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U NAS. „Gwiazdy Zwierzętom”, czyli adoptuj pieska!

Święto Miasta Milanówka
Tegoroczne Święto Miasta w Milanówku, obok wielu inicjatyw artystycznych i naukowych dla mieszkańców, 
zapewniło również atrakcje milanowskim czworonogom, zarówno tym, które stawiły się z właścicielami, jak 
i tym, które dopiero oczekują na swoją rodzinę w Milanowskim Schronisku.

9 września przy ul. Warszawskiej
już od rana rozpoczął się blok 

wydarzeń adresowanych do 
miłośników psów. Przybyło 
mnóstwo rodzin ze swoimi
p u p i l a m i ,  m o ż n a  b y ł o 
podziwiać pieski wszelkich 
ras i rozmiarów. Co odważ-
niejsi właściciele mieli oka-
zję zaprezentować swoich
ulubieńców na scenie, do czego 
zachęcały drobne psie upo-
minki.

Było mnóstwo praktycz-
nych porad, przydatnych 
w opiece nad czworonoga-
mi. Pani Komendant Straży
M iejsk iej  sympat ycznie 
apelowała o sprzątanie po 
swoich pupilach, które pod-
czas spaceru zanieczyszczą
naszą wspólną przestrzeń

miejską i rozdawała praktyczne
pojemniczki z torebkami „na 
psie kupy”.

Pani weterynarz zwracała 
uwagę na baczne obserwo-
wanie swoich ulubieńców, 
u których pozornie zwyczaj-
ne „posmutnienie” może 
sygnalizować rozpoczynające
się problemy zdrowotne. 

Treser z „Wesołej Łapki” 
zaprezentował podstawo-
we zasady szkolenia psów 
rodzinnych. Punktem wyjścia 
jest dobry kontakt ze zwie-
rzakiem, czyli wzbudzenie 
w psie zainteresowania dla 
nas, by nabrał ochoty do 
współpracy. Kolejnym kro-
kiem jest cierpliwość – prze-

ciętny pies potrzebuje ok. 
50/60-ciu powtórzeń pole-
cenia, żeby zrozumieć nasze 
oczekiwania wobec niego.

W samo południe rozpo-
częła się akcja adopcyjna 
Milanowskiego Schroniska, 
wspierana przez zaproszone 
gwiazdy mediów i aktorów 
popularnych seriali, którzy 
prywatnie są miłośnika-
mi psów i angażują się w 
pomoc dla nich. Do Milanówka
przyjechał m.in. dzienni-
karz Jarosław Kret i aktorka 
Małgorzata Potocka. Przybyli 
goście prezentowali zwie-
rzaki szukające kochającego 
domu, opowiadali ich niewe-
sołe historie i zachęcali mila-
nowian do adopcji piesków.

Tekst i foto: (PS)

POSZUKUJĘ:
DZIAŁEK, DOMÓW, MIESZKAŃ

w okolicach Ożarowa
Mazowieckiego, Starych 
Babic, Kwirynowa, Blizne 

Łaszczyńskiego, Blizne 
Jasińskiego, Koczarg Starych
TELEFON (22) 730 33 40/43

Zabieg
fotodepilacji
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PRUSZKÓW. XVIII Pożegnanie lata za nami

Żegnaj lato 
na rok!
Już po raz osiemnasty mieszkańcy Pruszkowa 
mieli okazję bawić się podczas corocznej imprezy 
organizowanej pod hasłem „Pożegnanie lata”. 
W tym roku gwiazdą wieczoru był zespół Perfect.

Tegoroczne „Pożegnanie lata” 
obyło się w Parku Mazowsze na 
pruszkowskim Żbikowie. Impreza 
rozpoczęła się o godzinie 12 – tej
i  t r w a ł a  d o  p ó ź n y c h  g o d z i n 
wieczornych. Organizacja XVIII 
edycji imprezy na zakończenie
lata nie zawiodła. Jak co roku, był 
to wyjątkowy pik nik rodzinny
połączony z dawką dobrej muzyki. 
Na pruszkowian czekały wycieczki
k r a j o z n a w c z e ,  g r y,  k o n k u r s y 
i zabawy.

P i k n i k o w i  t o w a r z y s z y ł y 
k o n c e r t y  p l e n e r o w e  z e s p o ł u
Fa n t a z j a  z  S z y d ł o w c a  o r a z 
zespołu 4 Szmery, który przed-
stawił covery znanego na całym 
świecie zespołu AC/DC. Gwiazdą
w i e c zo r u  by ł  ze s p ó ł  Pe r fe c t , 
n a  k t ó r e g o  w y s t ę p,  p o m i m o 
d e s z c z o we j  a u r y,  z j a w i ł y  s i ę 
tłumy mieszkańców. 

Tekst i foto: 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

BEZ TABU
Szanowni Państwo,

Często pytacie Państwo jak bezpiecznie sprzedać lub kupić 
nieruchomość? Jak ustrzec się przed różnego rodzaju pułap-
kami? Skąd wiedzieć, że dana nieruchomość jest warta swej 
ceny lub wolna od zajęć i długów?

Osobiście doradzałabym skorzystanie  z pomocy biura 
nieruchomości. Pośrednicy w obrocie nieruchomościami to 
ludzie wykwalifi kowani, doświadczeni oraz znający rynek 
nieruchomości. Agent nieruchomości decydując się na 
współpracę z Państwem powinien przede wszystkim zadbać 
o Państwa komfort i bezpieczeństwo.

Poza tym, że znajdzie dla Państwa mieszkanie, które będzie 
odpowiednie powinien sprawdzić dokumenty mieszkania 
np. księgę wieczystą czy faktycznie osoba sprzedająca jest 
właścicielem nieruchomości, czy jest jedynym właścicielem, 
czy w księdze nie są wpisane żadne roszczenia. Jeśli nie posia-
dacie Państwo własnego notariusza agent powinien polecić 
zaufanego prawnika, który zadba o bezpieczeństwo transakcji.

Reasumując agent powinien być z Państwem od momentu 
pokazania mieszkania poprzez pomoc w kompletowaniu 
wszelakich dokumentów aż po akt notarialny, na którym 
również agent być powinien.

 Życzę Państwu samych udanych i bezpiecznych transakcji.

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.

Kupię stare i zabytkowe
samochody i motocykle

tel. 604 492 736

Gwiazdą tegorocznego „Pożegnania lata” w Pruszkowie była zespół PERFEKT, na którego koncert 
pomimo złej aury przybyły tłumy fanów Fot. www.pruszkow.pl
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GLKS. O ostatnich rozgrywkach i zakończonym sezonie

Wiadomości po – i przed – sezonowe
Zakończyliśmy wszystkie ofi cjalne rozgrywki sezonu 2017/2018. Oczywiście nie oznacza to że zwalniamy 
i spoczywamy na laurach. Dziewczyny, które razem z trenerką Anetą Krzemińską, zajęły tak wysokie, jak 
nieoczekiwane, trzynaste miejsce w Polsce w piłce siatkowej plażowej wyciągnęły wnioski i mają konkretne plany 
na kolejny sezon. Sportowa ambicja została rozdrażniona, a apetyty jak zawsze wzrosły w miarę jedzenia.

Turniej fi nałowy Mistrzostw 
Polski rozegrany został 

w tropikalnej aurze, która 
zdecydowanie nie sprzyjała
nasz ym zawodniczkom. 
Oczywiście wiemy, że pogoda
jest taka sama dla wszystkich
z e s p o ł ó w,  a l e  m u s i m y 
pamiętać że GLKS Nadarzyn 
reprezentował zespół o rok 
młodszy od przeciwniczek. 
Dlatego wysokie miejsce na 
arenie ogólnopolskiej, w tak 
trudnych warunkach tym 
bardziej cieszy. Szczególnie, 
że Kinga i Julka zakończyły
zawody dwoma bardzo 
zaciętymi tie -break’ami. 
Zdobyte doświadczenie 
z całą pewnością będzie 
procentowało w kolejnych 
latach.

Pierwszy etap 
przygotowań: Austria

Podczas gdy dwie dziew-
czyny walczyły na piasku 
w Polsce. Ponad trzydzieści 
zawodniczek przeplatało 
ciężkie treningi z fantastycz-
nymi wycieczkami podczas 
obozu w Austriackim Treff en.

Śniadanie o 8 rano w wakacje?
Tak!  Siatkark i  z  GLKS–u
właśnie tak zwykle zaczynały
t y p o w y  d z i e ń .  Pó ź n i e j 
widokowo fantastyczny zjazd
gondolą z hotelu, krótki 
transfer na halę w Villach 
i  trening w najlepszych 
m oż l i w yc h  w a r u n k a c h . 
Wszyscy zgodnie powtarzali, 
że hala piękna – prawie jak 
w domu. Oczywiście taki 
wyjazd to nie tylko treningi. 
Zawsze jest czas na spacer po 
mieście włącznie z wypadem 

na najlepsze lody w okolicy.
D z i e w c z y n y  p o d c z a s 

wyjazdu zwiedziły Słoweńską 
perłę – jaskinię Postojna, 
poznały zabawną i śmiałą 
gromadę Makaków Japońskich,
zdobyły przepiękny szczyt 
Gerlitzen. Miały również czas 
na odpoczynek nad jeziorem.
Jeden z ostatnich dni wyjazdu
poświęciliśmy na zwiedza-
nie Salzburga, czyli jednego 
z ładniejszych miast w tej części
Austrii ze starym miastem 
wpisanym na Listę Świato-
wego Dziedzictwa UNESCO.

Zachęcamy do odwiedzenia
naszego profilu na www.
fb.com/asglksnadarzyn/ tam 
dostępna jest relacja fotogra-
fi czna.

Etap drugi: Biała Podlaska
Podczas gdy na miejscu

d o p i n a m y  w s z y s t k o
p o d  k ą t e m  l o g i s t y k i , 
zaopatrzenia i wyposażenia 
ponad siedemdziesięcio-
osobowa grupa siatkarek 
ciężko trenuje na drugim 
obozie przygotowawczym 
w Białej Podlaskiej. I tym razem 

postawiliśmy na najlep-
szą bazę treningową tak 
żeby nawet najmłodsze 
siatkarki mogły się bez reszty
s k o n c e n t r o w a ć  n a  j a k 
najlepszym wykonywaniu 
ćwiczeń. Oczywiście znajdując
również czas na uśmiech 
i zabawę.

Pracowity początek
Jak co roku zainaugurowa-

liśmy nowy sezon ogólno-
polskim turniejem kadetek
„Witaj szkoło”. To zawsze 
dobry sposób na przetarcie 
się na boisku po wakacyjnej 
przerwie. Zagraliśmy nieco 
zmienionym składem bo swoją
pierwszą szansę dostało kilka 
młodszych zawodniczek. 
Pojawiły się pierwsze emocje
a dwa szczególnie zacięte
spotk ania które wygra-
liśmy w tiebreak’ach po-
kazują że okres przygo-
towawczy został dobrze 
p r ze p r a cowa ny.  Ta b e l a
pokazała, że warto walczyć 
do końca bo dzięki temu 
dziewczęta sezon rozpoczęły 
od pucharu za II miejsce na 

podium. W tej fazie sezonu 
jest to wynik jak najbardziej 
satysfakcjonujący.

Serdecznie zapraszamy
Stale roz wijamy kadrę 

trenerską i  wychodzimy 
n a p r z e c i w  k o l e j n y m 
wyzwaniom. Oczywiście 
jak co rok otworzyliśmy 
re k r u t a c j ę  d l a  n o w yc h 
d z i e w c z y n .  W s z y s t k i e
zainteresowane zapraszamy
 n a  h a l ę  G O S  p r z y  u l . 
Żółwińskiej 41. Tam zawsze 
chętnie udzielimy dodat-
kowych informacji, a już 
teraz możemy pochwalić się 
naszym nowym plakatem. 

***
Szanowni rodzice, dziadkowie

 czy wujkowie jeżeli tylko 
macie w rodzinie dziewczyny,
które chcą w konstruktywny
sposób spędzać czas, zdobyć
nowe umiejętności, rozwinąć
się fizycznie, oraz zawrzeć
s u p e r  p r z y j a ź n i e
ZAPRASZAMY na treningi.
 Siatkówka - sport dla każdego.

(a)

PIASTÓW. Wybudowano tężnię solankową

 Oryginalna 
solanka z Zabłocia
 W Piastowie powstała pierwsza w okolicy tężnia 
solankowa. Zbudowana jest ona z drewna iglastego, 
gałązek brzozowych i urządzeń do pompowania 
solanki.

W parku im. B. i J. Sokorskich przy MOSiR w Piastowie 
stanęła pierwsza w okolicy tężnia solankowa. Inhalacje 

solankowe dostarczają organizmowi wielu niezbędnych 
mikroelementów i pomagają skutecznie walczyć z wieloma 
chorobami. Sekret kryje się w konstrukcji tężni leczniczej.

Zbudowana jest ona z drewna iglastego, gałązek 
brzozowych i urządzeń do pompowania solanki. W konstrukcji 
wytwarza się aerozol bogaty w liczne mikroelementy, takie 
jak jod, brom, wapń, magnez, potas, żelazo, sód. Inhalacje 
solankowe wspomagają profi laktykę i leczenie m.in. nieżyty 
górnych dróg oddechowych, zapalenie oskrzeli oraz zatok, 

niedoczynność tarczycy, stres, ogólne wyczerpanie.
-W piastowskiej tężni zastosowano oryginalną solankę 

z Zabłocia. Wydobywana jest ona od ponad 120 lat 
z odwiertów „KORONA” w miejscowości uzdrowiskowej 
Zabłocie Solanka z głęboko położonych złóż wód leczniczych 
solanek jodkowych. Jest to naturalny surowiec o potwierdzonych
właściwościach leczniczych, przeznaczony do pielęgnacji 
zdrowia i urody – opisuje piastowski urząd.

Kinga Rochalska, Fot. www.piastow.pl

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

Jesteśmy 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.

Bajka to świetna sunia, niskopodłogowa, urocza 
mieszanka w wieku ok 2 lat. Bajeczka jest psiakiem 
niezsocjalizowanym z ludżmi i psami. Świat jest dla 
niej obcy i przerażający, dlatego szukamy dla niej 
odpowedzialnego, spokojnego i cierpliwego domu. 
Sunia jest niezwykle wrażliwa. Odkąd jest u nas 
poczyniła ogromne postępy, przede wszystkim cieszy 
się na widok swoich opiekunów! Uczy się kontaktów 
z psami i akceptuje sytuacje wcześniej nieznane. Baja 
będzie wspaniałym, lojalnym psiakiem wpatrzonym 
w swojego człowieka. 

Szczepienie na wściekliznę: tak; szczepienie ogólne: 
tak; odrobaczenie: tak; sterylizacja: tak; stosunek do 
dzieci: lękliwa, po poznaniu pozytywny;  stosunek do 
psów: zaborcza, po poznaniu pozytywny; stosunek do 
kotów: nie sprawdzono.

Kontakt w sprawie adopcji: 698-940-045

To jest Miś. Duży psiak w typie molosa, w wieku ok. 
10 lat. Imię idealnie pasuje do naszego Misia. Uwielbia
ludzi i przebywanie w ich towarzystwie. Okazuje to 
swoimi wielkimi wdzięcznymi oczami i wtula się,
oczekując głaskania. Kiedy do nas trafi ł bał się opuszczać
swój boks, od niedawna wychodzi na spacery i bardzo to 
lubi! Niestety długi pobyt w boksie i brak potrzebnej dawki
ruchu osłabił kondycję naszego dużego przytulaka,
dlatego bardzo pomału wprowadzamy aktywność, dla 
dobra jego stawów. Misio został wyleczony z choroby skóry
spowodowanej przez świerzbowca. Dla tego psiaka,
nie ból fi zyczny byl gorszy, a separacja i długi okres 
kwarantanny. Na szczęście to już za naszym kochanym
molosem! Misio jest w pełni gotowy do adopcji i szuka
swojego super domu na stare lata! Seniorzy tacy jak 
Miś źle znoszą zbyt wysokie i niskie temperatury. Mamy 
ogromą nadzieje, że znajdzie się bratnia dusza dla tego 
super psa!

Szczepienie na wściekliznę: tak; szczepienie ogólne: 
tak; odrobaczenie: tak; kastracja: nie; stosunek do dzieci:
pozytywny; stosunek do psów: brak socjalizacji, ale 
nie agresywny; stosunek do kotów: nie sprawdzono.

Kontakt w sprawie adopcji: 698-940-045

***
Warunkiem adopcji jest podpisanie umowy

adopcyjnej zobowiązującej do należytej opieki nad 
psem.

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

R E K L A M A
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Kalendarz
Imprez 
Kulturalnych

Z A P R A S Z A M Y

13 września (czwartek)

Godz. 18:00 Spotkanie z Marcinem Dorocińskim
W ramach projektu edukacji teatralnej CIENIE I BLASKI – 

II edycji Budżetu Obywatelskiego Pruszkowa, zapraszamy 
na otwarte spotkanie z aktorem Marcinem Dorocińskim. 
Spotkanie poprowadzi Gerard Położyński. W imieniu 
organizatorów zapraszamy do aktywnego udziału. Wstęp 
wolny!

Miejsce: sala Młodzieżowego Domu Kultury, ul. 
Kościuszki 41, Pruszków;

Godz. 18:00 Występ kabaretu „Pół serio”
Występ kabaretu „Pół serio” w programie powakacyjnym.

Reżyseria: Wanda Stańczak. Wstęp wolny.
Miejsce: sala kameralna Ośrodka Kultury „Arsus”, ul. 

Traktorzystów 14, Warszawa;
Godz. 18:00 VI Nadarzyńskie Dni Profilaktyki

i Zdrowego Stylu Życia
W programie m.in.: nowoczesne technologie cyfrowe 

a rozwój emocjonalny dziecka, dziecko w świecie gier 
video, najlepsze gry edukacyjne, psychospołeczne skutki 
przemocy występującej w grach. Wstęp wolny!

M i e j s c e :  N a d a r z y ń s k i  O ś r o d e k  K u l t u r y ,
 Pl. Poniatowskiego 42, Nadarzyn.

14 września (piątek)
Dzień Otwartych Drzwi – Trening i analiza składu ciała
Zapraszamy wszystkie Panie, niezależnie od wieku i kondycji

fizycznej, na bezpłatny trening obwodowy w Klubie 
Sportowym dla Pań Mrs.Sporty Grodzisk Mazowiecki oraz 
analizę składu ciała. 14.09 organizujemy Dzień Otwartych 
Drzwi w celu promowania zdrowego aktywnego trybu 
życia – włączenia aktywności fi zycznej oraz zdrowego 
sposobu odżywiania w codzienne życie każdej Rodziny. 
Serdecznie zapraszamy.

Miejsce: Mrs. Sporty Grodzisk Mazowiecki, ul. Henryka 
Sienkiewicza 26.

Godz. 20:00 „Spotkać Prospera” 
Niezwykłe widowisko plenerowe pt.: „Spotkać Prospera”

w wykonaniu Lwowskiego Akademickiego Teatru 
Woskresinnia. Na fabułę spektaklu składają się cztery sztuki 
Williama Szekspira: „Burza”, „Romeo i Julia”, „Sen nocy 
letniej” i „Hamlet”. W każdej z nich można odnaleźć 
nawiązania do tekstów starożytnych. Wstęp wolny!

Miejsce: Centrum Kultury i Sportu, ul. Bohaterów 
Warszawy 4, Pruszków.

15 września (sobota)
Godz. 15:00 IV Rodzinny Piknik Historyczny – Drogi 

Wolności
Miejsce: Łąka u wylotu ul. Ordona, Grodzisk 

Mazowiecki.

16 września (niedziela)
Godz. 10:00 Dziecięcy turniej piłki nożnej dla dzieci 

na Grudowie
Zgłoszenia do 14 września  Centrum Sportu i Rekreacji 

Grudów. Szczegółowe informacje: fb/Sport w Milanówku 
oraz  Centrum Sportu i Rekreacji Grudów tel. 517 298 560.

Miejsce: Centrum Sportu i Rekreacji Grudów,
ul. Szkolna 6 Milanówek.

Godz. 16:30 Niedzielne Spotkania z Muzyką
Kameralną

Koncert z cyklu Niedzielne Spotkania z Muzyką Kame-
ralną pt. „ Muzyczna podróż we dwoje” w wykonaniu 
duetu Violapiano:Kaja Kosowska– fortepian, Krzysztof 
Woźniczko – altówka. Wstęp wolny!

Miejsce: Dom Kultury „Kolorowa”, ul. gen. K. 
Sosnkowskiego 16.

18 września (wtorek)
Godz. 11:00 Musical „Grease”
W wykonaniu Młodzieżowej Grupy Musicalowej z Arsusa.

Reżyseria: Anna Kałużna. Wstęp wolny!
Miejsce: sala widowiskowa Ośrodka Kultury „Arsus” 

ul. Traktorzystów 14, Warszawa.

19 września (środa)
Godz. 17:00 Spotkanie autorskie
Działający przy Ośrodku Kultury „ARSUS” Klub Literacki 

„METAFORA” zaprasza na spotkanie autorskie z udzia-
łem poetów: Janiny Wielogurskiej (Prezes Oddziału SAP 
Żyrardów) oraz Wiesława Kołtuskiego. Prowadzenie: Anna 
Rykowska. Wstęp wolny!

Miejsce: Ośrodek Kultury „Arsus” ul. Traktorzystów 14,
Warszawa.

Zebrał: (mg)

•Wystawy •Filmy •Koncerty •Spotkania

U NAS. Wracają bezpłatne pokazy fi lmowe!

Jesień z Kinem Retro w Ursusie
Po przerwie wakacyjnej wracają międzypokoleniowe  bezpłatne pokazy fi lmowe, których organizatorem jest 
Stowarzyszenie Pracownia Etnografi czna. Pierwszy fi lm obejrzeliśmy już 12 września. Po projekcjach, jak zawsze, 
odbędą się dyskusje z ciekawymi gośćmi. Projekt jest współfi nansowany ze środków Miasta Stołecznego Warszawy.

Większość pokazów odbędzie się 
w Kinie Ursus w Ośrodku Kultury

„Arsus”, przy ul. Traktorzystów 14. 
Wszystkie projekcje rozpoczynają się
o godzinie 17.00. Wstęp jest wolny.

W środę, 12 września, obejrzeliśmy 
„Happy end” Michael Hanekego. Film 
ukazuje krytykę zachodniej burżuazji, 
a nawet, jak twierdzą niektórzy krytycy,
schyłek zachodniej cywilizacji. Jak 
zawsze w przypadku fi lmów austriackiego
reżysera przedstawione historie nie 
pozostawiają odbiorcom żadnych 
złudzeń.

Kolejny fi lm, to z kolei k lasyka 
polskiego kina, widzowie będę mieli
okazję obejrzeć film z 1977 roku 
„Śmierć prezydenta”, w reżyserii Jerzego 
Kawalerowicza. Historia zabójstwa 
Gabriela Narutowicza przez fanatycznego
zamachowca przedstawiona jest na tle 
Polski lat dwudziestych.

W październiku wyświetlone będą 
aż dwa fi lmy. 10-ego na ekranie kina 
Ursus będzie można obejrzeć film 
„Barany”. Islandzka opowieść z 2015 
roku. Film Grímura Hákonarsona 
został nagrodzony w Cannes, był też 
islandzkim kandydatem do Osca-
ra. To historia skłóconych od ponad 
czterdziestu lat braci, których konfl ikt 
zażegnuje miłość do owiec. Dwa tygodnie
później poznamy historię 50-letniej 
Aurory, która świeżo po rozstaniu
z mężem straciła pracę i dowiaduje się, 
że zostanie babcią. Czy to jest dobry 
moment na spotkanie swojej dawnej 
wielkiej miłości sprzed lat? – dowiemy 

się z fi lmu „50 wiosen Aurory”.
Listopadowe seanse odbędą się pod 

znakiem polskiego kina.  7.11 obejrzymy 
dramat fabularny z 2017 roku w reżyserii 
Andrzeja Jakimowskiego „Pewnego razu 
w listopadzie”. To przykład kina zaanga-
żowanego społecznie, poruszającego 
temat dzikiej reprywatyzacji. Opowiada
o warszawiakach, którzy w wyniku 
eksmisji trafi ają na ulicę.

Natomiast 21-ego listopada na ekranie 
pojawi się dokument grupy Filmownia
„Gdyby koty mogły mówić”. Film opowiada
o życiu miejskich kotów w Polsce 
i jest odpowiedzią na turecki film 
„Kedi – sekretne życie kotów”. Po 
seansie odbędzie się dyskusja na temat 
bezdomnych zwierząt i formach udzie-
lania im pomocy.

A na koniec zobaczymy „Kobietę 
z lodu” czeski komediodramat z 2017 
roku w reżyserii Bohdana Slámy. Film 
opowiada o wdowie, która rozpoczyna 
swoje nowe życie w grupie morsów. 
Kobieta stopniowo uczy się jak pokonać 
strach przed lodowatą wodą, a także 
ponownie spotyka miłość.

***
W tym półroczu cykl Kino Retro dofi nan-

sowany jest ze środków unijnych pocho-
dzących z programu Europa dla obywa-
teli a także przez Ośrodek Kultury „Arsus”, 
w którym odbywają się pokazy. Partnerem 
projektu jest Biblioteka Publiczna w Dzielnicy
Ursus m.st. Warszawy.

Tekst i foto:
Lucyna Dąbrowska

               

 
  

Areszt za śmiertelne 
potrącenie

T y d z i e ń  t e m u 
f u n k c j o n a r i u s z e 
z żyrardowskiej komendy 
P o l i c j i  z a t r z y m a l i 
26-latka podejrzanego 
o  s p o w o d o w a n i e 
śmiertelnego potrącenia. 
Wobec mężczyzny sąd 
zastosował tymczasowe 
aresztowanie ,  grozi 
mu nawet do 12 lat 
pozbawienia wolności.

W niedzielę 2 września 
w Józefowie (gm. Wisitki) 
kierujący skodą potrącił 
60-letniego mężczyznę, 
który w wyniku uderzenia 
zmarł na miejscu, a kierowca
uciekł z miejsca zdarzenia. 
Ustalenie podejrzanego 
nie zajęło funkcjonariu-
szom dużo czasu, z zebra-
nych dowodów wynikało, 
że skodą kierował 26-letni
m i e s z k a n i e c  p o w i a t u 
żyrardowskiego. Mężczyzna 
przez kilka dni się ukrywał, 
jednak już w czwartek został 
zatrzymany. Nastepnego 
dnia, po przedstawieniu 
zarzutów, sprawę skiero-
wano do sądu z wnioskiem 
o  t y m c z a s o w e  a r e s z -
towanie. Sąd Rejonowy 
w Żyrardowie przychylił
s ię do wniosku Policj i 
i Prokuratury i 26-latek
najbliższe 3 miesiące spędzi 
w areszcie, gdzie już został 
przewieziony.

Z a  s p o w o d o w a n i e 
w ypadku ze  skutk iem 
śmiertelnym i ucieczkę 
z miejsca zdarzenia podej-
rzanemu grozi do 12 lat 
pozbawienia wolności.  

st. asp. Agnieszka 
Ciereszko
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KUPIĘ DOM LUB 
MIESZKANIE
DO REMONTU

WARSZAWA
I OKOLICE

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

DOJAZDY. Warszawa Włochy – pasażerowie korzystają z nowych peronów 

Pojedziemy szybciej i komfortowo
Pociągi z Łowicza i Sochaczewa zatrzymują się już przy nowych peronach przystanku Warszawa Włochy. Trwają 
próby i testy nowych torów, sieci trakcyjnej i obiektów na linii Grodzisk Mazowiecki – Warszawa. Projekt 
realizowany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. za 285 mln zł ułatwi dostępność do kolei i podróże 
w aglomeracji.

Od 4 września pasażero-
wie pociągów kursu-

jących między Łowiczem, 
Sochaczewem a Warszawą 
mogą korzystać z nowych 
peronów na prz ystanku
W a r s z a w a  W ł o c h y .
P r z e b u d o w a  t o r ó w ,
nowe urządzenia stero-
wania ruchem umożliwiły
zmianę i  w ygodnie jsze 
połączenia. Na przystanku
jest bezpieczne przejście
p r z e z  t o r y .  D o c e l o w o 
będzie przejście podziemne.
Wykonawca kończy prace.

Sprawdzanie trasy i jazdy 
testowe przewoźników

1 4  n ow yc h  o b i e k t ów 
inżynieryjnych (przepustów, 
przejść podzielnych, tunelu
drogowego), zostało już 
p o d d a n y c h  p r ó b o m 
obciążeniowym. 116-tonowa 
lokomotywa „sprawdzała”
n o w e  k o n s t r u k c j e  n a
szlakach oraz na przystankach
w Milanówku, Brwinowie, 
Parzniewie,  Pruszkowie, 
Piastowie, Ursusie i Wło-
c h a c h .  Po d c z a s  b a d a ń 
specjalna aparatura dokładnie
zmierzyła parametry obiek-
tów. Wiadukty są już przy-
s t o s o w a n e  d o  o b s ł u g i
c i ę ż s z y c h  i  s z y b s z y c h 
sk ładów,  do 120 k m/h. 
P r ę d k o ś ć  m a k s y m a l n a 

będzie stopniowo uzyskiwana.
Przed pracami było 80 km/h. 
Do 24 września, czyli do przy-
wrócenia ruchu kolejowego 
między Grodziskiem Mazo-
wieckim a Warszawą przepro-
wadzone będą jazdy testowe 
przewoźników.

Wykonawca zakończ ył
zasadnicze prace. Ułożone 
są nowe tory, rozwieszona 
sieć trakcyjna. Gotowe są 
konstrukcje peronów. Trwają 
ostatnie prace przy budowie 
wiat, montażu oświetlenia 
i nagłośnienia. Ustawiane 
są ławki. Kontynuowane są 
prace w przejściach podziem-
nych i wiadukcie kolejowym 
w Pruszkowie.

24 września na linię między 

Grodziskiem Mazowieckim 
a Warszawą wrócą pociągi. 
Kontynuowane będą prace 
wykończeniowe na peronach 
i w przejściach podziem-
nych. We Włochach, Ursusie, 
Piastowie, Parzniewie, Brwi-
nowie i Milanówku urucho-
mione zostaną tymczasowe, 
b e z p i e c z n e  d o j ś c i a  d o 
peronów w poziomie szyn. 

Korzyści z modernizacji linii
Efektem modernizacj i

2 2 - k i l o m e t r o w e j  l i n i i
W a r s z a w a  W ł o c h y  – 
Grodzisk Mazowiecki, prowa-
dzonej przez PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A., będzie lepsza 
oferta podróży. Pasażero-
wie skorzystają z nowego 

przystanku w Parzniewie. 
Poprawi się niezawodność 
p r ze j a zd u,  b ę d z i e  m o -
gła zwiększyć się l iczba
pociągów.  Pasażerowie 
z ysk ają  lepsz y komfor t
obsługi na wyremontowa-
nych przystankach i stacji
w Pruszkowie. Wszystkie 
perony i przejścia podziemne 
zostaną dostosowane do 
potrzeb osób o ograniczonej
mobilności. Prędkość składów
pasażerskich, po uzyskaniu 
wszystkich dokumentów, 
zostanie podwyższona z 80 
km/h do 120 km/h. Komuni-
kację w Pruszkowie poprawi 
nowy tunel drogowy. Zmo-
dernizowana infrastruktura 
zapewni wysoki komfort 
podróży przez następnych 
kilkadziesiąt lat.

War tość inwestycj i  na
linii Grodzisk Mazowiecki – 
Warszawa wynosi 285 mln zł. 
Zakończenie wszystkich prac 
zgodnie z umową planowane 
jest w pierwszym kwartale 
przyszłego roku.

Projekt „Prace na l ini i
kolejowej Warszawa Włochy – 
Grodzisk Mazowiecki (linia nr 
447)” jest współfi nansowany 
przez Unię Europejską z In-
strumentu „Łącząc Europę”.

Karol Jakubowski
Zespół prasowy

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

BRWINÓW. Szczepienia dla seniorów

Grypa jest groźna!
Gmina Brwinów po raz kolejny zaprasza osoby 
po 65 roku życia do wzięcia udziału w programie 
bezpłatnych szczepień przeciwko grypie. Szczepienia 
odbywać się będą w lecznicy ALFA w Brwinowie.

Osoby chętne 
do skorzystania 
z darmowych 
szczepień mogą 
już wypełniać 
deklarację udzia-
łu i składać ją
w Urzędzie Gminy
Brwinów przy 
ul. Grodziskiej 
12 w terminie
do 30 listopada
2018 r., a następ-
nie umawiać
się na badanie
lekarskie i szcze-
pienie w Lecznicy
R o d z i n n e j 
ALFA w Brwi-
nowie przy ul.
P o w s t a ń c ó w 
Warszawy 8.

W 2018 roku 
do programu mogą przystąpić osoby, które urodziły się w 
1952 roku i wcześniej.

Grypa jest ostrą chorobą zakaźną układu oddechowego, 
która stanowi jedną z najczęstszych przyczyn umieralności 
ludzi. Według Światowej Organizacji Zdrowia (ang. World 
Health Organization, WHO), co roku na grypę zapada 
5–10% całkowitej liczby ludności na świecie. Dane WHO 
wskazują również, że z powodu grypy rocznie na świecie 
umiera od 500 tys. do 1 mln ogólnej populacji. Grypa jest 
szczególnie groźna dla osób w podeszłym wieku oraz 
niezależnie od wieku – dla osób z przewlekłymi schorze-
niami takimi jak: niewydolność układu krążenia, przewlekła 
choroba płuc, przewlekła niewydolność nerek czy cukrzyca.
Celem programu jest zmniejszenie liczby zachorowań na 
grypę u osób starszych oraz ograniczenie pojawiania się 
powikłań pogrypowych. Praktyka dowodzi, że najskutecz-
niejszym sposobem zapobiegania tej chorobie oraz jej 
powikłaniom jest regularne szczepienie.

Program bezpłatnych szczepień ochronnych przeciw 
grypie fi nansowany jest w budżetu gminy Brwinów. Więcej 
informacji można uzyskać w Referacie Kadr i Organizacji 
Urzędu Gminy Brwinów, tel. 22 738 26 23.

Tekst i foto: U.G. Brwinów

R E K L A M A

PRUSZKÓW. Oddział Ginekologiczny Szpitala na Wrzesinie wśród najlepszych w Polsce!

Wymierne efekty inwestycji
Oddział ginekologiczno-położniczy pruszkowskiego szpitala powiatowego na Wrzesinie znalazł się w rankingu 
40-tu najlepszych oddziałów ginekologicznych w Polsce. Ranking przeprowadzony został na zlecenie tygodnika 
„Wprost”.

Na łamach czasopisma „Menedżer 
zdrowia” i tygodnika „Wprost”

zaprezentowane zostały  w ynik i 
Rankingu Szpitali i Oddziałów Szpital-
nych 2018. Na podstawie kilku tysięcy 
ankiet rozesłanych do szpitali wybrane 
zostały najlepsze oddziały szpitalne
w Polsce. Pod lupę wzięto to, co dla 
pacjentów najważniejsze: zakres
diagnostyki, która jest dostępna w szpitalu,
l iczbę w ykony wanych procedur
leczniczych, współczynnik zakażeń 
pooperacyjnych, a także liczbę personelu

i łóżek szpitalnych. Ankiety zostały
opracowane przez zespół ekspertów
w poszczególnych dziedzinach.

Konsultanci stworzyli system wag
i algorytmów, na podstawie których 
oceniano oddziały. Nadsyłane odpowiedzi
były weryfikowane przez ekspertów 
współpracujących z Wydawnictwem 
Termedia i „Menedżerem Zdrowia”.

Oddział ginekologiczno-położniczy 
szpitala powiatowego na Wrzesinie 
uplasował się na 40. miejscu z 61.
oddziałów ujętych w zestawieniu.

–Ten wynik cieszy podwójnie bo 
po pierwsze jest dowodem na to, że 
w szpitalu powiatowym dzieją się dobre 
rzeczy, które przekładają się bezpośrednio
na komfort i zadowolenie pacjentów. 
Po drugie, bo jest to najlepszy dowód 
na to, że podejmowane przez Zarząd
i Radę Powiatu decyzje co do inwestycji 
w szpital przynoszą wymierne efekty  – 
mówi Maksym Gołoś, starosta powiatu 
pruszkowskiego.

Kinga
Rochalska
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3603/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 38 
m2, cena 255.000 zł

3602/1821/OMS Brwinów, 3 pokoje, pow. 48
m2, cena 240.000 zł

3601/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 59
m2, cena 470.000 zł

3600/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 47 
m2, cena 274.000 zł

3598/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 48
m2, cena 272.000 zł

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

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. 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

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 Maz., segment
skrajny, stan deweloperski, 5 pokoi, pow. 145
m2, działka o pow. 280 m2, cena 599.000 zł

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

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

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

1764/1821/ODS Milanówek, wolnostojący,
8 pokoi, pow. 239 m2, działka o pow. 747 m2, 
cena 1.550.000 zł

1762/1821/ODS Otrębusy, wolnostojący,
3 pokoje, pow. 125 m2, działka o pow. 830
m2, cena 650.000 zł

1757/1821/ODS Pruszków, stan deweloperski,
pół bliźniaka, 4 pokoje, pow. 121 m2, działka 
o pow. 305 m2, cena 599.000 zł

1754/1821/ODS Grodzisk Maz., szeregowiec,
stan deweloperski, 4 pokoje, pow. 96 m2, 
działka o pow. 130 m2, cena 385.000 zł

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

1751/1821/ODS Grodzisk Maz., Radonie,
wolnostojący, 4 pokoje, pow. 145 m2, działka
o pow. 1910 m2, cena 599.000 zł

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

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

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

1748/1821/ODS Warszawa, Ursus, wolnostojący,
6 pokoi, pow. 180 m2, działka 977 m2, cena
1.250.000 zł

1737/1821/ODS Grodzisk Maz., wolnostojący,
4 pokoje, pow. 100 m2, działka o pow. 1045 
m2, cena 499.000 zł

1733/1821/ODS Grodzisk Maz., segment
skrajny, 4 pokoje, pow. 130 m2, działka o pow.
202 m2, cena 550.000 zł

1741/1821/ODS Grodzisk 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. 1017m2, 
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

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

1711/1821/ODS Żyrardów, wolnostojący, 
5 pokoi, pow. 125 m2, działka 700 m2, cena 
450.000 zł

1709/1821/ODS Nadarzyn, wolnostojący,
4 pokoje, pow. 110 m2, działka pow. 1100 m2,
cena 550.000 zł

1707/1821/ODS Nowa Wieś, stan deweloperski,
segment środkowy, 6 pokoi, pow. 270 m2,
działka pow. 260 m2, cena 698.000 zł

1713/1821/ODS Piastów,  pół bliźniaka,
5 pokoi, pow. 160 m2, działka pow. 700 m2,
cena 750.000 zł

1715/1821/ODS Klaudyn, stan deweloperski, 
pół bliźniaka, 3 pokoje, pow. 123 m2, działka 
pow. 466 m2, cena 799.000 zł

1708/1821/ODS Grodzisk Maz., wolnostojący,
8 pokoi, pow. 220 m2, działka pow. 1114 m2, 
cena 845.000 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 6 5 2 / 1 8 2 1 / O D S  N a d a r z y n ,  R u s i e c ,
wolnostojący, 6 pokoi, pow. 300 m2, działka
pow. 1000 m2, cena 890.000 zł

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

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

1647/1821/ODS Żółwin,  wolnostojący,
4 pokoje, pow. 190 m2, działka pow. 1000 m2, 
cena 1.100.000 zł
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1645/1821/ODS Nadarzyn, wolnostojący, stan
deweloperski, 5 pokoi, pow. 130 m2, działka 
pow. 1000 m2, cena 750.000 zł

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

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

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

2820/1821/OGS Żabia Wola,  Musuły,
budowlana, pow. 1400 m2, cena 130.000 zł

2819/1821/OGS Żabia Wola,  Musuły,
budowlana, pow. 1800 m2, cena 160.000 zł

2817/1821/OGS Nadarzyn, Wolica, budowlana,
pow. 1040 m2, cena 240.000 zł

2816/1821/OGS Nadarzyn, Wolica, budowlana,
pow. 2295 m2, cena 380.000 zł

2815/1821/OGS Nadarzyn, budowlana, pow. 
1980 m2, cena 470.000 zł

2814/1821/OGS Stare Babice, Klaudyn,
inwestycyjna, pow. 2660 m2, cena 480.000 zł

2818/1821/OGS Nadarzyn, Kajetany,
inwestycyjna, pow. 2850 m2, cena 627.000 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 Maz., budowlana,
pow. 1160 m2, cena 453.000 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2632/1821/OGS Blizne Łaszczyńskiego,
p r ze mys ł ow a ,  p ow.  2 2  1 6 4  m 2,  ce n a
16.623.000 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2 5 4 1 / 1 8 2 1 / O G S  Pu s zc z a  M a r i a ń s k a ,
Michałów, budowlana, pow. 11000 m2, cena 
220.000 zł

2540/1821/OGS Radziejowice, Nowe Budy,
udowlana, 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
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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

TU  MOŻE  B YĆ  T WOJA  R EK L AMA
601  967  788,  8 85  585  001

DAM PRACĘ:
- D u ż a  h u r tow n i a  s p oż y wc z a 

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

-Duża hurtownia w Nadarzynie:
s o k i ,  n a p o j e ,  p i w o  z a t r u d n i
P r z e d s t a w i c i e l i  H a n d l o w y c h 
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 owe g o  z  j ę z . a n gi e l s k i m :
rekrutacja@fl esch.pl

-Zatrudnimy Van Salesów do 
b e z p o ś r e d n i e j  s p r z e d a ż y 
produktów spożywczych. Tel. 604 
492 736

SZUKAM PRACY
-Emerytka podejmie pracę, sprzątanie

lub pomoc przy osobie starszej. Tel. 
506 371 387

-Podejmę się sprzątania, opieki 
nad osobą starszą, ewentualnie pracy
w ochronie. Tel. 664 887 107

-Poszukuje dorywczo w domku 
jednorodzinnym prac ogrodowych, 
grabienie liści, przycinanie żywopłotu. 
Tel. 501 709 904

-Wykonam różnego typu prace. Tel. 
570 939 601

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

AUTOMOTO:
-Kolekcjoner kupi stare auta: Syrena, 

Warszawa, Wołga, Mikrus, Zaporożec, 
Moskwicz, Fiat, Nysa i inne ciekawe 
oraz części. Mam własny transport. Tel. 
505 529 328

-Kolektor ssący do Renault Scenic 
1,6 16 V stan bardzo dobry sprzedam. 
Cena: 50 zł. Tel. 509 635 494

- K u p i ę  k a ż d y  s a m o c h ó d
osobowy i dostawczy, również rozbity 
i bez dokumentów. Tel. 519 353 990

-Kupię stare polskie motocykle: Sokół,
CWS, Mój 130,SM 500, Podkowa, 
Niemen, Tornedo, Lech, WFM, WSK, 
Junak, SHL i inne ciekawe oraz wszelkie 
części. Tel. 505 529 328

-Po likwidacji szrotu sprzedam 
przednie oblachowanie do Merc.123, 
błotniki z pasem przednim, maska
z atrapą i gwiazdą, tylna klapa do
sedana, kolor biały, lampy tylne
i przednie. Głowica i skrzynia biegów 
do C-klasy, rozruszniki i alternatory. 
Oryginalny hak holow. do Frontery 
oraz dużo lamp przednich i tylnych do 
samochodów starych z demo-ludów. 
Tel. (22) 758 05 92 lub 570 764 297

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

-Sprzedam Fiata Brava,  prod. 
95 r. ,  przebieg 151 tys. km. Na 
chodzie, zarejestrowany, pierwszy
właściciel. Michałowice. Tel. 502 654 321

-Sprzedam Ford Fusion 1,4, benzyna, 
udokumentowany przebieg 113 tys. 
km. 2006/07 rok, kolor: grafi t metalik. 
Tel. 504 554 890

-Sprzedam Ford Mondeo 2007 r, 
diesel 2,0, stan idealny, przebieg 200 
tys. km. Cena do uzgodnienia. Tel. 798 

203 882
-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. km, silnik 
1,3 benzyna, 5-cio drzwiowa. Cena: 17 
tys. zł. Tel. 507 656 677

-Sprzedam tłumiki do Volkswagena 
Golfa II. Cena: 180 zł. Tel. 507 656 677

-Sprzedam Volvo V70 kombi,
2002r., gotowe do jazdy, tel. 501 953 609

MARTYMONIALNE
-Dojrzałą panią z temperamentem 60 

plus pozna elegancki, miły 58-latek, Ursus.
Tel. 794 533 671

-Mam 51 lat, na imię Waldek i szukam 
swojej drugiej połowy. Tel. 509 976 377

-Poznam Pana, najchętniej wdowca 
do lat 68, który nie szuka przygód, tylko 
uczciwości, serdeczności, domowego 
ciepła. Pana godnego zaufania, ustabilizo-
wanego mieszkaniowo. Jestem wdową, 
mam ok. 60 lat. Tel. 693 151 868

-Poznam wysokiego inteligentnego 
Pana, najchętniej wdowca, lat ok.65, 
kochającego przyrodę i zwierzęta. Tel. 
608 753 537

-Szukam partnerki 50 plus. Tel. 791 
766 758

NIERUCHOMOŚCi:
-Bramki k. Błonia dom z działką

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

-Działka budowlana 1737 m2  prostokąt,
Siedlisko k. Piaseczna. Tel. 516 787 739. 
Cena 300 zł/m2

-REGUŁY,DZIAŁKA 1300 m2. TEL. 
720 147 373

-Sprzedam dom 180 m2, działka 
90 m2, budynek gospodarczy 50 m2, 
2 garaże, wszystkie media miejskie, 
Grodzisk Maz. Cena do uzgodnienia. 
Tel. 504 554 890

-Sprzedam działkę mieszkaniowo-
-usługową w Broniszach o pow. 2112 
m 2. Cena do uzgodnienia. Tel. 608 482 
527, 692 866 931 

- S p r z e d a m  d z i a ł k ę  r o l n o -
budowlaną 6,5 tys.m2, Kępiaste koło 
Leszna. Cena: 228 tys. zł. Tel. 663 317 170

-Sprzedam działkę budowlaną
1 3 0 0  m 2 w  K o m o r o w i e ,  p l a n
zabudowy bliźniaczy. Zabudowana
połowa działki tj. 200 m2, pół domu 
bliźniaczego, druga połowa działki 
przeznaczona na dobudowanie lub
rozbudowę domu. Na działce domek
gospodarczy ,dwa duże garaże. Budy-
nek z lat 70-tych, z cegły szczelinówki,
stropodach pokryty blachą, ulica 
spokojna, koska brukowa, chodniki,
wszystkie media. Do szkoły 3 min., 
do stacji WKD 7 min. Sprzedam ca-
łość lub połowę niezabudowaną.
Wymiary działki pustej z wjazdem
i miejscem na drugą bramę 13,5m x 
46m.Cena 650tys.zł. Całość posesji 
1.500.000zł. Tel. (22) 758 058 92 lub 
570 764 297

-Sprzedam działkę budowlaną

1282 m2 w Milanówku, częściowo
ogrodzona. Cena: 300 tys. zł lub za-
mienię na mieszkanie. Tel. 501 093 804

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

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

-Sprzedam mieszk anie 64 m 2

w Pruszkowie, okolice Al. Jerozolimskich,
współwłasność.  Tel. 604 282 420

-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: 
2000zł/miesiąc. Tel. 507 656 677

-Wynajmę pokój młodej osobie, 
tanio+ okazjonalna pomoc. Tel. 694 
262 860

-Wynajmę studentowi (niepalące-
mu) pokój na Sadybie. tel. 605 730 737

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

platery, szable, bagnety, orzełki, książ-
ki, 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

-Kupię radio Elizabeth hi-fi , Ursus. 
Tel. 794 533 671

-Kupię topolę na pniu, sosnę, olchę 
itp. Tel. 504 019 716

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

-Kupię umundurowanie, wyposażenie
oraz inne pamiątki po Milicji Obywatelskiej,
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 oryginalnych z fi lmami. Cena do 
uzgodnienia. Grodzisl Maz. Tel. (22) 
755 74 87

-Sprzedam 25 egzemplarzy „Mura-
tora”, po 2 zł za sztykę. Tel. 574 215 996

-Sprzedam akwarium 120 l, cena: 110 
zł. Tel. 574 215 996

- S p r z e d a m  a u t o f o t e l i k
dziecięcy. Cena: 50zł. Tel. 695 681 450

-Sprzedam bardzo ładną, nową 
kurtkę z norek nr. 46 do kolan, kolor 
czekolada. Tel. 502 629 315. Barbara

-Sprzedam biurko z nadstawką,
młodzieżowe, kolor olcha. Cena: 200 zł 
do negocjacji. Tel. 697 646 982

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

-Sprzedam czarną koszulę męską 
Pierre Cardin, nową, zapakowaną,

rozmiar: XL. Cena: 50 zł. Tel. 574 215 996
-Sprzedam deski 1 cal – krótkie, wym. 

40 X 80 cm. Tel. 603 635 606
-Sprzedam drewno opałowe suche 

50zł/metr. Tel. 603 635 606
-Sprzedam dywan w kolorze brązo-

wym, wym.: 4m x 3m. Cena: 150 zł. Tel. 
507 656 677

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

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

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

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

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

-Sprzedam lustro stojące 145 cm x 
33cm. Tel. 694 930 816

-Sprzedam lokalizator GPS, komplet 
z pudełkiem. Cena: 130 zł. Cena: 574 
215 996

- S p r z e d a m  m a g n e t o w i d
i magnetofon kasetowy Unitra. Tel. 
886 930 671

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

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

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

-Sprzedam nową kurtkę skórzaną, 
damską czarną, dł. 70 cm. Cena: 50 zł. 
Tel. 695 681 450

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

-Sprzedam nowy telefon dla seniora 
myPhone FLIP 3. Cena: 50 zł, Ursus. Tel. 
794 533 671

-Sprzedam ok.  10 par spodni
jeansowych, damskie, rozm. 36 (s/m). 
Tel. 694 930 816

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

-Sprzedam organy Unitra Żaczek, 
sprawne. Cena: 100 zł. Tel. 794107 755

-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

-Sprzedam rolk i  dziecięce na 
kauczukowych kółkach, dł. wewnętrzna
buta miękkiego 18 cm. Cena: 30 zł. Tel. 
695 681 450

- S p r z e d a m  r o l k i  d z i e c i ę c o -
- m ł o d z i e ż o w e  „ A b e c - c o r b o n”, 
dł. wewnętrzna buta miękkiego:
18 cm, cena:130 zł, tel. 695 681 450

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

-Sprzedam rower stacjonarny. Cena 
do uzgodnienia. Tel. 504 554 890

-Sprzedam rowery „Damka Romet”, 
koła: 26’ i składak, koła 24. Tel. 794 
107 755

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

574 215 996
-Sprzedam sofę + 2 fotele, obicie 

welurowe, kolor beż+ zieleń. Tel. 964 
930 816

-Sprzedam szafkę pod TV. Cena: 50 
zł. Tel. 507 656 677

- S p r ze d a m  s z a f k ę - re g a ł  R T V
i komodę, okleina buk w bardzo do-
brym stanie. Tel. 694 930 816

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

-Sprzedam tanio rower górski, koła 26. 
Tel. 504 554 890

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

-Sprzedam trociny dla gryzoni, worek 
120 l. - 10 zł. Tel. 603 635 606

-Sprzedam windę hydrauliczno
– elektryczną do załadunku osób
niepełnosprawnych do zamontowania 
w samochodzie z bocznymi drzwiami 
przesuwnymi, z wysuwanymi schodkami
+ pilot.Wymiary:1m x 1,58m x 14 cm. 
Cena: 1200 zł. Tel. (22) 758 05 92 lub 
570 764 287

-Tanio sprzedam rower MTB, koła 20. 
Tel. 504 554 890

USŁUGI:
-Anteny serwis, montaż, wieloletnie 

doświadczenie. Tel. 796154 214
-DDD. Dezynfekcja - Dezynsekcja - 

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

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

-Przeprowadzki, opróżnianie mieszkań.
Tel. 605 303 836

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

-Struganie na wymiar. Tel. 603 635 606
-Wycink a dr zew,  pie lęgnacja

żywopłotów, wywóz gałęzi, koszenie 
trawników itp. Tel. 515 146 480

-Wycinka drzew, krzewów, redukcja 
koron, katczowanie terenu, zrębkowanie
gałęzi itp. Tel. 504 019 716

-Ziemia na wyrównanie terenu,
czarnoziem, humus, 5 zł tona+tran-
sport. Tel. 504 019 716

-Zwalczanie Kowali bezskrzydłych 
na Twojej posesji. Solidnie i skutecznie. 
Kontakt: www.insekt24.pl. Tel. 533 780 
170. Zapraszamy.

RÓŻNE
-Dereń jadalny, owoce. Tel. (22) 758 

56 25
-Język angielski-korepetycje, również 

dorośli, możliwy dojazd. Skorosze. Tel. 
694 262 860

-Leczenie pijawkami medycznymi. 
Wizyty domowe. Zamawianie wizyt: tel. 
533 830 980. Certyfi kowany Hirudotera-
peuta. Zapraszam.

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