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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
Drodzy czytelnicy

Możemy już śmiało powiedzieć, że przyszła jesień.
Przez całe lato nasze ogrody zachwycały mnóstwem 

kolorów i zapachów.
Kwiaty oraz krzewy kupowaliśmy, często też dostawali-

śmy w prezencie.
Obawiam się, że nie zawsze pamiętaliście Państwo 

o zachowaniu karteczek informacyjnych lub zapisaniu 
nazwy rośliny.

Wbrew pozorom jest to bardzo istotne latem, ale 
bezcenne zimą.

Karteczki informacyjne na ogół dołączone do kwiatów 
zawierają tak ważne informacje jak: stanowisko w jakim 
roślina czuje się najlepiej, sposób podlewania i pielęgnacji,
ale przede wszystkim sposób w jaki powinno się ją 
przygotować do zimy.

Temperatury nocą spadają już do kilku stopni powyżej 
zera.

Trzeba pamiętać, że niektóre z naszych pięknych kwiatów 
nie lubią niskich temperatur i wymagają przeniesienia 
w całości do ciepłego pomieszczenia gdzie w spokoju 
przezimują.

Wiele kwiatów wymaga też wykopania samych cebulek 
ponieważ zimy w gruncie nie wytrzymają.

Są jednak kwiaty, którym zima straszna nie jest i wystarczy
odpowienio zbezpieczyć je przed chłodem.

Niestety nie sposób tu wymienić wszystkich odmian 
kwiatów i opisać jakich warunków potrzebują, dlatego tak 
istotną rzeczą jest posiadanie informacji odnośnie roślin 
jakie posiadamy, lub chociaż ich nazw, tak aby można było 
właściwie zaopiekować się nimi.

Drodzy Państwo zdecydowanie pewnym jest, że nadszedł 
już moment aby przygotować nasze ogrody do jesieni 
i zimy.

Jesień w ogrodzie też może być piękna, zatem czekam 
na zdjęcia pięknych, jesiennych ogrodów.

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.

R E K L A M A

URSUS. Festiwal oświatowy – park „Hassów”

22 września w Parku Hassów, w setną rocznicę odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę po raz kolejny 
odbył się Festiwal Oświatowy Przedszkoli i Szkół z Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Tegoroczna edycja odbywała 
się pod hasłem „Ursus dla niepodległej”, którą rozpoczął uroczysty pochód ulicami Ursusa. W paradzie wzięli 
udział uczniowie ursusowskich szkół, którzy nieśli 25-metrową fl agę Polski, pododdziały grup rekonstrukcyjnych 
oraz wozy bojowe.

Podczas festynu przygotowanych było wiele atrakcji. 
Uczniowie mogli wziąć udział m. in.: w warsztatach 

patriotycznych, pokazach moździerzy, grach miejskich jak 
i posłuchać koncertu patriotycznego w wykonaniu swoich 
kolegów.

Mieszkańcom dzielnicy jak i uczniom dziękujemy za liczny 
udział w Festiwalu.                  Tekst  i foto: AD
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PRUSZKÓW. Mieszkańcy projektują teren 
rekreacyjny

Nowy, zielony 
zakątek
W sąsiedztwie pruszkowskiego Parku Żwirowisko, 
w miejscu dawnego parkingu, powstanie nowy teren 
rekreacyjny. O ostatecznym kształcie zielonego 
zakątka zadecydują mieszkańcy Pruszkowa.

Władze Pruszkowa planują zagospodarować  teren przy 
ul. Latter w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Żwirowisko. 
W tym celu przygotowane zostały trzy wstępne koncepcje
zagospodarowania terenu. Wśród proponowanych rozwiązań
jest m.in. budowa siłowni plenerowej, wielofunkcyjnego 
boiska, czy też wydzielonych miejsc do gry w piłkę nożną 
i tenisa.

Z uwagi na zróżnicowane oczekiwania dotyczące 
sposobu zagospodarowania terenu oraz funkcji jaką ma 
on pełnić, zdecydowano o przeprowadzeniu konsultacji 
z mieszkańcami.

Koncepcje zostały wyłożone do wglądu w Administracji 
Osiedla przy ul. Lalki, w Przedszkolu Miejskim nr 13 oraz 
w Urzędzie Miasta Pruszkowa, a także opublikowane 
na stronie internetowej miasta. Mieszkańcy do dnia 14 
września mogli oglądać koncepcje zagospodarowania 
terenu, a następnie oceniać projekty w ankiecie.

Po zapoznaniu się z opiniami i sugestiami mieszkańców 
dotyczącymi sposobu zagospodarowania terenu 
w miejscu dawnego parkingu oraz funkcji jaką ma 
pełnić, Prezydent Pruszkowa Jan Starzyński zdecydował 
o przygotowaniu czwartej koncepcji zagospodarowania 
terenu.

- Będzie ona uwzględniała oczekiwania mieszkańców
– osób starszych i młodzieży. Po przygotowaniu 
dodatkowej koncepcji zagospodarowania terenu odbędzie 
się spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami – czytamy 
w komunikacie prasowym pruszkowskiego Urzędu.

Kinga Rochalska
Fot. www.pruszkow.pl

GRODZISK MAZOWIECKI. Żeglarskie pożegnanie lata

Pod znakiem wiatru, wody 
i przygody
W sobotę 22 września na 
Stawach Walczewskiego 
grodziszczanie pożegnali 
sezon letni. Żeglarskie 
b a l l a d y  i  s z a n t y , 
wyśpiewane z tej okazji 
przy chłodnej i wietrznej 
pogodz ie ,  rozgrza ły 
atmosferę ,  a  humor 
i dowcip wykonawców 
poprawi ł  wszys tk im 
nastroje.

Na scenie zaaranżowanej 
przy przystani wystąpił 

Zbigniew Macias, śpiewak 
operowy i pasjonat żeglar-
stwa. Zaprezentował ballady 
żeglarskie, również własne-
go autorstwa, zainspirowa-
ne przeżyciami z rejsów po 

różnych akwenach w Polsce 
i na świecie. Nastrojowe utwory
przeplatane był humory-
stycznym komentarzem, 
publiczność rozlokowana na 
leżakach, ubrana w ciepłe
kurtki,  a nawet kaptury, 
bardzo dobrze odnalazła się 
na Stawach pomimo niepo-
gody.

Silne zachmurzenie nad 
Grodziskiem nie przeszko-
dziło w wysłuchaniu takich 
pieśni, jak „Na spokojnym, 
ciemnym morzu” Mieczysła-
wa Karłowicza czy ballady 
„Stella Maris” - o Gwieździe 
Północnej, na którą przez 
stulecia orientowali  s ię 
nawigujący nocą żeglarze.

Koncert szantowy w wy-
konaniu zespołu „Zejman 
i Garkumpel” miał podob-
ną formułę: muzyka, śpiew 

i  humor. Do wspólnego 
śpiewania szant, czyli piose-
nek „spod znaku wiatru, wody 
i przygody” zachęcani byli, 
i to wyjątkowo skutecznie, 
wszyscy obecni, ze szczegól-
nym uwzględnieniem dzieci. 

Każdy z najmłodsz ych 
u c z e s t n i k ó w  o t r z y m a ł 
w nagrodę za aktywność 
„patent kapitański wysta-
wiony przez Neptuna, upo-
ważniający do prowadzenia 
bajkowych statków”.

Wspólne „rozgrzewające 
klaskanie” i machanie, wspól-
ne śpiewanie przećwiczo-
nych pokrótce zabawnych 
refrenów – wszystko to działo
się zgodnie z zasadą, że 
ż e g l a r s k i e  ś p i e w a n i e 
o d b y w a  s i ę  r a z e m ,  ż e 
w że g lars k ie j  tawern i e 
śpiewają wszyscy. Zespół 

szantowy jest tu tylko pretek-
stem, lub animatorem.

 Współczesne szanty wy-
wodzą się od XVIII i XIX-
-wiecznych pieśni pracy,
 śpiewanych przez żeglarzy 
w określonym rytmie, po 
to, aby zsynchronizować 
czynności na statku.

Tak więc każdy, kto tylko 
miał ochotę, mógł pośpiewać
w miłym towarzystwie po-
wszechnie znane szanty,
jak „Morskie opowieści”, 
albo skomponowane przez 
Krzysztofa Klenczona „10 w  
skali Beauforta”.

W  t l e  p o  a k w e n i e ,
dodając romantycznego 
uroku imprezie,  malow-
niczo pływały żaglówk i
z  G r o d z i s k i e g o  K l u b u
Żeglarskiego „Czysty Wiatr”.

Tekst i foto: (PS)

KUPIĘ DOM LUB 
MIESZKANIE
DO REMONTU

WARSZAWA I OKOLICE
Te l .  6 0 4  4 9 2  7 3 6
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•Wystawy •Filmy •Koncerty •Spotkania
28 września (piątek

Godz.9:30 – 16:00 Ogrody Integracji
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, organizacje 

p o z a r z ą d o w e ,  C e n t r u m  K u l t u r y  w  G r o d z i s k u 
Mazowieckim zapraszają na „Czternasty Powiatowy 
Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełno-
sprawnych”.

Miejsce: Sala Kinowa Centrum Kultury w Grodzisku 
Mazowieckim, ul. Spółdzielcza 9.

29 września (sobota)
Godz. 12:00 – 15:00 Foresting – twórcze spotkania 

z Lasem Młochowskim
Plener fotograficzny – fotografia przyrodnicza. 

Projekt zakończy wystawa fotograficzna 13 paździer-
nika. Informacje i zapisy: Agnieszka Papis, tel. 534 
204 857

Zbiórka grupy: ul. Świerkowa 1, wstęp wolny!

30 września (niedziela)
Godz. 12:30 Poranek muzyczny dla dzieci 
Poranek muzyczny dla dzieci pt. „Muzyczne wspo-

mnienia z wakacji” w wykonaniu: Trio smyczkowego 
w składzie :Marta Piórkowska-skrzypce Aleksandra 
Demowska-Madejska- altówka, Małgorzata Duź- 
wiolonczela. Wstęp wolny.

Miejsce: Dom Kultury „Kolorowa”, ul. gen. K. Sosn-
kowskiego 16. Warszawa.

1 października (poniedziałek
Godz. 10:00 – 18:00 Świat w Obiektywie”
Wystawa fotografii przedstawiająca działalność 

Klubu Fotograficznego w Domu Kultury „Miś”.
Wystawa czynna w dni powszednie w godz. 1000 – 

1800. Wstęp wolny.
Miejsce: Dom Kultury „Miś” Ośrodka Kultury „Arsus” 

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

7 października (niedziela)
Godz. 12:30 – 13:15 Bajka dla dzieci pt. „NIEZWYKŁA 

PODRÓŻ”
Niedzielno – rodzinne spotkanie z teatrem. Bajka 

dla dzieci pt. „NIEZWYKŁA PODRÓŻ”. Pełne przygód 
podróże, w których lecimy na czarodziejskim dywa-
nie, wędrujemy w butach stumilowych i poznajemy 
zabawne zwyczaje panujące w różnych częściach 
świata. Wstęp 10 zł.

Miejsce: Dom Kultury „Miś” Ośrodka Kultury „Arsus” 
w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy ul. Traktorzystów 
20, Warszawa.

9 października (wtorek)
Godz. 18:00 Dni Seniora
Inauguracja XXVII Dni Seniora w DK „Miś” - Koncert 

„Wspomnienia w Piosence…” w wykonaniu Tadeusza 
Zawistowskiego. 

Miejsce: Dom Kultury „Miś” Ośrodka Kultury „Arsus” 
w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy ul. Traktorzystów 
20, Warszawa.

 Oprac. (mg)

U NAS. Willa „Niespodzianka” - perełka Grodziska Mazowieckiego

Ciekawa historia i  świetlana 
przyszłość
Już od kilku miesięcy w krajobrazie Grodziska Mazowieckiego podziwiać możemy kolejny zabytkowy 
obiekt architektoniczny, który doczekał się rewitalizacji i odzyskał świetność utraconą na długie lata. Willa 
„Niespodzianka” położona przy ul. Kościuszki 12, vis a vis Centrum Kultury,  świecąca obecnie pełnym blaskiem, 
jest widomym świadectwem dbałości o dziedzictwo kulturalne i historyczne miasta. Tym bardziej, że droga do 
rewitalizacji była ciernista.

Od  k i l k u  d z i e s i ę c i o -
leci „Niespodzianka”, 

pozostająca w prywatnych 
rękach, ulegała stopnio-
wej degradacji. W centrum 
Grodzisk a,  w zaniedba-
n y m  o g r o d z i e ,  c o r a z 
bardziej  „strasz yła” ma-
lownicza, chyląca się ku 
upadkowi ruina. Przycią-
gała wzrok strzelistą, in-
t r yg u j ą c ą  w i e ż yc z k ą ,  o 
które j  k rąż y ły z łowi e s z-
c ze  o p ow i e ś c i .  O s t a t n i
prywatni właściciele po-
sesji nosili się z zamiarem 
wyburzenia budynku.

Z w a ż y w s z y  n a  p i ę k -
n o  j e g o  a r c h i t e k t u r y  i 
ce n t r a l n e  u s y t u ow a n i e 
w przestrzeni miejsk iej, 
b y ł o b y  t o  n i e p o w e t o -
waną stratą dla miasta. 
W tej  sytuacj i  odważne 
decyzjei cierpliwe starania 
s a m o r z ą d u  m i e j s k i e g o 
o d n i o s ł y  s k u t e k .  P o 
k i l k u l e t n i c h  n e g o -
c j a c j a c h  w  s p r a w i e 
zakupu willa wraz z działką 
stała się własnością miasta,
jeden z naj ładniejsz ych 
grodziskich zabytków zo-
stał uratowany.

Środki z UE na rewitalizację
Kolejnym krokiem było 

zd o b y c i e  f u n d u s z y  n a 
rewitalizację.  Z pomocą 
przyszły fundusze unijne, 
dzięki  któr ym udało się 
odremontować „Niespo-
dziankę” zarówno zgodnie 
z  w s z e l k i m i  r e g u ł a m i
s z t u k i ,  j a k  i  w  w e r s j i 
m a k s y m a l n e j  –  d z i ę k i
czemu ma obecnie walory 
z a r ó w n o  o b i e k t u  z a -
by tkowe g o,  jak  i  p r z y-
j a z n e g o  b u d y n k u
użyteczności publicznej.

Staranny remont  pod 
ś c i s ł y m  n a d z o r e m 
k o n s e r w a t o r s k i m 
w  p e ł n i  u w i d o c z n i ł
unikalne detale Willi, jak 
choćby secesyjne balustrady
balkonowe czy iglicowy 
dach na wieżyczce. Ponieważ 
pier wotne wyposażenie 

„Niespodzianki” nie do-
tr wało do nasz ych cza-
s ó w,  we w n ą t r z  p a n u j e 
d u c h  m i n i m a l i s t yc z n e j
elegancji, który współgra 
z przeznaczeniem budynku 
na cele administracyjno – 
kulturalne. Sympatyczną 
ciekawostką są kręcone 
schody w okrągłej  wie -
życzce.

Nowe funkcje budynku
Wil la  „N iespodziank a” 

p o d l e g a  g r o d z i s k i e m u 
Centrum Kultury, pełniąc 
jednocześnie różne funk-
cje: Pałacu Ślubów, budyn-
ku obrad Rady Miejskiej 
i  galeri i  dzieł  ar tystycz-
nyc h  –  o b e c n i e  e k s p o -
n o w a n e  s ą  p r a c e  p r a -
w n u c z k i  J ó z e f a  C h e ł -
mońskiego Marii  Aust – 
Ł a p i ń s k i e j  i  j e j  m ę ż a 
Ta d e u s z a  Ł a p i ń s k i e g o, 
znanych artystów.

Ciekawa historia 
Podobnie jak inne zabyt-

kowe obiekty w Grodzisku,
„Niespodzianka” ma cieka-

wą i godną przypomnie-
nia historię. Powstała na 
samym początku XX wieku, 
w czasach, gdy Grodzisk był 
modnym, rozwijającym się 
dynamicznie podwarszaw-
skim uzdrowiskiem.

E f e k t o w n y  p r o j e k t 
zawdzięcza wziętemu pe-
tersbursk iemu architek-
towi,  Józefowi Mosz yń-
skiemu, który zakupił tu 
działkę i wybudował willę
j a k o  n i e s p o d z i a n k ę 
dla  matk i  i  s iostr y.  Po -
wstał  n ieduż y budynek 
w  e k l e k t y c z n y m  s t y l u ,  
z  ozdobnymi  deta lami , 
który harmonijnie połą-
czył cechy szwajcarskiego 
zameczku i will i  w stylu 
w ł o s k i m .  J a k o ś ć  w y -
k o ń c z e n i a  p o w i e r z o n o 
ś w i e t n y m  r z e m i e ś l n i -
kom. Moszyński sam za-
projektował też meble – 
w stylu secesyjnym, wtedy 
d o p i e ro  ws c h o d z ą c y m , 
o urodzie secesji świadczą 
do dziś przepiękne balu-
strady balkonów.

W sąsiedztwie ratusza
Od lat 30-tych XX wieku 

do czasów współczesnych 
w i l l a  p o z o s t a w a ł a  j u ż 
w rękach innych rodzin. 
Jak mówi Łukasz Nowacki, 
h i s t o r y k  G r o d z i s k a ,
„ d o c h o d z i ł o  t u  d o r o -
m a n s ó w,  o t r u ć ,  t a j e m -
nicz ych prób samobój-
c z y c h ”,  b y ł a  h i s t o r i a 
okupacyjna i  AK-owska, 
j e d ny m  s ł o w e m  d z i e j e
„Niespodzianki” były nietu-
zinkowe, a tajemnicza aura 
z niej emanująca niebez-
podstawna.

Obecnie willa zachwyca 
urodą, tchnie świeżością, 
p o d o b n i e  j a k  e l e g a n c -
k a ,  n ow a  n aw i e r zc h n i a 
wokół niej,  zharmonizo-
wana stylistycznie. 

Projekt Ratusza, który ma 
powstać obok, zakłada, że 
w  p ó ł k o l i s t e j  s z k l a n e j 
fasadzie odbijać się będzie 
„ N i e s p o d z i a n k a ” . 
M o ż n a  w i ę c  s p o -
d z i e w a ć  s i ę  n i e  l a d a 
efektu.

Tekst i foto: (PS)

Kalendarz 
Imprez
Kulturalnych
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GRODZISK MAZOWIECKI. Otwarcie nowego 
parkingu „Parkuj i jedź”

Parking przy ul. Żydowskiej 
prawie gotowy
Po kilkumiesięcznym opóźnieniu już wkrótce zostanie 
otwarty wielopoziomowy parking przy ul. Żydowskiej 
w Grodzisku Mazowieckim. Zmieści się na nim aż 300 
samochodów i 100 rowerów.

Zgodnie z pierwotnymi założeniami, parking przy ul. 
Żydowskiej w Grodzisku Mazowieckim miał być gotowy 
w czerwcu. Budowa, z uwagi na problemy wykonawcy 
z pozyskaniem materiałów niezbędnych m.in. do wyko-
nania elewacji garażu oraz konfl ikt między projektantem 
a wykonawcą, opóźniła się jednak o kilka miesięcy.

Na szczęście, prace wykończeniowe powoli dobiegają 
końca. Jak zapowiadają władze miasta, otwarcie obiektu 
zaplanowano na 14 października o godz. 16.

Inwestycja ma ułatwić przesiadkę osobom, które na 
grodziskim dworcu PKP będą chciały przesiąść się z sa-
mochodu do pociągu. Na czterech poziomach parkingu 
będzie można zostawić aż 300 samochodów i 100 rowerów.

Ponadto zostaną przygotowane stacje do ładowania aut 
elektrycznych, a także wypożyczalnia rowerów.

Rada miejska zdecydowała, że dla pasażerów komuni-
kacji publicznej korzystanie z obiektu będzie bezpłatne. 
Inne osoby zapłacą za korzystanie z parkingu po upływie 
dwóch godzin postoju.

 Kinga Rochalska
Fot. www.grodzisk.pl

DOJAZDY. Koniec remontu na kolei

Koniec remontu, szybsza podróż
W poniedziałek, 24 września, zakończył się trwający ponad rok remont podmiejskiej linii kolejowej nr 447. Wbrew 
wcześniejszym zapowiedziom, pociągi zatrzymują się na wszystkich ośmiu stacjach: Warszawa Włochy, Warszawa 
Ursus, Warszawa Ursus Niedźwiadek, Piastów, Pruszków, Parzniew, Brwinów oraz Milanówek.

W miniony poniedziałek zakończył 
się remont linii kolejowej nr 447 

Grodzisk Mazowiecki - Warszawa Włochy.
Pociągi zatrzymują się już na wszystkich 
ośmiu odnowionych stacjach: Warszawa 
Włochy, Warszawa Ursus, Warszawa 
Ursus-Niedźwiadek, Piastów, Pruszków, 
Brwinów, Milanówek oraz nowej stacji 
w Parzniewie między Pruszkowem 
a Brwinowem.

Uruchomienie podmiejskich połączeń 
kolejowych nie oznacza jednak końca 
prac na linii. Kontynuowane będą 
roboty wykończeniowe na peronach 
i w przejściach podziemnych. We 

Włochach, Ursusie, Piastowie, Parzniewie,
Brwinowie i Milanówku uruchomio-
ne zostaną tymczasowe, bezpieczne
dojścia do peronów w poziomie szyn. 

Wbrew wcześniejszym informacjom, 
pociągi zatrzymują się także na stacji 
Pruszków.

- Podjęliśmy decyzję, po tym co
zobaczyliśmy dziś na budowie, że 
pociągi zatrzymają się na wszystkich 
przystankach i stacjach, które mamy 
na odcinku między Warszawą Wło-
chy a Grodziskiem Mazowieckim. I ta 
stacja która przysporzyła nam najwięcej 
problemów, ze względu na dodatkowy 

zakres, który był do zrealizowania, czyli 
Pruszków, też będzie miała możliwość 
przyjęcia pociągów na jedną krawędź 
peronową od poniedziałku – powiedział 
podczas piątkowej konferencji prasowej 
Arnold Bresch, dyrektor ds. realizacji 
inwestycji PKP PLK S.A. 

Czas przejazdu między Warszawą 
Zachodnią a Grodziskiem Mazowieckim 
zajmie ok. 35 minut. Od poniedziałku do 
piątku utrzymana będzie  dodatkowa 
komunikacja autobusowa pomiędzy 
Pruszkowem,a Piastowem.  

Kinga Rochalska
Fot. PKP-PLK

R E K L A M A
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T U  MOŻE  B YĆ 
T W OJA  R EK L AMA

601  967  788,
885  585  001

POSZUKUJĘ: DZIAŁKI, DOMY, MIESZKANIA w ok. Ożarowa 
Mazowieckiego, Starych Babic, Kwirynowa, Blizne 

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

VII Powiatowe Targi Pracy w Pruszkowie  
04 października 2018 r.  

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

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

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

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

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

U NAS. Granty do wzięcia na Mazowszu! Rusza II nabór wniosków!

JA w internecie
49  mazowieck ich  gmin 
skorzystało do tej  pory 
z grantów w programie „Ja 
w internecie”. Teraz szansa 
dla kolejnych miejscowości 
w regionie! Do 29 października 
2018 r. trwa drugi nabór 
wniosków. Gminy biorące 
udział w programie mogą 
otrzymać do 150 tysięcy złotych 
na bezpłatne szkolenia dla 
mieszkańców (w tym na zakup 
komputerów), dofi nansowanie 
wynosi 100 procent, nie jest 
potrzebny wkład własny. 
Zapraszamy!

Celem programu, skiero-
wanego do dorosłych miesz-
kańców (od 25 roku życia) 
jest zwiększenie ich umiejęt-
ności poruszania się w sieci, 
bezpieczeństwa w internecie
i  w z m o c n i e n i a  p oz yc j i 
na rynku pracy. Istotnym 
elementem szkoleń jest przy-
gotowanie mieszkańców do 
korzystania z usług publicz-
nych online (np. załatwianie 
spraw urzędowych, składanie 
wniosków o dopłaty dla rolni-
ków czy 500+), poruszania się 
w portalach społecznościo-
wych czy wykorzystywania 
internetu we własnej działal-
ności biznesowej.

Gminy mogą wybrać co naj-
mniej dwa, spośród siedmiu,
tematów: Rodzic w Inter-
necie, Mój biznes w sieci, 
Moje finanse i transakcje 
w sieci, Działanie w sieciach 

społecznościowych, Tworze-
nie własnej strony interne-
towej (bloga), Rolnik w sieci, 
Kultura w sieci.

G m i ny  m o g ą  s k ł a d a ć 
wnioski samodzielnie lub 
w partnerstwie z organizacją 
pozarządową. Jeśli gmina 
nie dysponuje wystarczającą 
liczbą komputerów do prze-
prowadzenia szkoleń, może 
kupić je w ramach grantu. 
Po zakończeniu programu 
komputery zostają w gminie, 
można je przekazać szkole 
lub ośrodkowi kształcenia 
nauczycieli na jej terenie.

Wnioski należy składać za 
pośrednictwem strony inter-
netowej i w formie papiero-
wej na adres Fundacji Legalna 
Kultura. Wszystkie niezbędne 
informacje znajdują się na 
stronie: https://jawinter-
necie.edu.pl/mazowieckie/
W programie „Ja w internecie” 
w I obszarze konkursowym 
przeszkolimy łącznie 14 650 
mieszkańców województwa 

mazowieckiego. Kwota prze-
znaczona na działania szkole-
niowe w tym województwie 
wynosi 8 204 000 zł.

Zachęcamy do kontaktu 
z koordynatorami „Ja w inter-
necie” w woj. mazowieckim:

Tel.: +48 574 417  100 
Tel.: +48 574 883  100
Program zarządzany przez 

Centrum Projektów Polska 
Cyfrowa, finansowany jest 
w ramach Programu Opera-
cyjnego Polska Cyfrowa na 
lata 2014-2020, Działanie 3.1 
„Działania szkoleniowe na 
rzecz rozwoju kompetencji 
cyfrowych”.

***
Fundacja Legalna Kultura 

jest operatorem, który ogłasza 
konkursy grantowe i wspoma-
ga pod kątem merytorycznym 
i rozliczeniowym realizację 
działań szkoleniowych na tere-
nie gmin.  Zapewnia wsparcie 
dydaktyczne i organizacyjne 
na każdym etapie projektu. (a)

PRUSZKÓW. Duże dofi nansowanie dla pruszkowskich szkół

Dodatkowe pieniądze dla 
trzech szkół
Prawie 650 tys. zł dofi nansowania otrzymały trzy szkoły z terenu Pruszkowa. 
Pieniądze mają zostać przeznaczone na podnoszenie kompetencji kluczowych 
uczniów i doposażenie pracowni. 

Projekt „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz rozwój indywidualnego po-
dejścia do ucznia, zwłaszcza ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szkołach Powiatu 
Pruszkowskiego (L.O. im. T. Kościuszki w Pruszkowie, L.O. im. T. Zana w Pruszkowie, Zespół 
Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie)” uzyskał 649 141,55 zł dofi nanso-
wania. Wsparciem zostanie objętych minimum 506 uczniów oraz 90 nauczycieli w trzech 
szkołach średnich. 
Głównym założeniem projektu jest poszerzanie wiedzy matematyczno-przyrodniczej 

i teleinformatycznej uczniów oraz doskonalenie ich znajomości języków obcych. W ramach 
projektu będą prowadzone m.in. zajęcia pozalekcyjne z programowania, biologiczne kółka 
doświadczalne, a także dodatkowe zajęcia z matematyki i języków obcych.

Zaplanowano również wyjazdy edukacyjne dla uczniów do takich miejsc jak Centrum 
Nauki Kopernik, Narodowe Muzeum Techniki czy Narodowe Centrum Badań Jądrowych. 
Projekt zakłada także podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli m.in. poprzez 

przeprowadzenie 
szkoleń z nowo-
czesnych technik 
n a u c z a n i a .  Z a 
otrzymane środki 
ma zostać również 
zakupiony sprzęt 
teleinformatycz-
ny i wyposażenie 
pracowni mate-
matyczno-przy-
rodniczych.

Dzięki temu w Li-
ceum im. Tomasza 
Zana powstanie 
mobilne laborato-
rium z pomocami 
do wykonywania 
doświadczeń z za-
kresu mechaniki, 
elektryczności, termodynamiki, magnetyzmu, optyki, chemii i biologii, a wszystkie szkoły 
biorące udział w projekcie otrzymają nowy sprzęt informatyczny. Wszystkie założenia pro-
gramu mają być zrealizowane do końca czerwca 2020 roku.

- To bardzo dobra wiadomość dla uczniów i ich rodziców, nauczycieli oraz wszystkich 
mieszkańców powiatu pruszkowskiego, którzy będą mogli obserwować dalszy rozwój pro-
wadzonych przez nas placówek – mówi starosta pruszkowski  Maksym Gołoś.

Tekst i foto: Kinga Rochalska (na podstawie: mat. prasowych)
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3610/1821/OMS Pruszków, 4 pokoje, pow. 72
m2, cena 357.000 zł

3609/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow.
60 m2, cena 279.000 zł

3605/1821/OMS Pruszków, stan deweloperski,
3 pokoje, pow. 45 m2, cena 262.000 zł

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

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

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

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,
pokoje, 4 pokoje, pow. 124 m2, cena 505.000 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

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

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

2824/1821/OGS Nadarzyn, Młochów,
budowlana, pow. 1100 m2, cena 158.000 zł

2825/1821/OGS Nadarzyn, Młochów,
budowlana, pow. 1100 m2, cena 180.000 zł

2828/1821/OGS Nadarzyn, Wolica, budowlana,
pow. 1254 m2, cena 360.000 zł

2829/1821/OGS Pruszków, budowlana, pow. 
1000 m2, cena 450.000 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

2 7 8 2 / 1 8 2 1 / O G S  Ż a b i a  Wo l a ,  L a s e k ,
budowlana, pow. 4000 m2, cena 599.000 zł

2 7 8 1 / 1 8 2 1 / O G S  Ż a b i a  Wo l a ,  L a s e k ,
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 M ilanówek,  ro lno – 
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
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2666/1821/OGS Baranów, Gongolina,
budowlana, pow. 2400 m2 ,cena 150.000 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2632/1821/OGS Blizne Łaszczyńskiego,
p r 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 Mazowiecki,
Czarny Las, leśna z prawem zabudowy, pow. 
1760 m2, cena 210.000 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2 5 9 1 / 1 8 2 1 / O G S  B r w i n ów,  O t rę b u s y,
budowlana, pow. 1200 m2, cena 480.000 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2562/1821/OGS, Grodzisk 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 Mazowiecki,
budowlana, pow. 640 m2, cena 259.000 zł

2546/1821/OGS Ożarów Mazowiecki,
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

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

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

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

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

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

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

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

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

1754/1821/ODS Grodzisk 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 Mazowiecki,
wolnostojący, 4 pokoje, pow. 100 m2, działka 
o pow. 1045 m2, cena 499.000 zł

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

1741/1821/ODS Grodzisk Maz., Chrzanów
Mały, wolnostojący, 5 pokoi, pow. 186 m2,
działka o pow. 1200 m2, cena 699.000 zł

1744/1821/ODS Warszawa, Ursus-Gołąbki,
szeregowiec, 5 pokoi, pow. 169 m2, działka
o pow. 170 m2, cena 905.000 zł

1742/1821/ODS Stare Babice, Koczargi Stare,
wolnostojący, 5 pokoi, pow. 205 m2, działka 
o pow. 1020 m2,  cena 980.000 zł

1740/1821/ODS Grodzisk Mazowiecki,
wolnostojący, 6 pokoi, pow. 194 m2, działka
1040 m2, cena 980.000 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1642/1821/ODS Kanie, bliźniak, 5 pokoi, pow. 
1 8 9  m 2,  d z i a ł k a  p o w.  1 2 0 0  m 2,  c e n a 
1.250.000 zł

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

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

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

1633/1821/ODS Nadarzyn, Rusiec,  stan
dewelopersk i ,  wolnostojąc y,  5  pokoi , 
p o w.  2 4 9  m 2,  d z i a ł k a  p o w.  1 2 0 0  m 2, 
cena 850.000 zł

1632/1821/ODS Nadarzyn, Urzut, wolnostojący,
5 pokoi, pow. 181 m2, działka pow. 2000 m2, 
cena 834.000 zł

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

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

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

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

ZAINTERESOWAŁA CIĘ NASZA OFERTA, DZWOŃ: (22) 730-33-40

DOMY
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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:
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 
handlowego z językiem angielskim:
rekrutacja@fl esch.pl

- Z a t r u d n i m y  V a n  S a l e s ó w
do bezpośredniej sprzedaży produktów
spożywczych. Tel. 604 492 736

SZUKAM PRACY
-Opiekunka z Piastowa, emerytowana 

nauczycielka, z dużym doświadczeniem, 
zdrowa, niepaląca, dyspozycyjna, bardzo 
odpowiedzialna, wzorowo zaopiekuje się 
dzieckiem. Mogę dojechać aotobusem 
lub pociągiem. Tel. 695 48 25 31

-Szukam pracy jako kierowca kat. 
B, C, E, T, HDS, wózki widłowe. Tel. 
507 656 677

-Szukam pracy z mieszkaniem, Pruszków.
Wykonuję różne prace, chętnie podejmę 
każdą pracę, umowa o pracę też maga-
zyny. Tel. 570 939 656

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 stare motocykle: BMW, DKW, 
NSU, BSA, AJS, MZ, Zundapp, Ardie,
Puch, Jawa, Pannonia, Wanderer, 
Indian, Harley i inne ciekawe oraz 
wszelkie części, nawet drobne. Tel. 
505  529 328

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

-Kupię stare polskie motocykle:
 sokół, cws, moj130, sm500, lech,
podkowa, tornedo, junak, wsk ,wfm, shl, 
oraz wszelkie części, nawet najdrob-
niejsze. 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

-Kupię wózki boczne (kosze) do
starych motocykli. Interesują mnie kosze
nawet w bardzo słabym stanie. Masz 
do sprzedania to dzwoń, na pewno
się dogadamy. Tel. 505 529 328

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

-Sprzedam ciągnik URSUS C-55 
sprawny. Cena: 9 500 zł. Tel. 602 47 

07 43
-Sprzedam części do Renault Megane 

1,4 benz.: alternator, cewki i czujniki 
oraz cewki do Poloneza 1,6 benz. Tel. 
602 47 07 43

-Sprzedam Fiata Brawa 1,2 benz. 
z gazem, 1999 r, OC na cały rok. Cena: 
1800 zł. Tel. 604 729 649 Komorów

-Sprzedam Ford Fusion rocznik 
2006/07, 1,4 benz., grafit - metalik. 
Stan bardzo dobry. Cena do uzgod-
nienia. Tel. 504 554 890. Grodzisk 
Mazowiecki

-Sprzedam Ford Mondeo 2007 r, 
diesel 2,0, stan idealny, przebieg 200 
tys. km. Cena do uzgodnienia. Tel. 798    
203 882

-Sprzedam opony letnie 185/65/14 
używane. Cena: 180 zł. Tel. 794 075 280

-Sprzedam Renault Laguna 1997r., 
benzyna, gaz. Cena: 2300 zł. Tel. 696 100

-Sprzedam tłumiki do VW Golf II. Cena: 
100 zł. Tel. 507 656 677

-Sprzedam używane koła różnych 
rozmiarów do samochodów oso-
bowych. Cena: 50 zł/szt. Tel. 507 
656 677

-Sprzedam opel corsa 1.0 benzyna
2007 r, bardzo ładny. Ważny przegląd
i OC. Cena: 10 800 zł. Tel. 794 075 280

-Sprzedam Skodę Fabię hatchback, 
2009 r, 1,3 benz., 50 tys. km. Kolor 
szary, klimatyzacja. Stan dobry. Tel. 
507 656 677

-Sprzedam Volkswagen Passat: 99 r. 
prod., silnik 1,9 TDI, stan dobry. Cena: 
3800 zł, do uzgodnienia. Tel. 517 304 
710

MARTYMONIALNE
- Dojrzałą panią chętnie starszą, ale jeszcze 

z temperamentem i obfitym biuścikiem 
pozna 59-latek z Ursusa. Tel. 794 533 671

-Mam 57 lat szukam partnerki 50 plus. 
Tel. 791 766 758

-Wolny bez zobowiązań, fajny facet 47 
lat, poszukuje szczupłej wolnej pani ,tel. 
518 175 512

NIERUCHOMOŚCi:
-Bezpośrednio sprzedam działki

budowlane w Opypach, 25 km od 
Warszawy. Więcej szczegółow: www.
działki-opypy.pl. Tel. 501 226 062

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

-Komorów, sprzedam dom jedno-
rodzinny, wszystkie media, działka 
906 m2. Cena: 1.200.000 zł. Tel. 669 
352 922

-Pokój umeblowany na Sadybie dla 
studenta lub osoby pracującej, niepa-
lącej wynajme. Tel. 605 730 737

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

-Sprzedam dom 100 m2, działka 
915 m2, garaż 30 m2, Reguły. Tel. 602  
584 504

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

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

-Sprzedam działkę mieszkaniowo 
usługową w Broniszach o pow. 2112 
m2. Cena do uzgodnienia. Tel. 608 482 
527, 692 866 931

-Sprzedam działkę budowlaną
w Komorowie o pow. 2000 m2. Tel. 511 
057 721

-Sprzedam działkę budowalną
1425m2 koło Pomiechówka. Tel. 696 
890 522

-Sprzedam działkę rolno budowlaną 
6,5 tys. m2, Kępiaste koło Leszna. Cena: 
228 tys. zł. Tel. 663 317 170

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

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

-Wynajmę plac o pow. 3 tys. m2 

pod działaność gospdoarczą. Tel. 507 
656 677

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

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

-Duże akwarium z pokrywą kupi 
akwarysta, Ursus. Tel. 794 533 671

-Kupie stare kolumny Altus ,Alton 8o 
m, mogą być niesprawne, Ursus. Tel. 
794 533 671

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

-Magnetowid Philips + duży zbiór 
kaset video z fi lmami oraz dużo płyt 
DVD oryginalnych z fi lmami. Cena do 
uzgodnienia. Grodzisk Mazowiecki. Tel. 
(22) 755 74 87

-Obrabiarkę DIMA 8 z przystawkami 
sprzedam. Tel. 795 927 819

- O k a z j a !  W y p r z e -
d a ż  n o w y c h  g a r n i t u r ó w
w  róż nyc h  k o l o r a c h  w  b a rd zo
niskiej cenie. Wymiary: wzrost 182 
cm, ob. klatki piersiowej 96 cm, ob. 
pasa 92 cm. Tel. 660 930 281, po 
godz.15-tej

-Piłę taśmową Mitgas, przelot 360 

mm sprzedam. Tel. 795 927 819
-Po likwidacji zakładu sprzedam: 

bryczkę, koła, osie komplet i inne. Tel. 
795 927 819

-Ryby mieczyki, duże rozmiary, stare 
odmiany do rozrodu kupi akwarysta, 
Ursus. Tel. 794 533 671

-Sprzedam 25 egzemplarzy „Muratora”,
po 2 zł za sztukę. Tel. 574 215 996

-Sprzedam 2 płyty dębowe, wym. 6 x 
28 x 140. Tel. 603 608 193

-Sprzedam auto fotelik dziecięcy,
styropianowy (podkładka). Cena: 40 zł. 
Tel. 698 681 450

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

-Sprzedam cegłę biała ok. 20 tys. 
sztuk z rozbiórki. Cena: 1zł/szt. Tel. 507 
655 677

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

-Sprzedam dywany w różnych roz-
miarach i kolorach. Cena: 80 zł/szt. Tel. 
507 656 677

-Sprzedam fotele brazowe w dobrym 
stanie. Cena: 100 zł/szt. Tel. 507 656 677

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

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

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

-Sprzedam komplet mebli dębo-
wych: łóżko, kredens, szafa z lat 50-tych 
XX w. Cena do uzgodnienia. Tel. 502 
115 561

-Sprzedam konkolę PS I + gry + kartę 
pamięci. Cena: 100 zł. Tel. 507 656 677

-Sprzedam kuchnię gazową Master-
cook, kolor biały. Cena: 120 zł. Tel. 507 
656 677

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

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

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

-Sprzedam meble lata 60-80-te. Tel. 
669 352 922

-Sprzedam miskę z hydromasażem na 
dolegliwości krążenia krwi. Cena: 150 zł. 
Tel. 507 656 677

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

-Sprzedam nowy telefon dla seniora, 
cena: 50 zł, Ursus. Tel. 794 533 671

-Sprzedam odkurzacz piorący. Cena; 
120 zł. Tel. 507 656 677

-Sprzedam okap kuchenny w kolorze 

białym. Cena: 60 zł. Tel. 507 656 677
-Sprzedam płaszcz skórzany brązowy,

damski, nowy. Cena: 120 zł. Tel. 695 
681 450

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

-Sprzedam pralkę automatyczną, 
sprawną, 7-letnią. Cena: 150 zł. Tel. 
507 656 677

-Sprzedam rolki dziecięce na kauczuko-
wych kółkach. Dł. wew. buta miękkiego:
18 cm. Cena: 30 zł. Tel. 695 681 450

-Sprzedam rolki dziecięco młodzie-
żowe „Abec-corbon”. Dł. wew. buta 
miękkiego: 21cm. Cena: 50 zł. Tel. 695 
681 450

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

-Sprzedam różne zegarki, monety. 
Tel. 570 939 656

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

-Sprzedam stolik pod telewizor, kolor 
brązowy. Cena: 60 zł. Tel. 507 656 677

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

-Sprzedam szyny kolejowe „12” 
(„120”) 24 mb. Cena do uzgodnienia. 
Tel. 602 47 07 43

-Sprzedam tanio kołdrę i  koc
z wełny, mało używane jak nowe. Tel. 
660 930 281 po godz. 15-tej

-Sprzedam telewizor kineskopowy 
Panasonic 21”, obudowa czarna. Cena: 
120 zł. Tel. 507 656 677

-Tanio sprzedam podgrzewacz
gazowy W11 KB23 używany ok. roku. 
Tel. 515 125 104

-Wyprzedaż! Bardzo tanio różnych 
rzeczy z uporządkowanego strychu, 
piwnic, garażu. Najchętniej handla-
rzowi za ogólną bardzo niską cenę. 
Grodzisk Mazowiecki. Tel. (22) 755 74 87

USŁUGI:
- P r ze p rowa d z k i ,  o p róż n i a n i e

mieszkań. Tel. 605 303 836
- S e r w i s  u r z ą d ze ń  g a zow yc h ,

czyszczenia, naprawy, konserwacja: 
piecyków, term gazowych. Junkers, 
Waylant, Termet, Feroli, Bereta, itp. Tel. 
669 106 254

-Wycinka drzew, pielęgnacja żywo-
płotów, wywóz gałęzi, koszenie trawni-
ków itp. Tel. 515 146 480

RÓŻNE
-Horoskopy partnerskie dla młodych 

par. Tel. 511 137 897
-Ziołolecznictwo, tanio, skutecznie. Tel.  

(22) 216 70 11 
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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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R E K L A M A

U NAS. Rodzinny Piknik Historyczny w Grodzisku Mazowieckim

100-lecie Niepodległej
Już po raz czwarty w grodziskiej dzielnicy Łąki odbył się Rodzinny Piknik Historyczny. Sześciogodzinna impreza, 
zorganizowana 15 września przez Centrum Kultury i Willę „Radogoszcz”, tradycyjnie miała na celu popularyzację 
historii lokalnej i ponadlokalnej oraz integrację mieszkańców. Tym razem odbywała się pod hasłem „Drogi 
wolności”. 

BRWINÓW. 36 drużyn na trasie miejskiej gry

Śladami „Ludzi wolności”
Ponad 100 osób wzięło udział  w grze miejskiej  zorganizowanej 
16  wrześn ia  2018  r.  przez  S towarzyszen ie  Projekt  Brwinów. 
Podczas spaceru po mieście można było poznać wiele ciekawostek 
z historii Brwinowa oraz sylwetki osób, które swoim postępowaniem zasłużyły na 
miano „ludzi wolności”.

Całe rodziny – także wielopokoleniowe, mamy z wózkami, grupy znajomych, gimnazjaliści 
– taki był skład 36 drużyn, które wyruszyły na trasę gry miejskiej „Ludzie wolności. Po drodze 
na uczestników czekali przebrani w stroje z lat 20. i 30. XX w. członkowie i wolontariusze 
Stowarzyszenia Projekt Brwinów oraz zadania przybliżające sylwetki „Ludzi wolności”.

Zasłużeni mieszkańcy
W historii Brwinowa wiele jest osób, które walczyły z bronią w ręku o niepodległość Polski 

lub zasłużyły na pamięć potomnych przez swoje zaangażowanie społeczne, działalność 
oświatową, przedsiębiorczość lub służbę dla Ojczyzny. Układane puzzle odsłaniały postać 
jednego z twórców harcerstwa i późniejszego mieszkańca Brwinowa Ignacego Kozielewskiego.

Weteran na cmentarzu kierował drużyny do grobów wybitnych osób, przypomniano też rolę 
nauczycieli w kształtowaniu postaw młodego pokolenia – nieprzypadkowo jeden z punktów 
znajdował się przy ul. Wacława Moczydłowskiego, pierwszego dyrektora szkoły nr 1 w Brwinowie,
a przebrane w stroje z epoki „siostry Warnkówny” przypominały o tajnym nauczaniu prow-
adzonym pod zaborami. Drużyny udawały się też do domu państwa Wernerów, gdzie 
w czasie II wojny światowej prof. Wacław Werner ukrywał przed Niemcami preparat radowy.

Ciekawe miejsca
W punkcie gry przy nieistniejącej już cegielni uczestnicy poznawali historię miejscowości. 

Można było wziąć do ręki oryginalne cegły wykonane w cegielni Brwinów oraz Ferdy-
nandówka i obejrzeć przedwojenną mapę. Ciekawym wyzwaniem było też zatrzymywanie 
po drodze samochodu Oakland z początku lat 30., który był nawiązaniem do postaci 
Władysława Wiśniewskiego, szofera wojskowego, wyróżniającego się w służbie sumiennością 
i pracowitością, któremu Marszałek Józef Piłsudski w osobistej dedykacji dziękował za 
„wspólne chwile spędzone razem w samochodzie”.

Po przejściu ok. 4-kilometrowej trasy wszyscy spotkali się na ognisku przy dworku Zagroda. 
Była okazja do podzielenia się wrażeniami z trasy oraz wykonywania pamiątkowych zdjęć 
z parkującym w ogrodzie zabytkowym autem. Na nagrodę zasłużyły wszystkie drużyny, 

które w komplecie dotarły do mety. Nagrodą była gra planszowa „Spacerem po Brwinowie”, 
opracowana i wydana przez Stowarzyszenie Projekt Brwinów.

-Mamy nadzieję, że będzie ona nie tylko miłą pamiątką dzisiejszego dnia, ale też poprzez 
zawarte w niej pytania pozwoli jeszcze lepiej poznać Brwinów i ciekawostki związane 
z historią gminy – podkreślają organizatorzy.

Efekt edukacyjny
Wrażenia uczestników były pozytywne: - Bardzo dużo dowiedzieliśmy się o naszej 

miejscowości – mówili. – Nie mieliśmy pojęcia, że… – i tu następowała długa wyliczanka 
ciekawostek, które ich zdziwiły i zaskoczyły.

Organizatorzy gry miejskiej podkreślają, że upowszechnianie historii jest jednym 
z głównych celów Stowarzyszenia Projekt Brwinów obchodzącego w tym roku swoje 10-lecie 
istnienia. Takimi działaniami, jak organizacja imprez, publikacje i wydanie gry planszowej chcą 
pokazać to, o czym sami są przekonani: Brwinów to niezwykłe miejsce, z ciekawą historią, 
zabytkami i niezwykłymi ludźmi.

Na organizację gry miejskiej „Ludzie wolności” Stowarzyszenie Projekt Brwinów otrzymało 
wsparcie ze środków samorządu województwa mazowieckiego.

Tekst i foto: U.G. Brwinów

Żywa lekcja historii, która rozpoczęła się po południu, zgro-
madziła całe rodziny, młodzież i seniorów. Czynne przez 

cały czas stoiska rzemieślników i warsztaty rękodzielnicze 
przywoływały klimat zwykłego, codziennego życia u zarania 
niepodległości. Podczas warsztatów dla dzieci najmłodsi 
wykonywali m.in. „wąsy Piłsudskiego” i „rakiety bez dymu”, 
które posłużyły do zbiorowej, efektownej „salwy niepodległo-
ści”. Można było wziąć udział w edukacyjnej grze historycznej. 

Grupy rekonstrukcyjne
Jak zazwyczaj najbardziej emocjonującą część plenerowego 

wydarzenia stanowiły pokazy rekonstruktorów historycznych. 
Kilka zaproszonych grup rekonstrukcyjnych odtwarzało 
formacje wojskowe, w których służyli Polacy na różnych 

frontach I wojny światowej. Pokazy efektownych umiejętno-
ści kawalerzystów, prezentacja najróżniejszych mundurów 
piechoty i wyposażenia saperów, którzy w warunkach wojny 
pozycyjnej musieli jako pierwsi atakować okopy nieprzyjaciela 
– wszystko to opatrzone było wyczerpującym komentarzem, 
który stanowił o walorach edukacyjnych wydarzenia.

Żywa lekcja historii
Zrekonstruowane stanowisko strzeleckie z pokaźnych 

rozmiarów karabinem oblegały dzieci, a wyposażenie 
jednostek saperskich skupiało zainteresowanie dorosłych. 
Pewną grozę wzbudzał żołnierz w masce przeciwgazowej. 
Warto wspomnieć, że atak gazowy podczas I wojny światowej 
miał miejsce m.in. w nieodległym Bolimowie, z komentarzy 

rekonstruktorów wynikało jednak, że tego typu ataki na fron-
cie wschodnim miały chaotyczny charakter i małą skuteczność.

Rekonstruktorzy zaprezentowali też symboliczną insceni-
zację wydarzeń z 11 listopada 1918r., gdy Polska Organizacja 
Wojskowa podległa Józefowi Piłsudskiemu, przy wsparciu 
innych polskich jednostek, przystąpiła do pokojowego przej-
mowania i rozbrajania posterunków niemieckich.

Walor artystyczny
Piknik znacząco uatrakcyjnił  świetny występ Zespołu  Tańca 

Ludowego „Warszawa”, działającego przy AWF im. J. Piłsudskie-
go. Grupa tancerek i tancerzy wystąpiła w historycznych stro-
jach z okresu Księstwa Warszawskiego oraz strojach wedle mody 
staropolskiej, prezentując wspaniałe wykonanie poloneza
i „trojaka”. Do zabawy tanecznej zaproszeni zostali wszyscy 
obecni na pikniku.

Wieczorem Zespół „Warszawa” zaprezentował, równie 
wspaniały jak pokaz tańca, koncert znanych i popularnych do 
dziś pieśni żołnierskich, legionowych i ułańskich, powstałych 
w czasie I wojny światowej lub sięgających korzeniami 2-giej 
połowy XIX w. Takie tytuły jak „O mój rozmarynie” czy „Pierwsza 
kadrowa” mówią same za siebie.

Zwieńczeniem imprezy był widowiskowy, nocny spektakl 
Teatru Ognia „Bohema”, opowiadający o polskich drogach ku 
wolności, począwszy od czasów słowiańskich.

Tekst i foto: (PS)
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