ten sezon na sto procent! Zapamiętaj! Każda 
druga niedziela miesiąca!

Miejsce: Targowisko Miejskie w Grodzisku Mazowieckim,
ul. Józefa Montwiłła.

Godz. 12:30 Niedziela z zabawą i muzyką tradycyjną
Zapraszamy dzieci na spotkanie z muzyką, tańcem, 

bajkami, grami i zabawami tradycyjnymi zaczerpniętymi
z polskiego folkloru dziecięcego. Przy dobrej muzyce 
świetnie się bawimy, a przy okazji dzieci rozwijają poczucie 
rytmu, orientację w przestrzeni, umiejętności społeczne. 
Poznają starodawne instrumenty takie jak skrzypce, 
harmonia, ksylofon, bębenek obręczowy, baraban. 
Oswajamy dzieci z charakterem polskich tańców tradycyjnych.
Wychodząc od dawnych zabaw ruchowych i ludowych 
piosenek wprowadzamy dzieci w świat polskich tańców 
tradycyjnych: polki, oberka, krakowiaka w formach 
niestylizowanych. Wstęp wolny.

Miejsce: CkiLO Podkowa Leśna, ul. Lilpopa 18.
Godz. 13:00 Kulturalne Podwórka 
Rodzinna, kameralna impreza plenerowa. Prowadzenie 

Agnieszka Gorzkowska. Wstęp wolny. 
Miejsce: Teren obok budynku ul. Hennela 10,

Warszawa – Ursus.

19 sierpnia (niedziela)
Godz. 10:00 4. Grodziskie Biegi Rodzinne
Zapraszamy wszystkich, rodziny i osoby indywidualne,

w tym dzieci, młodzież i dorosłych, na 4. Grodziskie Biegi 
Rodzinne. W ramach zawodów odbędą się biegi na 
różnych dystansach oraz nordic walking.

Miejsce: Natolin, ul. Chemiczna.
Godz. 15:00  Powstańcze Powązki
W 74. rocznicę Powstania Warszawskiego zapraszamy 

na spacer historyczny po wojskowych Powązkach szlakiem
powstańczej Warszawy. Spotykamy się przy głównej bramie 
Cmentarza Wojskowegood strony ulicy Powązkowskiej.
Spacer poprowadzi przewodnik Karol Karasiewicz. Spacer 
potrwa około 2,5 – 3godzin. 

Godz. 16:00 Raduj się Matko Polsko!
Tegoroczny piętnasty już sezon cyklu Mazowsze w Koronie,

organizowanego przez Mazowiecki Instytut Kultury i part-
nerów z Mazowsza, związany jest z obchodami jubileuszu 
100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Warszawski Chór Międzyuczelniany pod batutą 
Borysa Somerschafa wykona sakralne i świeckie pieśni 
polskich kompozytorów. Muzyczna podróż przez osiem 
wieków polskiej muzyki rozpocznie się w średniowie-
czu, a zakończy w czasach współczesnych. Usłyszymy 
mi.in. Bogurodzicę, Gaude Mater Polonia, kompozycje 
Stanisława Moniuszki, Feliksa Nowowiejskiego czy 
Henryka Mikołaja Góreckiego.

Miejsce: zespół pałacowo-parkowy w Młochowie.
Zebrał: (mg)

•Wystawy •Filmy •Koncerty •Spotkaniak i

U NAS. Żyrardów – miasto czerwonej cegły, industrialnych zabytków i egzotycznych zwierzaków

„Mała Łódź” zaprasza
Chyba każdemu, kto choć przez chwilę znalazł się w centrum Żyrardowa, rzuca się w oczy odmienność tego miasta 
na tle innych na Mazowszu. Zabudowa z czerwonej cegły, powstała na przełomie XIX/XX wieku, przywodzi raczej 
na myśl miasta poniemieckie na Ziemiach Zachodnich. Z kolei zabytkowe budynki pofabryczne, pozostałe po 
przemyśle lniarskim, nasuwają skojarzenia z obrazami XIX-wiecznych łódzkich fabryk włókienniczych, jakie 
znamy z „Ziemi obiecanej”.  

Podczas gdy jednak łódzkie pałace 
z początków epoki przemysłowej 

i narodzin kapitalizmu są świadectwem 
ogromnych kontrastów społecznych 
i majątkowych, Żyrardów jest urbanistycznym
przykładem bardziej „prospołecznego” 
i racjonalistycznego ducha. Miasto 
powstało jako osada fabryczna i było 
jednym z przykładów powstających w 
tym czasie w Europie „idealnych osiedli 
robotniczych”. Projektowano je tak, aby za-
spokajać wszelkie potrzeby mieszkańców.

Podobną do Żyrardowa, również 
wizualnie, realizacją tego typu „kolonii 
robotniczej” jest zabytkowe osiedle 
górnicze Nikiszowiec w Katowicach. Oba 
te projekty urbanistyczne miały charakter
 „patronacki” - zbudowane zostały przez 
pracodawcę specjalnie dla swoich 
pracowników, aby związać ich silniejszymi 
więzami z zakładem pracy.

Murowana osada robotnicza
Układ urbanistyczny Żyrardowa 

z przełomu XIX/XX wieku w znakomitej
większości zachował się do dzisiaj, 
a różnorodne budynki z czerwonej 
cegły tworzą specyfi czny klimat centrum 
miasta. Dawne hale fabryczne po części 
zostały zrewitalizowane i zaadaptowane 
na lofty i lokale usługowo-handlowe. 
Nawet banalne zakupy w żyrardowskim 
markecie sieci Carrefour położonym 
w centrum mają więc swój urok.

Dawne domy dzielnicy robotniczej 
nadal zachowały funkcję mieszkalną 
i nieodmiennie mają piętrowe drewniane
komórki ,  opatrzone galer yjkami
 i zewnętrznymi schodkami. W eleganckich
niegdyś willach dyrektorów fabryki są 
dziś mieszkania komunalne, budynki 
przyciągają wzrok i budzą ciekawość, 
szkoda tylko, że nie zachowały się dawne 
ogrody. Szkoły, szpital, dawna ochronka 
i dawny przytułek, Dom Ludowy i Resursa
 – te budynki użyteczności publicznej do 
dziś pełnią te same lub podobne funkcje. 

Wielbicieli neogotyckich kościołów 
ucieszy zapewne informacja, że główny 
i najbardziej strzelisty kościół żyrardow-
ski zlokalizowany przy Placu Jana Pawła 
II (dawniej Placu Wolności) wzorowany 

jest na słynnej gotyckiej Katedrze 
w Kolonii. Koniecznie odwiedzić trzeba 
również pomniejszy neogotycki kościół 
przy ul. Kościelnej (pierwszy w mieście), 
aby obejrzeć nietypowe drewniane 
wnętrze i bardzo ładną kolorystykę.

Piękno Parku Miejskiego
Na zupełnie wyjątkową uwagę 

zasługuje rozległy i piękny, krajobrazowy

 Park Miejski, oddzielony tylko ulicą od 
budynków fabrycznych. Założony został 
w XIX wieku, pierwotnie jako ogród 
przynależny do willi właściciela żyrar-
dowskiej fabryki i twórcy całego zało-
żenia urbanistycznego, Karola Dittricha.
Rozległość parku, wspaniałe okazy 
starodrzewu, rzeczka, stawy, kameralny
i ocieniony plac zabaw dają możliwość
miłego relaksu niemal w samym 
centrum miasta.

Jak się okazuje park bywa również 
miejscem spacerów egzotycznych 
zwierząt, których niespodziewane 
pojawienie się w rodzimym krajobrazie 
stanowi duże zaskoczenie. Na niedzielne 
przechadzki po parku wyprowadzana 
jest przemiła wielbłądzica Nel, rezydująca
na co dzień w Muzeum Lniarstwa. 
W tamtejszej Zagrodzie Industrialnej 
dzieci mogą bezpiecznie pobawić się 
z przyjaznymi zwierzętami.

Wstępny research
Zanim zaplanujemy sobie trasę oglądania

żyrardowskich zabytków i atrakcji, 
warto najpierw o nich trochę poczytać.
Szczegółowe i  bardzo c iek awie 
opracowane informacje znajdują się na 
stronach Urzędu Miasta: www.zyrardow.pl,
w zakładkach: Turystyka, Zabytki, Park 
Miejski im. K. A. Dittricha, Muzeum 
Mazowsza Zachodniego, Resursa, 
Muzeum Lniarstwa.

Tekst i foto: (PS)
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KUPIĘ DOM LUB 
MIESZKANIE
DO REMONTU

WARSZAWA
I OKOLICE
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OŚWIATA.  Ponad 600 000 zł dofi nansowania projektu dla szkół Powiatu Pruszkowskiego!

Poszerzanie wiedzy
Projekt „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, 
zwłaszcza ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szkołach Powiatu Pruszkowskiego (L.O. im. T. Kościuszki 
w Pruszkowie, L.O. im. T. Zana w Pruszkowie, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie)” 
uzyskał 649 141,55 zł dofi nansowania. Środki unijne, w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-
2020, zostaną przekazane w umowie z Urzędem Marszałkowskim.

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

Głównym założeniem 
projektu jest poszerzanie

wiedz y matemat yczno -
przyrodniczej i teleinfor-
matycznej uczniów oraz 
doskonalenie ich znajomości 
języków obcych. W ramach 
projektu będą prowadzone 
m.in. zajęcia pozalekcyjne 
z programowania, biolo-
giczne kółka doświadczalne, 
a także dodatkowe zajęcia
z matematyki i  języków 
obcych.

W ramach projektu zapla-
nowano również wyjazdy 
edukacyjne dla uczniów do 
takich miejsc jak Centrum 
Nauki Kopernik, Narodowe
M u z e u m  Te c h n i k i  c z y 
Narodowe Centrum Badań 
Jądrowych.

Projekt  zak łada także 
podnoszenie kompetencji 
zawodowych nauczycieli, m.in. 
poprzez przeprowadzenie
szkoleń z nowoczesnych 
technik nauczania. W ramach 
projektu zostanie również 
zakupiony sprzęt teleinfor-
matyczny i wyposażenie 
pracowni matematyczno-
-przyrodniczych.

Dzięki temu w Liceum im. 
Tomasza Zana  powstanie
m o b i l n e  l a b o r a t o r i u m 
z pomocami do wykonywania
doświadczeń z  zak resu 
mechaniki, elektryczności, 
termodynamiki, magnetyzmu,

optyki, chemii i biologii, 
a wszystkie szkoły biorące 
udział w projekcie otrzymają 
nowy sprzęt informatyczny.

- To bardzo dobra wiadomość
dla uczniów i ich rodziców, 
nauczycieli oraz wszystkich
m i e s z k a ń c ó w  Po w i a t u 
Pruszkowsk iego,  którz y 
będą mogli obserwować 
dalszy rozwój prowadzonych 
przez nas placówek. Jestem 

dumny z utrzymywania tak 
p o m y ś l n e g o  t r e n d u 
w skutecznym pozyskiwaniu 
funduszy zewnętrznych – 
mówi Starosta Pruszkowski 
Maksym Gołoś.

Łącznie wsparciem zostanie
objętych minimum 506 
uczniów oraz 90 nauczycieli
w Liceum Ogólnokształ-
cącym im. T.  Kościuszki 
w  Pr u s z k o w i e ,  L i c e u m 

Ogólnokształcącym im. T. 
Zana w Pruszkowie oraz 
w Zespole Szkół Ogólno-
kształcących i Sportowych 
w Pruszkowie. Łączna war-
tość projektu to 683 312,75 zł. 
Wszystkie zamierzenia pro-
jektu mają być zrealizowane 
do 30 czerwca 2020 roku.

Krzysztof Bukowski,
Zastępca Naczelnika Biura 

Zarządu

PRUSZKÓW. Studium uwarunkowań i kierunków  
zagospodarowania przestrzennego uchwalone

Wskazówka dla 
inwestorów

Podczas ostatniej czerwcowej sesji Rady Miasta 
Pruszkowa, radni uchwalili nowe studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego. To jeden z najważniejszych 
dokumentów planistycznych.

Po wielu miesiącach przygotowań i konsultacji, 28 
czerwca pruszkowska Rada Miasta uchwaliła nowe 
studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania 
przestrzennego. Studium to dokument ułatwiający 
planowanie inwestycji w poszczególnych dzielnicach. 
Obejmuje ono całe miasto, w odróżnieniu od miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego, które 
odnoszą się do mniejszych obszarów i dokładnie określają 
sposób ich zagospodarowania.

Pomimo, iż Studium nie ma charakteru aktu prawnego, 
stanowi podstawę do opracowania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, dlatego może 
stanowić doskonałą wskazówkę dla każdego, kto planuje 
inwestycję na danym terenie.

Uchwalenie Studium poprzedziły konsultacje społeczne, 
podczas których mieszkańcy Pruszkowa mogli zgłosić 
swoje wnioski i postulaty. Część propozycji mieszkańców 
została uwzględniona w przygotowanym dokumencie. 
Za przyjęciem nowego Studium głosowało 14 radnych, 
2 radnych głosowało przeciw, zaś 2 - wstrzymało się od głosu. 

Kinga Rochalska

PRUSZKÓW. Wyniki głosowania na projekty realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

Zgłoszono 69 projektów
Znamy wyniki głosowania na projekty zgłoszone do pruszkowskiego budżetu obywatelskiego na przyszły rok. 
Zwycięskie pomysły będą realizowane w 2019 roku.

W tym roku mieszkańcy Pruszkowa 
wykazali się ogromnym zaan-

gażowaniem w prace nad budżetem 
obywatelskim na 2019 r. Zgłoszono 
aż 69. projektów, z czego 42. przeszły 
pozytywnie ocenę formalną.

Na te projekty, w siedmiu obsza-
rach, głosowali mieszkańcy Pruszkowa. 
W głosowaniu mogli wziąć udział 
mieszkańcy, którzy w dniu rozpoczęcia
głosowania ukończyli 14. lat. Na pod-
stawie liczby zdobytych punktów
powstał ranking, który następnie
oceniła Rada Programowa ds. Budżetu 
Obywatelskiego.

Za rekomendowane do realizacji 
zostały uznane projekty, które uzyskały 
największą liczbę punktów z ważnych 
głosów, aż do wyczerpania ogólnej 
kwoty przeznaczonej na realizację za-
dań w ramach budżetu obywatelskiego 
w danym obszarze. Zgodnie z przyjętą 
procedurą, wszystkie wybrane projekty 

zostaną wprowadzone do budżetu 
miasta na 2019 r.

Na Gąsinie zwycięskim projektem 
okazał się „Mini SKATEPARK na Gąsinie”. 
Na Żbikowie i Bąkach zrealizowanych 
zostanie aż pięć pomysłów: „Seniora-
da”, „Nowe oblicze Dzwonu Żbikowa”,
„Rodzinne Grillowanie – miejsce na 
piknik w Parku Mazowsze”, „Szersza 
Perspektywa – pokazy filmowe na 
Żbikowie” oraz „Znani i nieznani ludzie 
z Pruszkowa”.

W Tworkach i Malichach w ramach 
budżetu obywatelskiego zostanie
wybudowana świetlica osiedlowa.

Ponadto wybrane zostały projekty: 
„Kwiaty w donicach przy ul. Partyzantów
2 – nowy design” oraz „Czyste i zielone
Tworki”. Na Wyględówku, Ostoi, osiedlu
Marii oraz części osiedla Prusa zrealizo-
wane zostaną projekty nauki języków 
angielskiego i portugalskiego, sprzątania 
po psach oraz integracji mieszkańców.

W Centrum natomiast zwyciężył 
projekt „Seniorada” i montaż dystry-
butorów torebek na psie odchody.
W obszarze VI, czyli na dawnych Mecha-
nikach, rekomendację zyskały piknik 
w Zanie, śniadania w parku oraz montaż 
dystrybutorów torebek na psie odchody.
Na osiedlu Staszica i części osiedla Prusa 
zrealizowane zostaną natomiast projekty
„Aktywny senior”, „Oświetlenie płyty bo-
iska piłkarskiego „Ligi Szóstek Piłkarskich
Osiedla Staszica” w Pruszkowie”oraz
 „Grillowanie na Żwirowisku – miejsce na 
piknik w parku Żwirowisko”.

Kinga Rochalska

Burmistrz Miasta Milanówka
i n f o r m u j e ,  ż e  w  d n i a c h  o d  0 6 . 0 8 . 2 0 1 8  r.

d o  2 7 . 0 8  . 2 0 1 8  r .  w  s i e d z i b i e 
Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45 i przy ul. 
Spacerowej 4 na tablicach ogłoszeń został wywieszony
wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania
w dzierżawę, położonej w Milanówku u zbiegu ulic
Wiatracznej i Marii Konopnickiej.

Wykaz został także zamieszczony w Biuletynie Informacji 
Publicznej (https://milanowek.pl/bip/menu-przedmio-
towe/gospodarka-nieruchomosciami/obwieszcze-
nia/10609-2018).
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3580/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 73 
m2, cena 439.000 zł

3581/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, okolice 
WKD, pow. 48 m2, cena 272.000 zł

3577/1821/OMS Brwinów, 3 pokoje, pow. 57 
m2, cena 308.000 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

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 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 Mazowiecki,
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. 71m2, 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

1784/1821/ODS Pruszków, segment środkowy,
stan deweloperski, 4 pokoje, pow. 125 m2,
działka o pow. 180 m2, cena 510.000 zł

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 Mazowiecki,
szeregowiec, stan deweloperski, 4 pokoje,
pow. 96 m2, działka o pow. 130 m2, cena 
385.000 zł

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

1751/1821/ODS Grodzisk 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1652/1821/ODS Nadarzyn, Rusiec, wolnostojący,
6 pokoi, pow. 300 m2, działka pow. 1000 m2, 
cena 890.000 zł

1646/1821/ODS Podkowa Leśna, pół bliźniaka,
stan deweloperki, 5 pokoi, pow. 190 m2, działka
pow. 1080 m2, cena 1.060.000 zł

1647/1821/ODS Żółwin, wolnostojący, 4 pokoje,
pow. 190 m2, działka pow. 1000 m2, cena
1.100.000 zł

1645/1821/ODS Nadarzyn, wolnostojący, stan 
deweloperski, 5 pokoi, pow. 130 m2, działka 
pow. 1000 m2, cena 750.000 zł

1643/1821/ODS Kajetany, wolnostojący,
6 pokoi, pow. 400 m2, działka pow. 1100 m2,
cena 799.000 zł

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

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

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

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

1633/1821/ODS Nadarzyn, Rusiec, stan
deweloperski, wolnostojący, 5 pokoi, pow.
249 m2, działka pow. 1200m2, cena 850.000 zł
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1632/1821/ODS Nadarzyn, Urzut, wolnostojący,
5 pokoi, pow. 181 m2, działka pow. 2000 m2, 
cena 834.000 zł

1635/1821/ODS Nadarzyn, Urzut, wolnostojący,
4 pokoje, pow. 240 m2, działka pow. 1000 m2,
cena 910.000 zł

1634/1821/ODS Nadarzyn, Kajetany, stan
deweloperski, wolnostojący, 5 pokoi, pow.
192 m2, działka pow. 1180 m2, cena 920.000 zł

1629/1821/ODS Nadarzyn, Strzeniówka,
wolnostojący, 5 pokoi, pow. 300 m2, działka
pow. 2000 m2, cena 1.650.000 zł

1604/1821/ODS Baranów, Boża Wola,
wolnostojący, 5 pokoi, pow. 200 m2, działka
pow. 800 m2, cena 670.000 zł

1608/1821/ODS Żyrardów, stan deweloperski,
wolnostojący, 7 pokoi, pow. 255 m2, działka
pow. 1435 m2, cena 770.000 zł

1614/1821/ODS Rozalin,  wolnostojący,
7 pokoi, pow. 240 m2, działka pow. 3000 m2,
cena 1.250.000 zł

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 Mazowiecki,
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

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

2790/1821/OGS Brwinów, budowlana, pow.
1120 m2, cena 299.000 zł

2789/1821/OGS Strzeniówka, budowlana,
pow. 1000 m2, cena 260.000 zł

2782/1821/OGS Żabia Wola, Lasek, budowlana,
pow. 4000 m2, cena 599.000 zł

2781/1821/OGS Żabia Wola, Lasek, budowlana,
pow. 6485 m2, cena 945.000 zł

2785/1821/OGS Nadarzyn, Wolica, budowlana,
pow. 1686 m2, cena 390.000 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 Wieś, budowlana,
pow. 2900 m2, cena 1.200.000 zł

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

2741/1821/OGS Michałowice, Sokołów,
budowlana, pow. 5406 m2, cena 2.703.000 zł

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

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

2716/1821/OGS Żabia Wola, Nowa Bukówka,
rolno – budowlana, pow. 16 100 m2, cena
375.000 zł

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

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

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

2709/1821/OGS Brwinów, budowlana, pow. 
900 m2, cena 290.000 zł

2708/1821/OGS Pruszków, Bąki, budowlana,
pow. 1000 m2, cena 450.000 zł

2700/1821/OGS Komorów, budowlana, pow. 
900 m2, cena 695.000 zł

2701/1821/OGS Baranów, Boża Wola,
budowlana, pow. 1120 m2, cena 99.000 zł

2702/1821/OGS Baranów, Boża Wola,
budowlana, pow. 1120 m2, cena 99.000 zł

2695/1821/OGS Żabia Wola,  Musuły,
budowlana, pow. 2596 m2, cena 156.000 zł

2696/1821/OGS Żabia Wola, Musuły, rolna,
pow. 9560 m2, cena 200.000 zł

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

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

2682/1821/OGS Żółwin, budowlana, pow. 939 
m2, cena 115.000 zł

2694/1821/OGS Nadarzyn, Krakowiany,
budowlana, pow. 1700 m2, cena 145.000 zł

2666/1821/OGS Baranów, Gongolina,
budowlana, pow. 2400 m2, cena 150.000 zł

2692/1821/OGS Grodzisk Maz., Szczęsne,
budowlana, pow. 1500 m2, cena 179.000 zł

2693/1821/OGS Nadarzyn, Walendów,
budowlana, pow. 1200 m2, cena 186.000 zł

2670/1821/OGS Nadarzyn, Stara Wieś,
budowlana, pow. 950 m2, cena 217.000 zł

2674/1821/OGS Ożarów Maz., Konotopa,
budowlana, pow. 1000 m2, cena 260.000 zł

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

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

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

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

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

2691/1821/OGS Leszno, Wyględy, budowlana,
pow. 1745 m2, cena 480.000 zł

2671/1821/OGS Piastów, budowlana, pow.
700 m2, cena 505.000 zł

2680/1821/OGS Milanówek, budowlana, pow. 
6307 m2, cena 970.000 zł

2673/1821/OGS Stare Babice, budowlana,
pow. 7000 m2, cena 2.870.000 zł

2690/1821/OGS Nowa Wieś, budowlana, pow. 
12060 m2, cena 4.300.000 zł

2660/1821/OGS Błonie, budowlana, pow.
1200 m2, cena 320.000 zł

2661/1821/OGS Piastów, budowlana, pow.
600 m2, cena 275.000 zł

2662/1821/OGS Milanówek, budowlana, pow. 
2150 m2, cena 220.000 zł

2664/1821/OGS Piastów, budowlana, pow.
730 m2, cena 395.000 zł

2666/1821/OGS Baranów, Gongolina,
budowlana, pow. 2400 m2,cena 150.000 zł

2659/1821/OGS Nadarzyn, Wolica, budowlana,
pow. 1660 m2, cena 268.000 zł

2658/1821/OGS Otrębusy, budowlana, pow. 
1442 m2, cena 580.000 zł

2657/1821/OGS Owczarnia, budowlana, pow. 
1440 m2, cena 330.000 zł

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

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

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

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

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

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

2632/1821/OGS Blizne Łaszczyńskiego,
p r z e m y s ł o w a ,  p o w.  2 2 1 6 4  m 2,  c e n a
16.623.000 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2 5 9 1 / 1 8 2 1 / O G S  B r w i n ów,  O t rę b u s y,
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 Mazowiecki,
Książęnice,  rolna, pow. 1500 m2, cena
185.000 zł

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

(emerytka), uczciwa, niepaląca z przygo-
towaniem pedagogicznym, wzorowo
zaopiekuje si dzieckiem do lat 2 lub 
pomoże osobie niepełnosprawnej. 
Najchętniej w niepełnym wymiarze 
godzin. Tel. 695 48 25 31

-Kobieta podejmie pracę jako
sprzątaczka lub podobne. Tel. 22 724 
70 54 lub 664 887 107

-Zaopiekuję się straszą osobą kilka 
godzin dziennie bez zamieszkania, 
Grodzisk Mazowiecki. Tel. 22 724 70 54 
lub 664 887 107

-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

-Kolekcjoner kupi stare auta: syrena, 
warszawa, mikrus, wołga, zastawa, fi at, 
moskwicz, zaporożec, nysa i inne cieka-
we oraz części. Także stare motocykle. 
Tel. 505 529 328

-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

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

-Sprzedam Land Rover Discovery 2, 
poj. 4,0 l, benzyna, automat, 2001 r. 
Cena: 13 tys. zł. Tel. 660 784 368

-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
-Panią z temperamentem, chętnie

 starszą z obfitym biustem, pozna elegancki, 
wolny 57 latek, Ursus i bliskie okolice. Tel. 
794 533 671

-Pani zadbana, niezależna pod każdym 
względem pozna Pana lat 65 +, kulturalny, 
prawnie wolny, niepalący, zadbany. Tel. 663 
622 297

-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

-Bramki k. Błonia dom z działką 3 ha 
przy trasie na Poznań sprzedam tanio, 
media. Tel. 512 032 899

-Kupię nieruchomość z dostępem do 
wody (rzeka, jezioro) w odległości do 
100 km od Pruszkowa. Tel. 601 537 283

-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 działkę pracowniczą 320 
m2 w Szczakach - 28 km od Warszawy. 
Tel. 600 348 210

-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,
40 m2, 2 pokoje, wysoki parter. Cena: 
1550 zł + czynsz: 410 zł + media. Tel. 
503 371 723

-Zamienię mieszkanie komunalne 
28 m2 w Milanówku (niski czynsz) 
na większe komunalne lub socjalne
w Grodzisku Mazowieckim. Tel. 22 724 

70 54 lub 664 887 107
-Zamienię siedlisko 0,37 ha okolice 

Mszczonowa na mieszkanie własno-
ściowe lub sprzedam. Inne propozycje. 
Tel. 509 550 627

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

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

-Kupię pamiątki związane z Po-
wstaniem Warszawskim: dokumenty, 
listy, zdjęcia, części umundurowania
walczących i inne ciekawe. Tylko oryginały.
Tel. 505 529 328

-Kupię sprawny magnetowid, Ursus 
i okolice. Tel. 794 533 671

- K u p i ę  s t a r ą  s p r a w n ą  f r a n i ę
z wyżymaczką. Tel.22 662 15 45

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

-Kupię tanią przyczepę kempingową
do całorocznego zamieszkania od 
uczciwego sprzedawcy. Tel. 515 348 741

-Kupię umundurowanie, wyposażenie
oraz inne pamiątki po Milicji Obywatel-
skiej, ZOMO, ORMO i Ludowym Wojsku 
Polskim z lat 1945-1990. Tel. 516 803 
952, mail: tomsob@o2.pl

-Magnetowid Philips + duży zbiór 
kaset video z fi lmami oraz dużo płyt 
DVD  z oryginalnymi fi lmami. 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 

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

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

-Ponad sto książek, w tym słowniki 
sprzedam. Tel. 512 032 899

- 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

-Skrzynki po owocach tanio sprze-
dam: drewniane i plastikowe. Tel. 512 
032 899

- 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, używaną,
sprawną. Cena: 150 zł. Tel. 601 945 583

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

-Sprzedam drzwi drewniane nowe, 
prawe, jasne z ościeżnicą, wymiar 
110/205 cm. Cena: 100 zł. Tel. 662 
085 637

-Sprzedam dwa foteliki rowerowe 
dziecięce. Jeden mocowany z przodu, 
drugi z tyłu do ramy z zabezpieczeniem.
Tel. 511 505 265

-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 lodówkę CANDY. Cena do 
uzgodnienia. Tel. (22) 723 11 18

-Sprzedam lokalizator GPS komplet 
z pudełkiem. 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 kołdrę Inlet puchową, 
puch kaczy, nowa, wym: 150/90 cm. 
Cena: 100 zł. Tel. 662 085 637

-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 odzież używaną damską, 
niestaroświecką. Cena: 1000 zł. Tel. 511 
596 302 Bożena

-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 silniki do hydrofor 1,5 
kW z wyłącznikiem termicznym. Tel. 
511 505 265

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

- S p r ze d a m  t a n i o  4 - o s o b ow y
nowy, nieużywany namiot w kolorze 
zółtym. Tel. 512 032 899

-Sprzedam tanio rower składak, 
koła24”. Tel. 794 107 755

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

-Sprzedam tanio magnetofon 
kasetowy. Tel. 886 930 671

-Sprzedam tanio nowy pawilon
ogrodowy. Tel. 782 332 260

-Sprzedam tanio nowy odkurzacz 
Olimp wieloczynnościowy: pranie, 
fi ltrowanie, sprzątanie, czyszczenie. Tel. 
513 767 252

-Sprzedam telewizor 20”. Cena: 50 zł. 
Tel. 22 724 70 54 lub 664 887 107

-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 urządzenie wielo -
funkcyjne do masażu Casada (mata 
masująca matowana na siedzisko 
z pilotem). Tel. 513 767 252

- 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

-Wyprzedaż bardzo tanio różnych 
rzeczy z uporządkowanego strychu, 
piwnic i garażu najchętniej handla-
rzowi za ogólną bardzo niską cenę. 
Grodzisk Maz. Tel. (22) 755 74 87

USŁUGI:
- Horoskopy partnerskie, rodzeństwo, 

młode pary i inni zainteresowani. Tel. 
511 137 897

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

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

-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

-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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