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EDUKACJA. Stypendia w roku szkolnym 2018/2019

Wnioski składamy do 15.09! 
Stypendia szkolne przyznawane będą uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wychowującym się 
w rodzinach, gdzie miesięczny dochód netto na osobę nie przekracza kwoty 514 zł. W tym roku nabór wniosków 
o stypendia trwa do 15 września.

Podobnie jak w poprzednich latach, 
również w roku szkolnym 2018/2019 

uczniowie znajdujący się w trudnej 
sytuacji materialnej otrzymają stypen-
dium szkolne. Warunkiem przyznania 
świadczenia jest udokumentowanie 
trudnej sytuacji materialnej rodziny 
ucznia, której miesięczny dochód netto 
na osobę nie może przekraczać kwoty 
514 zł przy jednoczesnym wystąpieniu 
co najmniej jednej z wymienionych 
okoliczności: bezrobocia, niepełno-
sprawności, ciężkiej lub długotrwałej 
choroby, wielodzietności, braku umie-
jętności wypełniania funkcji opiekuńczo
-wychowawczych, alkoholizmu lub 
narkomanii, rodziny niepełnej, zdarzenia 
losowego.

Wniosek o udzielenie stypendium 
szkolnego należy złożyć w terminie do 15 
września w szkole, w przypadku uczniów 
uczęszczających do szkół znajdujących 

się w  miejscowości zamieszkania
ucznia lub w urzędzie gminy, w przypadku
uczniów uczęszczających do szkół 
zlokalizowanych w miejscowości innej 
niż miejsce zamieszania ucznia.

Wnioskodawcy są zobowiązani do 
przedstawienia dowodu wysokości 
uzyskanego dochodu rodziny z miesiąca
poprzedzającego miesiąc złożenia 
wniosku tj. z sierpnia 2018 r. Stypen-
dium szkolne przyznawane jest w for-
mie refundacji poniesionych kosztów, 
w związku z tym istnieje konieczność 
zbierania imiennych rachunków i faktur 
za poniesione koszty na cele edukacyjne 
dla ucznia. Wydatki muszą być zgodne 
z zapisami ostatecznej decyzji o przy-
znaniu świadczenia. Stypendium 
wypłacane będzie pod warunkiem 
dostarczenia właściwych dokumen-
tów. Miesięczna wysokość stypendium 
szkolnego w roku szkolnym 2018/2019 

wynosić będzie od 106 zł do 248 zł 
w zależności od miesięcznego dochodu 
rodziny i występujących okoliczności.

Przypominamy także, że w tym roku 
każde uczące się dziecko, bez względu
na dochody w rodzinie, otrzyma 
300 zł dofinansowania do wyprawki 
szkolnej. Dofi nansowanie przysługuje 
od pierwszej klasy szkoły podstawowej 
aż do ukończenia przez ucznia 20. roku 
życia. Jeśli uczeń posiada orzeczenie 
o niepełnosprawności,  300 zł do 
wyprawki szkolnej będzie otrzymywał 
aż do ukończenia 24. roku życia. Nabór 
wniosków trwa do 30 listopada.

Można je składać przez rządowy portal 
www.empatia.mpips.gov.pl oraz przez 
bankowość elektroniczną wybranych 
banków. Co więcej, wnioski w papierowej
formie przyjmują urzędy gmin oraz 
ośrodki pomocy społecznej.

Kinga Rochalska

PRACA PRUSZKÓW i ŻABIA WOLA
Poszukujemy osób z orzeczeniem

o niepełnosprawności do pracy przy 
ochronie małej budowy

w Pruszkowie i Żabiej Woli.
Nie wymagamy doświadczenia.

 Tel. 577 303 512

Zabieg
fotodepilacji

10

Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
realizuje zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na
rzecz Milanówka.
W związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy kandydata
na stanowisko:
MONTER STACJI UZDATNIANIA WODY
Zadania:

• Obsługa urządzeń i instalacji do uzdatniania wody.
• Wykonywanie podstawowych oznaczeń chemicznych na
  przenośnych analizatorach.
• Wymiana wodomierzy.
• Udział w usuwaniu awarii na sieci wodociągowej.
• Prowadzenie książek eksploatacji dla poszczególnych SUW-ów,
   zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym i obowiązującymi
  przepisami.
• Zakupy materiałów eksploatacyjnych.
• Dbanie o estetykę obiektów i terenu stacji.
• Płukanie sieci wodociągowej.
• Zamykanie zasuw na sieci wodociągowej.

Wymagania:
• Min. 2 lata doświadczenia, 
• Uprawnienia energetyczne E-Gr. 1, 
• Dyspozycyjność, 
• Brak przeciwwskazań do pracy w kontakcie ze środkami
  chemicznymi

Oferujemy: 
• Pracę w profesjonalnym i zaangażowanym zespole.
• Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę.
• Atrakcyjny system motywowania.
• Miłą atmosferę pracy.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie cv na adres:

praca@mpwik-milanowek.pl lub złożenie osobiście w siedzibie
Spółki przy ul. Spacerowej 4 w Milanówku od poniedziałku 
do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.

W treści cv prosimy umieścić następującą formułę: „Wyrażam
zgodę na przetwarzanie przez MPWIK Sp. z o.o. moich danych
osobowych na potrzeby tego i przyszłych procesów 
rekrutacyjnych.”

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych
będzie MPWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Milanówku przy ul. 
Spacerowej 4. Dane będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych
teraz i w przyszłości. Podanie danych jest dobrowolne, ale 
niezbędne do realizacji celu. Mają Państwo prawo dostępu do 
treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Wiolonczeliści z CelloManiax – Klasyka 
w Parku Skarbków
W niedzielne popołudnie 
1 9  s i e r p n i a  o d b y ł 
s ię  przedostatni  już 
w a k a c y j n y  k o n c e r t 
z  c y k l u  „ K l a s y k a 
w Parku”.  Kwartet 
CelloManiax za sprawą 
d ź w i ę k ó w  c z t e re c h 
wiolonczeli zapewnił 
grodziszczanom piękne 
doznania muzyczne, 
tym piękniejsze ,  że 
przeżywane na łonie 
natury.

Utwory zaprezentowane przez wiolonczelistów z CelloManiax to programowo mieszanka odmiennych konwencji 
muzycznych, scalonych w harmonijną całość. Muzykom przyświeca idea, aby „utworzyć pomost między muzyką rozrywkową 
a poważną”. Różne zatem style muzyki rozrywkowej: pop, rock, jazz czy muzykę fi lmową „okraszają klasyczną elegancją”. 
I rzeczywiście, znane utwory należące do sfery pop-kultury muzycznej, jak np. piosenki Stinga, brzmią w ich aranżacji 
wyjątkowo i szlachetnie.

Podobnie autorskie kompozycje CelloManiax to mieszanka inspiracji klasycznych i popularnych, także zaczerpniętych 
z folkloru. Każdy z utworów potraktowany jest jako muzyczna opowieść, mająca treść odniesioną do życia – jak utwór 
o osobistej wolności, o spacerze w parku, pierwszych chwilach każdego dnia spędzanych przy porannej kawie czy o uczuciach,
które łączą nas z bliską osobą. Celem kompozycji jest muzyczne przekazanie emocji, jakie wywołują w nas te sytuacje.

Trudno powiedzieć, czy Park Skarbków stworzył wspaniałą oprawę dla dźwięków wiolonczeli, czy to dźwięki wiolonczeli
stworzyły niezwykły klimat w Parku - odnosiło się wrażenie idealnego dostrojenia miejsca i instrumentów. Panowała 
atmosfera wielkiego muzycznego pikniku: na wszelkich ławkach wzdłuż alejek, przy fontannie, bezpośrednio na trawie 
czy na rozłożonych kocach, oparci o drzewa, rowery lub o siebie nawzajem siedzieli, leżeli, stali liczni słuchacze koncertu, 
skupieni i zasłuchani.                    Tekst i foto: (PS)
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REGION. Nowe zakazy w uchwale antysmogowej

Zakaz spalania niektórych paliw
Uchwała antysmogowa obowiązuje na terenie województwa mazowieckiego już prawie rok. Od 1 lipca br. 
wprowadzono dodatkowe zakazy spalania wybranych paliw. Ma to służyć poprawie jakości powietrza w naszym 
regionie.

W celu podjęcia walk i 
ze smogiem Sejmik 

Województwa Mazowieckiego 
w listopadzie ubiegłego roku 
przyjął uchwałę antysmogową
dla Mazowsza. Wskazuje ona 
jakie piece i opał będą mogły
być stosowane,  a które 
zostaną ograniczone.

Uchwała antysmogowa na 
Mazowszu

Przyjęty dokument ogranicza
m.in.  uż ywanie pieców,
kotłów i kominków, które nie 
spełniają wymagań ekopro-
jektu. Są to normy jednolicie
określone dla całej Unii 
Europejskiej. Zawierają one 
minimalne wartości emisji 
zanieczyszczeń do powietrza 
dla kotłów oraz ogrzewaczy 
pomieszczeń (m.in. kominków).

Uchwała wprowadza także 
liczne ograniczenia i zakazy, 
co do używanych urządzeń 
i paliw:

• od dnia wejścia w życie 
uchwały wszystkie nowe 
instalacje (piece, kominki 
i  kotły)  muszą spełniać
wymagania ekoprojektu;

• użytkownicy kotłów na 
węgiel lub drewno, czyli 
tzw. kopciuchów, które nie 
spełniają wymogów dla klas 
3, 4 lub 5 wg normy PN-EN 
303-5:2012, muszą wymienić
je do końca 2022 r. na 
kocioł zgodny z wymogami 
ekoprojektu;

• użytkownicy kotłów na 
węgiel lub drewno klasy 
3 lub 4 wg normy PN-EN 
303-5:2012, muszą wymienić
je do końca 2027 r., na kotły

z g o d n e  z  w y m o g a m i
ekoprojektu;

•  uż ytkownic y kot łów
klasy 5 wg normy PN-EN 
303-5:2012 będą mogli 
z nich korzystać do końca ich 
żywotności;

• posiadacze kominków
będą musiel i  w ymienić
je do końca 2022 r. na
t a k i e ,  k t ó r e  s p e ł n i a j ą
w y m o g i  e k o p r o j e k t u
l u b  w y p o s a ż y ć  j e
w urządzenie ograniczające
emisję pyłu do wartości
określonych w ekoprojekcie.

Nowe zakazy od lipca
Od 1 lipca br. wprowadzono 

dodatkowo zakaz stosowania 
n a s t ę p u j ą c y c h  p a l i w :
• mułów i fl otokoncentratów 
węglowych oraz mieszanek 
p r o d u k o w a n y c h  z  i c h
wykorzystaniem,

• węgla brunatnego oraz 

paliw stałych produkowanych 
z  wykorz ystaniem tego 
węgla,

• węgla kamiennego w 
postaci sypkiej o uziarnieniu 
0-3 mm,

•  pal iw zawierając ych 
biomasę o  wi lgotnośc i 
w stanie roboczym powyżej 
20% (np. mokrego drewna).

Żądaj certyfi katów
Kupując paliwo na opał, 

m i e s z k a ń c y  M a z o w s z a 
p o w i n n i  d o m a g a ć 
s i ę  o d  s p r z e d a w c ó w 
certyfikatów/dokumentów 
potwierdzających (na piśmie) 
odpowiednie parametry 
zakupionego towaru.

Z a k u p  p o w i n i e n  b y ć 
udokumentowany dowodem 
sprzedaży (paragonem lub 
fakturą). Dokumenty te będą 
stanowiły dowody w trakcie 
przeprowadzania kontroli 

jakości paliw stosowanych 
przez mieszkańców.

Należy pamiętać, że osoba 
naruszająca przepisy uchwały 
może być ukarana mandatem 
500 zł lub grzywną do 5000 
z ł ,  a  udaremnienie  lub 
utrudnianie przeprowadzenia 
k o n t r o l i  w  z a k r e s i e 
ochrony środowiska jest 
przestępstwem zagrożonym 
karą aresztu na podstawie 
art. 225 k.k. Kontrolę w tym 
zakresie mogą przeprowadzać
straże miejskie i gminne, 
wójt,  burmistrz i  prezy-
dent miasta oraz upoważ-
nieni pracownicy urzędów 
miejskich i gminnych, a także
policja oraz Mazowiecki 
Wojewódzki Inspektor Ochrony
Środowiska.

Kinga
Rochalska

Fot. www.fl ickr.com 

PRUSZKÓW. Lista najemców „Nowej Stacji”

Supermarket, znane marki
i gastronomia
Budowa pierwszego centrum handlowego na terenie 
Pruszkowa idzie pełną parą. Termin otwarcia „Nowej 
Stacji” zaplanowano już w październiku. Sprawdziliśmy, 
jakie lokale znajdziemy w nowym centrum handlowym.

„Nowa Stacja” zlokalizowana będzie tuż przy stacji PKP 
Pruszków, na terenie dawnej fabryki obrabiarek. Jak tłumaczy 
inwestor, taka lokalizacja centrum ma zapewnić okolicznym 
mieszkańcom dogodny dojazd zarówno samochodem, jak 
i komunikacją miejską.

Będzie to jedno z największych centrów handlowych 
w okolicy Warszawy. Liczbą oferowanych usług ma przewyż-
szyć nawet pobliskie centrum handlowe w Jankach. W „Nowej 
Stacji” znajdzie się ponad 120 sklepów i lokali usługowych 
zlokalizowanych na 25 tys. m kw. powierzchni.

Na parterze centrum znajdziemy supermarket spożywczy, 
a obok niego, podobnie jak na pierwszym piętrze, sklepy 
z artykułami dla dzieci, obuwiem, odzieżą, galanterią skórzaną, 
sprzętem multimedialnym i AGD. W galerii nie zabraknie także 
restauracji, punktów rozrywkowych i kącika dla maluchów. 

Mieszkańcy znajdą tu także kino z kilkoma salami oferujące 
bogaty repertuar fi lmowy oraz nowoczesny klub fi tness.

Lista najemców cały czas jest aktualizowana. Jednak już dziś 
wiemy, że w Nowej Stacji będzie można znaleźć m.in. takie 
marki jak: Carrefour, Rossmann, Inmedio, RTV EURO AGD, 
Jysk, Home&You, H&M, Orsay, CCC, Deichmann, Reserved, 
Reserved Kids, Sinsay, Martes Sport, 4F, Vision Express, Paris 
Optique, SWISS, Time Trend, Yes, Ziaja, Czas na herbatę, Itaka, 
Rainbow, TUI, Plus, Orange, Play, Uczy i Bawi, Empik, Świat 
Książki, Pralnia 3 bąble, a także Multikino, Fitness Zdrofi t, czy 
Sala Zabaw Fikołki.

Na mapie punktów gastronomicznych znajdziemy m.in. 
KFC, Pizza Hut, Olimp oraz Lodziarnię Jesz Lody Tradycyjne.

Kinga Rochalska, Fot. mat. pras. inwestora

U NAS. Obchody 15 sierpnia w Brwinowie

Msza, wystawa
i potańcówka
98 rocznicę Bitwy Warszawskiej Brwinów obchodził 
trojako, bardziej i mniej ofi cjalnie. Przed południem 
w kościele św. Floriana tradycyjnie odprawiona 
została msza w intencji Ojczyzny,  zwieńczona 
złożeniem kwiatów pod Pomnikiem Niepodległości na 
Rynku. Brwinowski pomnik, którego tablice odnoszą 
się do różnych wydarzeń niepodległościowych, 
ufundowany został przez mieszkańców w roku 1930, 
w 10 rocznicę odparcia inwazji bolszewickiej.

Późniejszym popołudniem w ogrodzie zabytkowego 
Dworku Zagroda zorganizowana została potańcówka 
przy muzyce na żywo. Chociaż chwilę przed rozpoczęciem 
pokropił deszcz, słońce jednak szybko powróciło. W pięknym
plenerze, wśród starodrzewu, kwiatów i ogrodowych rzeźb 
zagrała orkiestra Maćka Kierzkowskiego, która przygrywa 
na niejednym lokalnym wydarzeniu. Szlagiery lat 20. i 30., 
piosenki Stanisława Grzesiuka, nostalgiczne przeboje lat 
60. i 70., jak „Siedem dziewcząt z Albatrosa” - przy takiej 
muzyce miło było spędzić czas, miło zanucić i zatańczyć. 
Na parkiet wyszli elegancko ubrani seniorzy i seniorki, kroki 
walca, tanga czy fokstrota wyraźnie nie były im obce, więc 
dobrze się bawili nie tylko tańczący, ale również widzowie. 
Seniorom wtórowała grupka tańczących na parkiecie 
dzieci, które przyszły z rodzicami i dziadkami, impreza więc 
była rodzinna i wielopokoleniowa.

Koncertowi i potańcówce towarzyszyła bardzo interesująca
wystawa pokonkursowa. Na ogrodowych sztalugach 
wystawionych zostało 15 ciekawych projektów, które 
zostały zgłoszone przez twórców do konkursu na mural, który
ozdobić ma budynek brwinowskiej Ochotniczej Straży
Pożarnej. Brwinowska remiza strażacka zlokalizowana jest 
jak wiadomo w widocznym miejscu w centrum miasta, 
więc atrakcyjny wizualnie, przyciągający uwagę mural 
z pewnością upiększy krajobraz miejski.

Dworek Zagroda zaprasza w swoje podwoje na kolejną 
potańcówkę w niedzielę 26 sierpnia w godz. 17.30-21.30.

Tekst i foto: (PS)

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

R E K L A M A
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 Kalendarz
 Imprez
 Kulturalnych

Z A P R A S Z A M Y

24 sierpnia (piątek)
Godz. 19:00 OGRÓD. Małgorzata Walendziak.

Malarstwo
Zapraszamy do Galerii Matulka na wernisaż malarstwa 

Moniki Walendziak pt. „Ogród”. Monika Walendziak, 
historyk sztuki, malarz, fotograf. Urodzona w Milanówku, 
mieszka i tworzy w Edynburgu. www.monikawalendziak.
com Wystawa potrwa do 28.09.18 r.  

Miejsce: Galeria Matulka przy ulicy Piłsudskiego 30 
w Milanówku.

Godz. 22:00 Potańcówka na Placu Jana Pawła II
Singing Birds. Wstęp wolny.
 Miejsce: Żyrardów.

25 sierpnia (sobota)
Godz. 11:00 – 19:00 Letnia Kraina Zabaw
Ostatnie spotkanie imprezy z dmuchańcami w Ursusie. 

A w nim m.in.: najwyższa w Polsce zjeżdżalnia, mega tor 
przeszkód – Gladiator, plac zabaw dla przedszkolaków 
„Konewka”, eurobungee, gry i zabawy, quizy itp.

Miejsce: ul. Dzieci Warszawy 24, Warszawa – Ursus;
Godz. 17:00 Koncert w Parku Seniora
Wystąpi Gianni z Zespołem. Wstęp wolny
Miejsce: Żyrardów;
Godz. 17:00 Dożynki gminne – Brwinów
W programie: animacje rustykalne na łące, wystawa 

koszy dożynkowych; koncerty zespołów: Boston, Diley, 
Sound Force, Fanatic, Hit Boyz. W niedzielę 26 sierpnia 
o godz. 10:30 uroczysta Msza św. w kościele pw. św. Flo-
riana w Brwinowie.

Miejsce: uroczystości w dn. 25.08 odbędą się na 
terenie położonym pomiędzy ul. Dworską, marsz. J. 
Piłsudskiego i ul. Przejazd w Brwinowie.

26 sierpnia (niedziela)
Godz. 13:30 Dożynki w gminie Michałowice
Dożynki rozpoczną się polową Mszą św. W progra-

mie: występ zespołu folklorystycznego „Bychlewianka”, 
program artystyczny dla dzieci w wykonaniu Teatru 
„Katarynka”, konkursy: na kompozycję dożynkową 
i najładniejszy kapelusz damski i męski. Pokazy tańca 
towarzyskiego i bikejoringu. Występ zespołu Saxandsix 
i gwiazdy wieczoru Maryli Rodowicz.

Miejsce: teren przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym 
w Nowej Wsi, ul. Główna 96;

Godz. 14:30 – 22:00 Dożynki Gminno – Powiatowe 
2018

W programie: kiermasz produktów tradycyjnych, 
warsztaty i pokazy rękodzieła ludowego, strefa zabawy 
dla dzieci, konkursy: pieczenia chleba, na najpiękniejszy 
wieniec dożynkowy, na najpiękniejszy ogródek przydo-
mowy. Wystąpią: Jacek Kawalec, Marcin Wyrostek i zespół 
Corazon, Orkiestra Rozrywkowa „Talisman Jazz Band” pod 
batutą Dariusza Łapińskiego. Na zakończenie koncert 
zespołu Zajefajni.

Miejsce: Park w Raszynie, ul. gen. Józefa Wybickiego 
w Raszynie;

Godz. 16:00 – 18:00 Klasyka w Parku – „Pod dachami 
Paryża”

Zapraszamy na ostatni w tym roku koncert w ramach 
„Klasyka w Parku”. Za sprawą Agnieszki Grochowicz 
przeniesiemy się do Paryża. Wstęp wolny.

Miejsce: Park Skarbków. Grodzisk Mazowiecki.

27 – 31 sierpnia
Kreatywno – wyciszające półkolonie
Pięciodniowa podróż do krainy magii ART – UWAŻ-

NOŚCI, gdzie dzieci w wieku 5 – 13 lat dowiedzą się 
jak wyciszyć emocje i poznają swoje magiczne moce. 
Odkryją gdzie mieszka wyobraźnia i jak pobudzić swoją 
kreatywność.

Więcej informacji i zapisy na www.akademiawyobra-
zni.edu.pl, tel.: 602 393 297, e-mail: info@akademiawy-
obrazni.edu.pl

28 sierpnia (wtorek)
Godz. 19:00 POLSKIE letnie kino w CKR
Centrum Kultury Raszyn zaprasza na komedię pt. „Po 

prostu przyjaźń”. Reżyseria: Filip Zylber. Scenariusz: Karo-
lina Szablewska. Obsada: Magdalena Różczka, Agniesz-
ka Więdłocha, Sonia Bohosiewicz, Kasia Dąbrowska, 
Aleksandra Domańska, Maciej Zakościelny, Piotr 
Stramowski, Krzysztof Stelmaszyk, Bartłomiej Topa, 
Marcin Perchuć, Przemysław Bluszcz oraz Anna Polony, 
Magdalena Walach, Jan Peszek, Piotr Fronczewski. 
Produkcja: Polska. Rok produkcji: 2016. Czas trwania: 136 
min. Ograniczenie wiekowe: 12+. Wstęp wolny

Miejsce: Centrum Kultury Raszyn Al. Krakowska 29A.
Zebrał: (mg)

•Wystawy •Filmy •Koncerty •Spotkaniak i

R O Z M O W A  D W U T Y G O D N I K A

Pałacowe koty „na etacie”
Trwającą trzy lata budowę Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie zakończono w 1955 roku. Budynek miał już 
wtedy pierwszych lokatorów. O zamieszkujących piwnice wieżowca kotach rozmawiałam z rzeczniczką prasową 
PKiN, Kingą Jędrasik.
Od jak dawna piwnice Pałacu Kultury 
i Nauki zamieszkują koty?

Historia pałacowych kotów jest dłuższa
niż istnienie samego pałacu, ponieważ 
na tym terenie bytowały one jeszcze 
przed wojną. W miejscu, w którym 
obecnie znajduje się Pałac Kultury 
i Nauki w Warszawie, istniało dawniej 
osiedle mieszkaniowe, które upodobały 
sobie koty. Były lubiane i dokarmiane 
przez mieszkańców. Wraz z nadejściem 
wojny, kiedy lewobrzeżna Warszawa 
została niemal zrównana z ziemią, koty, 
którym udało się przeżyć, bytowały 
w powojennych ruinach kamienic. Wraz 
z początkiem lat pięćdziesiątych, kiedy 
rozpoczęła się budowa Pałacu Kultury 
i Nauki w Warszawie, koty często 
odwiedzały pracowników, z którymi 
zaczęły się spoufalać. Już na etapie 
wylewania fundamentów, kiedy budow-
niczy stworzyli sobie prowizoryczną
stołówkę, zwierzęta do nich podcho-
dziły, z prostej przyczyny – były przez 
nich dokarmiane. Po zakończeniu 
budowy w 1955 roku, wraz z samym 
Pałacem otwarto także restaurację 
„Trojka” i „Kongresową”, których zaplecze 
komunalne i wyrzucane do śmietników 
resztki, przyciągnęły koty. Zwierzęta tak 
polubiły to miejsce, że zadomowiły się 
w pałacowych piwnicach, początkowo 
na poziomie minus jeden.

A  j a k  z m i e n i a ł  s i ę  s t o s u n e k 
pracowników Pałacu Kultury do tych 
nietypow ych lokatorów w ciągu 
ostatnich kilkudziesięciu lat?

Od początku były to koty dzikie, 
wolno żyjące i nikt ich specjalnie nie 
kontrolował. Natomiast ich popu-
lacja bardzo szybko się zwiększała 
i w kulminacyjnym momencie żyło ich 
w pałacu około trzydziestu. Zaczęło 
to stanowić problem, w postaci nie-
czystości i przykrego zapachu. W tym 
miejscu pojawia się nieoceniona rola 
pani Elżbiety Michalskiej – pracownicy 
Pałacu, która postanowiła zająć się 
kotami. Pani Ela – wielka miłośniczka 
tych stworzeń, kupowała z własnych 
środków karmę, sprzątała po nich 
i w pewnym momencie przekonała 
kierownictwo PKiN do tego, by sforma-
lizować bytowanie dzikich lokatorów 
w budynku. Kierownictwo podjęło 
wówczas decyzję, by przenieść je na 
poziom minus dwa, gdzie zaadaptowano
jedno z pomieszczeń na ich potrzeby. Do 
dziś znajdują się w nim leżanki, kuwety, 
miseczki z wodą i z jedzeniem. Śmiało 
mogę powiedzieć, że od tego momentu
koty były już „na etacie” w Pałacu Kultury, 
bo rzeczywiście ich obecność odstraszała
gryzonie. Pani Ela nawet ponazywała 
zwierzęta, była jedyną osobą, którą 
tolerowały. Pałacowe koty są dziko 
żyjące, wychodzą z budynku kanałami, 
ich spacery nie są przez nas kontrolowane.
Mieszkają na poziomie minus dwa, ale 
z pewnością poruszają się po całym 
terenie pałacowych piwnic. Co ciekawe,
gdy warszawiacy dowiedzieli  się 
o zamieszkujących Pałac kotach, zaczęli 
podrzucać nam kolejne.

Czy udało im się zaadoptować?
Były nawet podejmowane takie próby, 

natomiast populacja, która w Pałacu 
znalazła swój dom, okazała się na tyle 
hermetyczna, że nie przyjmowała 
obcych kotów. Po prostu te nowo 
przybyłe zwierzęta nie były w stanie się 
zasymilować, nie były zaakceptowane
przez grupę, więc zaprzestaliśmy 
podejmowania kolejnych prób. Były 
także prowadzone działania w kierunku 

adopcji pałacowych kotów, przez zainte-
resowanych nimi warszawiaków. Jeden 
z nich trafi ł nawet do pewnej rodziny, 
natomiast bardzo wychudł, chował się 
i wszystko wskazywało na to, że nie 
czuje się tam dobrze, w związku z czym 
właściciele zwrócili nam kota. Proszę 
sobie wyobrazić, że został on przywitany 
przez całą sforę naszych mieszkańców, 
koty po prostu wyszły mu na powitanie, 
więc jest to na tyle zgrana i hermetyczna 
grupa, że kolokwialnie mówiąc, daliśmy 
im spokój.

A do jakiego stopnia teraz ingerują 
Państwo w ich życie?

Tak naprawdę dbamy tylko o to, żeby 
miały czysto, żeby miały posprzątane 
kuwety, świeżą wodę i odpowiedni 
pokarm.

A czy mają one jakąś opiekę medyczną?
Od dłuższego czasu współpracują 

z  n a m i  l e k a r z e  w e t e r y n a r i i . 
Obecnie, regularnie odwiedza nasze koty 
weterynarz, który przyjeżdża skontrolować
ich stan zdrowia. Gdy coś się dzieje, 
to oczywiście zawozimy koty do we-
terynarza, albo on przyjeżdża do nas. 
Lekarz świadczy nam usługi w ramach 
wolontariatu. Wraz z początkiem lat 
dziewięćdziesiątych kierownictwo podjęło
decyzję o wykastrowaniu kotów, aby 
mieć kontrolę nad ich populacją, która 
w naturalny sposób maleje. 

No właśnie, utrzymanie takiej ilości 
kotów jest dość kosztowne. Skąd 
pochodzą środki na opiekę nad 
zwierzętami?

Początkowo koty żywiły się we
własnym zakresie, później karmione 
były przez wspomnianą Panią Elżbietę 

Michalską. Obecnie, jedynym kosztem 
jaki ponosimy jest zakup karmy mokrej 
i żwirku. Zakup suchej karmy finan-
sowany jest przez sponsora, którym 
jest dystrybutor karmy Sanabelle- 
PPHU Evenement. Koszty są naprawdę 
minimalne, ciężko mi je oszacować. Tak 
jak już wspomniałam, pałacowe koty są 
zwierzętami wolno żyjącymi i zdobywają
także pokarm we własnym zakresie, 
tak więc my je tylko dokarmiamy. 
Oddelegowany jest pracownik, w którego
obowiązkach znajduje się także opieka 
nad kotami.

Czy rola i użyteczność kotów w PKiN 
nie zmniejszyła się po regularnym 
dokarmianiu przez pracowników?

Dokarmianie rozleniwi każde zwierzę, 
natomiast nie wymagamy od kotów, 
żeby polowały na gryzonie. W ramach 
własnych kompetencji przeprowadzamy 
regularnie deratyzację piwnic. Zwierzęta
w spokoju zamieszkują podziemia, 
Zarząd Pałacu o nie dba, ponieważ są 
częścią tego miejsca. Nie mamy jednak 
wobec nich żadnych szczególnych 
wymagań. Koty żyją sobie własnym 
rytmem.

Ile kotów jest w piwnicach obecnie? Czy 
udało się państwu oszacować ich ilość?

 Ciężko to stwierdzić. Koty wychodzą
na zewnątrz, nie ma raczej takich
sytuacji, w których cała populacja jest 
w tym samym czasie, w jednym miejscu. 
Myślę, że obecnie jest ich około siedmiu. 
Natomiast ze względu na przepro-
wadzoną kastrację, populacja maleje 
i rozważamy czy jej nie zwiększyć, czy 
nie zaadoptować kotów i nie spróbować 
ich zasymilować z tymi obecnie żyjącymi 
w piwnicach. Zastanawiamy się jednak 
czy nasz pomysł nie spali na panewce, 
bo tutejsze koty nie przyjmują żadnych 
innych, spoza swojego grona.

Bardzo dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała i zdjęcia cykała:

Lucyna Dąbrowska



RELAKS / OGŁOSZENIA
redakcja@fl esch.pl5Nr 16 (CXLVII) / 2018

23 SIERPNIA - 12 WRZEŚNIA 2018
www.fl eschmazowsza.info.pl

R E K L A M A

KUPIĘ DOM LUB 
MIESZKANIE
DO REMONTU

WARSZAWA
I OKOLICE

Te l .  6 0 4  4 9 2  7 3 6

U NAS. Finały Grand Prix Grodziska Mazowieckiego 2018 w siatkówce plażowej

Zacięta walka, emocje i nagrody
W sobotę 18 sierpnia na Stawach Walczewskiego rozegrany został turniej fi nałowy Grand Prix Grodziska 
Mazowieckiego w siatkówce plażowej par męskich i żeńskich, rozgrywki zwieńczone zostaną jeszcze turniejem 
par mieszanych 1 września. Pogoda była iście mordercza, zawodnicy i zawodniczki dawali z siebie wszystko, 
a nawet więcej, przekraczając własne granice możliwości kondycyjnych.

Me c z e  r o z g r y w a n e 
w warunkach wyjątko-

wo parnej, dusznej pogody, 
niemalże jak w tropikach, 
pokazały świetne przygoto-
wanie i klasę uczestników 
turnieju, walczących dzielnie 
przez kilka godzin w ekstre-
malnych warunkach. Na fi nał 
zjechały pary prezentujące
bardzo wysoki poziom, które 
w kolejnych rozgrywkach 
zawzięcie stawiały czoła 
zarówno sobie nawzajem, jak 
i najbardziej utytułowanej – 
parze zawodników z Radomia 
i podradomskiej Wierzbicy,
zaprawionych w bojach 
w turniejach kwalifi kacyjnych 
Mistrzostw Polski.

Uczyć się od najlepszych
Rywalizacja zawodników 

„z wysokiej półki” oznacza 
grę na wyższym poziomie 
technicznym i  podnosi 
prestiż turnieju, stanowi też 
okazję do uczenia się od 
najlepszych. Gdy para jest na 
słabszej pozycji i przegrywa,
postęp możliwy jest tylko 
wtedy, gdy nauczy się na 
bieżąco anal izować grę 
p r z e c i w n i k a ,  s z y b k o
wyciągać wnioski i od razu 
wprowadzać adekwatne
z m i a ny  w  s wo j e j  gr ze. 
Procentuje tu duża ilość 
rozegranych już meczów 

i dobre zgranie w parze.

Relaks pomiędzy meczami
Niezależnie od zaciętej 

i obfi tującej w silne emocje 
rywalizacji na boiskach, na 
ich obrzeżach atmosfera była 
zgoła inna, zdecydowanie 
bardziej relaksacyjna. Muzyka
pop z głośników, leżaki, koce 
rozłożone na trawie i towa-
rzyskie rozmowy, a nawet 
drzemka w oczekiwaniu na 
swoją kolejkę w drabince 
turniejowej – była to typowa 
otoczka turniejów siatkówki 
na piachu, zwłaszcza gdy 
odbywają się w plenerze 
nad wodą. Zawodnicy cenią 
sobie nie tylko sportowy, ale 
również  towarzyski i integra-
cyjny aspekt turniejowych 
spotkań – to taka „wakacyjna 

integracja”, czasem przebie-
gająca w niemal „rodzinnej
atmosfer ze”,  ok az ja  do 
spotkania znajomych zawod-
ników, z którymi rozgrywa 
się mecze od lat w kolejne 
wakacje i podziela sportowe 
emocje.

Idealne warunki do gry
Spora część tegorocznych 

zawodników przyjeżdża na 
turnieje do Grodziska już 
od lat, a obecne warunki 
do uprawiania siatkówki 
plażowej oceniają na piątkę 
z plusem. Grodziskie turnieje 
siatkówki plażowej odbywają 
się nie tylko dzięki doskonałej 
infrastrukturze sportowej, 
tak wysoko ocenianej przez 
zawodników i dzięki świetnej 
organizacji przez UKS „Sparta”,

a le  również  za  sprawą 
hojności sponsorów, któ-
rzy przeznaczają określoną 
pulę pieniędzy na sportowe 
nagrody. Fundatorzy pucha-
rów, medali i nagród rzeczo-
wych w ramach tegorocznego
Grand Prix to:  Dyrektor 
OSiR, Prezes ZWiK, Starosta 
Grodziski oraz lokalne fi rmy: 
Agencja Reklamowa „Wiesta”, 
Centrum Rehabilitacji „Sorno” 
i Firma „Adamka”.

Koniec wakacji = koniec 
plażówki

Wraz z końcem sezonu 
wakacyjnego kończy się i sezon
na siatkówkę plażową. Już 
w sierpniu frekwencja na 
t u r n i e j a c h  s i a t k ó w k i 
plażowej powoli  spada, 
zawodnicy wracają do swoich 
klubów, do treningów na 
hali i do innej techniki gry, 
która wyklucza się z plażową 
i  w y m a g a  p o r z u c e n i a
obecnych nawyków. Na 
czoło wysuwa się sportowa 
rywalizacja, rekreacja musi 
poczekać co najmniej do 
wiosny.

Dokładne wyniki wszyst-
kich rozegranych turniejów 
zamieszczone są na stronie 
internetowej UKS „Sparta”: 
http://spartiaci.pl/category/
siatkowka/

Tekst i foto: (PS)

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. 
z 2018 r. poz. 1380) zawiadamiam, że w dniu 2 sierpnia 2018 r.
zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku
publicznego obejmującego: „urządzenia i obiekty służące do 
realizacji przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej zadań 
w  zakresie zapewnienia nieprzerwalnego działania służb
żeglugi powietrznej, zarządzania przestrzenią powietrzną oraz 
zażądania przepływem  ruchu lotniczego i składa się z budynków
centrum operacyjnego COPS (COPS A i COPS B), stanowiących
miejsce pracy służb operacyjnych (kontrolerów ruchu 
lotniczego) zarządzających przestrzenią powietrzną oraz 
przepływem ruchu lotniczego nad terytorium Polski, a także 
obiektów towarzyszących, pełniących funkcje uzupełniające 
i zapewniających zaplecze techniczno-administracyjne dla 
pracowników Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej”. Adres
zamierzenia: działka o nr ew. 616/4 z obrębu o nr ew. 0013 Reguły 
przy al. Powstańców Warszawy w miejscowości Reguły, gm. 
Michałowice, jednostka ew. 142104_2 Michałowice, powiat 
pruszkowski, województwo mazowieckie.

I n w e s t o r e m  p r z e d s i ę w z i ę c i a  j e s t  P o l s k a 
A g e n c j a  Ż e g l u g i  Po w i e t r z n e j ,  u l .  W i e ż o w a  8 , 
02-147 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 ar t.  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.  WI-II.7820.3.7.2018.MP

BEZ TABU
Drodzy czytelnicy

Jeszcze przez chwilę pozostańmy przy temacie wakacji.
Myślę, że znakomita większość z Państwa jest już po 
powrocie z urlopu i podsumowała domowy budżet. Ja 
postanowiłam zrobić mały research porównując koszt 
spędzenia urlopu za granicą i w kraju. Jednoznacznie z mojego
doświadczenia wynika, że te koszty są porównywalne.

Jeszcze całkiem niedawno o zagranicznym urlopie 
mogli marzyć tylko Ci najbardziej zamożni. Dziś jednak 
cena takiego wyjazdu często bywa identyczna, a nawet 
niższa niż cena podobnego czasowo ale spędzonego nad 
polskim morzem.

Zakładając, że w obu przypadkach wczasy rezerwujemy 
z około półrocznym wyprzedzeniem w przypadku urlopu 
za granicą możemy liczyć na promocje i rabaty związane 
z wczesną rezerwacją. W przypadku wakacji w Polsce to 
nadal rzadko spotykane zjawisko.

Tygodniowy wyjazd zarezerwowany z wyprzedzeniem za 
granicę to wydatek rzędu 2500 zł czy 3000 zł dla rodziny 
2+1. Oczywiście uśredniając ceny gdyż kwota za takie 
wczasy może wahać się od 3000 do nawet 6000 zł.

Zróbmy wiec porównanie analogiczne. Tygodniowe 
wczasy nad Bałtykiem przy opcji 2+1...

Średnio w sezonie za nocleg z posiłkami musimy zapłacić 
około 120 zł za osobę, za dobę czyli za tydzień około 2500 
zł. Możemy oczywiście wybrać wersję bez posiłków i wtedy 
cena za nocleg będzie znacznie mniejsza ale wyżywienie 

spadnie na nasze barki więc jego koszt również trzeba 
będzie doliczyć.

Być może nigdy nie zwracałam na to szczególnej uwagi 
ale w tym roku chcąc zrobić dla Państwa porównanie 
zauważyłam, że ceny w sklepach spożywczych w miej-
scowościach nadmorskich są średnio o 20-30 % wyższe 
niż chociażby w Pruszkowie i z pewnością w większości 
miast w Polsce. Zarówno w kraju jak i za granicą musimy 
doliczyć jeszcze koszty uciech naszych dzieci. Począwszy 
od straganów i sklepików przy plażach a skończywszy 
na wesołych miasteczkach i aqua parkach. Wiadomo, że
biorąc pod uwagę wydatki dodatkowe Polska nadal
pozostanie tańsza gdyż płacimy w walucie w jakiej zarabiamy.
 Za granicą będą to już euro, dolary lub waluta miej-
scowa.

Chociaż mając porównanie z wieloma krajami Europy 
mogę śmiało powiedzieć, że w Polsce pokus dla maluchów, 
a tym samym udręki dla rodziców jest znacznie więcej.

Szanowni Państwo jakbyśmy nie liczyli i jak nie 
kombinowali bilans zawsze wyjdzie na zero.

Zatem życzę Państwu dużych pensji, małych wydatków 
i pięknej pogody w czasie urlopu.

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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2804/1821/OGS Kanie, budowlana, pow. 1136
m2, cena 220.000 zł

2802/1821/OGS Wycinki Osowskie, budowlana,
pow. 1000 m2, cena 110.000 zł

2813/1821/OGS Nasielsk, Stare Pieścirogi,
rolna, pow. 23 600 m2, cena 225.000 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

2 7 5 5 / 1 8 2 1 / O G S  Ż a b i a  Wo l a  M u s u ł y,
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

2 7 3 2 / 1 8 2 1 / O G S  Ż a b i a  Wo l a ,  Z a rę by,
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,
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 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 Maz., Książęnice,
rolna, pow. 1500 m2, cena 185.000 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2463/1821/OGS Mszczonów, Marków-Świnice,
leśna, pow. 21 700 m2, cena 651.000 zł

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

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

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

2450/1821/OGS Nadarzyn, Stara Wieś,
budowlana, pow. 1000 m2, cena 250.000 zł

2449/1821/OGS Nadarzyn, Stara Wieś,
budowlana, pow. 1500 m2, cena 250.000 zł

2448/1821/OGS Tarczyn, Przypki, budowlana, 
pow. 1947 m2, cena 200.000 zł

2447/1821/OGS Nadarzyn, Stara Wieś,
budowlana, pow. 995 m2, cena 150.000 zł

2446/1821/OGS Nadarzyn, Stara Wieś,
budowlana, pow. 2073 m2, cena 285.000 zł

2445/1821/OGS Nadarzyn, Stara Wieś,
budowlana, pow. 1080 m2, cena 135.000 zł

2443/1821/OGS Tarczyn, Przypki, budowlana,
pow. 3000 m2, cena 150.000 zł

2442/1821/OGS Tarczyn, Przypki, budowlana,
pow. 9350 m2, cena 374.000 zł

2441/1821/OGS Nadarzyn, budowlana, pow. 
2448 m2, cena 625.000 zł

2440/1821/OGS Nadarzyn, budowlana, pow. 
1200 m2, cena 288.000 zł

2437/1821/OGS Brwinów, Owczarnia, pow.
2780 m2,  budowlana, cena 530.000 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2 6 0 1 / 1 8 2 1 / O G S  N a d a r z y n ,  W o l a
Krakowiańska, budowlana, pow. 39.900 m2, 
cena 1.840.000 zł

N A     S P R Z E D A Ż
DZIAŁKI
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3597/1821/OMS Warszawa, Ursus, 3 pokoje, 
pow. 63 m2, cena 390.000 zł

3596/1821/OMS Piastów, 2 pokoje, pow. 55
m2, cena 346.000 zł

3595/1821/OMS Grodzisk Mazowiecki,
2 pokoje, pow. 46 m2, cena 230.000 zł

3588/1821/OMS Grodzisk Mazowiecki,
2 pokoje, pow. 48 m2, cena 270.000 zł

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

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

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

3396/1821/OMS Milanówek, 3 pokoje, pow. 
47 m2, cena 240.000 zł

3401/1821/OMS Piastów, 2 pokoje, pow. 52
m2, cena 337.000 zł

3397/1821/OMS Piastów, 3 pokoje, pow. 64 
m2, cena 295.000 zł

3387/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 48 
m2, cena 235.000 zł

3385/1821/OMS Pruszków, Parzniew, 3 pokoje,
pow. 71 m2, cena 519.000 zł

3359/1821/OMS Pruszków, Parzniew, 3 pokoje,
pow. 71 m2, cena 422.000 zł

3330/1821/OMS Milanówek, 2 pokoje, pow. 
60 m2, cena 305.000 zł

3328/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 40 
m2, cena 243.000 zł

3289/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 60 
m2, cena 346.000 zł

3199/1821/OMS Milanówek, stan deweloperski,
2 pokoje, pow. 40 m2, cena 212.000 zł

2386/1821/OMS Pruszków, apartament,
4 pokoje, pow. 122 m2, cena 690.000 zł

3163/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 48 
m2, cena 250.000 zł

3147/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 37 
m2, cena 184.000 zł

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

3121/1821/OMS Grodzisk Mazowiecki,
4 pokoje, pow. 79 m2, cena 320.000 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

2804/1821/OGS Kanie, budowlana, pow. 1136 
m2, cena 220.000 zł

2802/1821/OGS Wycinki Osowskie, budowlana,
pow. 1000 m2, cena 110.000 zł

2813/1821/OGS Nasielsk, Stare Pieścirogi,
rolna, pow. 23 600 m2, cena 225.000 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 Mazowiecki,
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 Maz., budowlana,
pow. 1900 m2, cena 760.000 zł

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

2643/1821/OGS Nadarzyn, budowlana, pow. 
1880 m2, cena 244.000 zł
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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
h a n d l o we g o  z  j ę z . a n g i e l s k i m :
rekrutacja@fl esch.pl

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

SZUKAM PRACY
-Chałupniczą pracę podejmę od 

zaraz. Tel. 515 348 741
- D o ś w i a d c z o n a  o p i e k u n k a

z Piastowa (emerytka),uczciwa, niepaląca
z przygotowaniem pedagogicznym, 
wzorowo zaopiekuje się dzieckiem 
od lat 2 lub pomoże osobie niepełno-
sprawnej. Najchętniej w niepełnym 
wymiarze godzin. Tel.695 482 531

--Poszukuję do osoby starszej
opiekunki medycznej: pielęgniarki, 
internistki, kardiologa, rehabilitanta. 
Proszę o sms. Jaka stawka za godz. 
Ile kosztuje wizyta w domu. Na sms 
czekam od 8 do 11 wieczorem.
Warszawa Wola. Tel. 883 639 175

-Poszukuję Polki lub Ukrainki do 
posprzątania mieszkania. Prosze o sms 
w godz. 8-23, a w nim jaka jest stawka 
godzinowa. Tel. 883 639 175

-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, merce-
desy: 124d, 190d, busy japońskie. Tel. 
668 171 639

-Kupię stare auta: syrena, warszawa, 
mikrus, fiat, wołga, nysa, zaporożec, 
moskwicz i inne ciekawe oraz części. 
Także stare motocykle i części. Tel. 505 
529 328

-Kupię stare polskie motocykle: 
Niemen, Sokół, Cws, Moj 130, SM 500, 
Lech, Podkowa, Tornedo, Junak, WSK, 
WFM, SHL oraz wszelkie części, nawet 
najdrobniejsze. Tel. 505 529 328

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

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

-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 Skodę Fabia hatchback, 

kolor szary, przebieg: 50 tys. 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

-Sprzedam tarcze hamulcowe do 
Toyoty Avensis. Tel. 663 492 498

MARTYMONIALNE
-Fajny, wolny bez zobowiązań facet lat 47, 

pozna fajną szczupłą bez zobowiązań panią. 
Tel. 514 262 514

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

-Uczciwa, kulturalna 65 l. z Ursusa pozna 
koleżankę z Ursusa. Tel. 660 228 692

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

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

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

-Sprzedam dom 160m2 w centrum 
Grodziska Mazowieckiego, 6 pokoi, 
2 kuchnie, 2 łazienki, do zamieszka-
nia. Działka 460 m2,wszystkie media.
W rozliczeniu może być mieszkanie
w Grodzisku Maz. Cena: 650 tys. do 
negocjacji. Tel. 22 755 50 37

-Sprzedam działke w Bożej Woli k. 
Błonia - 5700 m2. Na działce: prąd, 
woda miejska, studnia oraz całoroczny
mały dom, budynki gospodarcze.  
Działka jest zagospodarowana, za-
lesiona w pobliżu sklepy, szkoła,
dworzec kolejowy i  prz ystanek
autobusowy. Posiadam pozwolenie 
na budowę domy. Sprzedam tanio 
z powodu wyjazdu. Tel. 571 398 457

-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

-Sprzedam w Jaktorowie dom: stan 
surowy zamknięty - 60 m2, garaż - 18 
m 2. Cena: 255 tys. zł. Tel. 694 283 275

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

- W y n a j m ę  s t u d e n c e  p o k ó j 
w Warszawie. Praga 1 km od dworca 
W-wa Wschodnia. W zamian opieka 
nad osobą starszą. Proszę o sms-y 
w godz. 8-23. Tel. 883 639 175

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

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

-Drewno opałowo - kominkowe 
pocięte (35-45 cm). Cena 120 zł/mp. 
Tel. 504 019 716

-Drzwi wewnętrzne drewniane 
w dobrym stanie z ościeżnicą pięć sztuk 
sprzedam. Cena za szt.: 220 zł. Tel. 662 
380 641

-Kolekcjoner kupi pamiątki związane 
z  P o w s t a n i e m  W a r s z a w s k i m :
dokumenty,zdjęcia, pamiętniki i inne 
ciekawe. Tylko oryginały. Zadzwoń na 
pewno się dogadamy. Tel. 505 529 328

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

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

-Lustro stojące, wysokość: 145 cm, 
szerokość: 33 cm. Tel. 694 930 816

-Magnetowid Phillips plus duży zbiór 
kaset video z fi lmami oraz dużo płyt 
DVD oryginalnych z fi lmami. Cena do 
uzgodnienia. Grodzisk Maz. Tel. (22) 
755 57 87

- O k a z j a !  W y p r z e d a ż  n o w yc h
garniturów w różnych kolorach, bardzo 
niska cena, wzrost 182 cm, ob. klatki 
piersiowej: 96 cm, ob. pasa: 92 cm. Tel. 
660 930 281 po 15-tej

-Sofę i  dwa fotele  welurowe
sprzedam. Tel. 694 930 816

- 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 autofotelik dziecięcy 
styropianowy (podkładka). Cena: 40 zł. 
Tel. 695 681 450

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

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

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

- Spr zedam dy wan w kolor ze
brązowym. Wymiary: 4 m x 3 m. Cena: 
150 zł. Tel. 507 656 677

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

-Sprzedam dwa wałki krajzegowe 
małe i jeden duży. Żyrardów, tel. 663 
492 498

-Sprzedam dywan o wymiarach: 3 X 
2 m. Tel. (22) 723 11 18

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

-Sprzedam hulajnogę: składana,

regulowana wysokość kierownicy. 
Cena: 50 zł. Tel. 695 681 450

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

-Sprzedam komodę, szafkę pod 
telewizor. Kolor: olcha miodowa. Cena 
100 zł do negocjacji. Tel. 661 852 378

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

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

- 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 skórzaną damską 
czarną, nową. Cena: 60 zł. Tel. 695 681 450

-Sprzedam lokalizator GPS komplet 
z pudełkiem. Cena: 130 zł. Tel. 794 075 280

-Sprzedam maszynę do szycia
do naprawy. Tel. 511 596 302

-Sprzedam maszynę do szycia
Kasprzak, starą szafę i kredens pokojowy,
drewno. Tel. 609 044 567

-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: 50zł. Tel. 660 
930 281 po 15-tej

-Sprzedam radia lampowe. Tel. (22) 
728 25 32 Pruszków

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

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

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

-Sprzedam piec CO weglowy Junkers 
24 KW. Nowy. Tel. 782 437 410

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

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

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

- S p r z e d a m  r o l k i  d z i e c i ę c o -
młodzieżowe Abec-corbon. Cena: 60 zł. 
Tel. 695 681 450

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

-Sprzedam rower górski, rama męska. 
Cena: 150 zł. Tel. 574 215 996

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

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

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

-Sprzedam torbę ciuszków dla 

dziewczynki w rozmiarze 56/62:
śpioszki, pajacyki, bodziaki, sukienki. 
Wszystkiego ok. 20 szt. Stan ciuszków 
bardzo dobry. Cena: 60 zł. Tel. 512 
989 710

-Sprzedam w dobrym stanie stół do 
masażu z pokrowcem. Nóżki spięte 
linkami. Tel. 575 294 996

-Super okazja dla fanów piłki nożnej 
i nie tylko, sztuki walki-13 płyt na PS3.
Używane ale okazja. Cały komplet za 
100 zł. Możemy negocjować. Tel. 661 
852 378

-Ziemia na wyrównanie terenu:
czarnoziem, humus - 5zł/tona plus 
transport. Tel. 504 019 716

USŁUGI:
-DDD. Dezynfekcja, Deratyzacja. 

Skutecznie zwalczamy: pruski, pluskwy, 
mrówki, myszy, szczury itp. Kontakt: 
www.insekt24.pl lub tel. 533 780 170

-Leczenie pijawkami medyczny-
mi. Wizyty domowe. Zamawianie 
wizyt. Tel. 533 830 980. Certyfi kowany 
Hirudoterapeuta zaprasza

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

- S e r w i s  u r z ą d ze ń  g a zow yc h ,
czyszczenia, naprawy, konserwacja
p i e c y k ó w  i  t e r m  g a z o w y c h .
Junkers, Waylant, Termet, Feroli,
Bereta, itp. Tel. 669 106 254

-Składanie mebli typu Ikea itp.
Profesjonalnie, Szybko, Solidnie.
Zapraszam do kontaktu. Tel. 533 780 
170

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

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

RÓŻNE
-Pokoje pracownicze z wygodami, 

umeblowane w Ursusie. Tel. 500 319 196
-Szczeniaki owczarki niemieckie, 

bardzo ładnie ubarwione, są bardzo 
posłuszne i szybko się uczą. Bardzo lubią 
dzieci, idealne do pilnowania podwórka
lub mieszkania. Oddam za koszty
utrzymania. Tel. 571 398 457 lub 500 
185 628

-Wyprzedarz! Bardzo tanio różnych 
rzeczy z uporzadkowanego strychu, 
piwnic i garażu. Najchętniej handlarzowi 
za ogólną bardzo niską cenę. Grodzisk 
Maz. Tel. (22) 755 74 87

-Zwalczanie Kowali bezskrzydłych 
na Twojej posesji. Solidnie i Skutecznie.
Kontakt: www.insekt24.pl. Tel. 533 
780 170
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Już dzisiaj szukaj w sklepach naturalnej wody źródlanej “Bieszczady Zdrój” 
i wyjątkowego napoju energetycznego “Imperial” w bardzo przystępnych cenach, 

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

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

Dostarczamy ilości hurtowe do wszystkich klientów.
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