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PODKOWA LEŚNA. Galerii Podkowa może grozić upadłość

Co dalej z Galerią Podkowa?
Syndyk spółki MarcPol zajął konta bankowe centrum handlowego w Podkowie Leśnej. Galerii Podkowa może 
grozić upadłość.

Galeria Podkowa powstała w 2013 
roku. Mieści się przy ul. Gołębiej, 

przy drodze wojewódzkiej nr 719. 
W dwukondygnacyjnym centrum han-
dlowym znajdują się sklepy m.in. takich 
marek jak: H&M, Black Red White, Abra, 
Media Expert i wielu innych, a także 
punkty gastronomiczne, usługowe, 
rozrywkowe.

Inwestorem Galerii Podkowa była 
fi rma MarcPol, a jej prezesem – znany 
biznesmen Marek Mikuśkiewicz. Od 
5 kwietnia 2016 r. przestał on sprawować 
kontrolę nad spółką, natomiast 6 czerw-
ca 2016 r. Sąd Rejonowy w Warszawie 
ogłosił upadłość spółki MarcPol. Na tym 
jednak kłopoty Galerii Podkowa się nie 
skończyły.

Syndyk Marcpolu próbuje przed 

sądem podważać transakcje, jakie 
z podmiotami powiązanymi zawierał 
były prezes spółki Marek Mikuśkiewicz. 
Istnieje bowiem prawdopodobieństwo, 
że spółka wyzbywała się majątku po-
przez fi nansowanie inwestycji budow-
lanych na nie swoich nieruchomościach.

– Sporządziłem zawiadomienie 
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 
dotyczące poniesienia przez Marcpol 
szkody w wysokości 13,85 mln zł tytułem 
nakładów, jakie zostały poniesione przez 
spółkę na nieruchomości położonej 
w Podkowie Leśnej, na której zbudo-
wano centrum handlowe – informuje 
Tycjan Saltarski, syndyk Marcpolu.

Jeszcze przed zawiadomieniem proku-
ratury syndyk złożył też pozew sądowy 
przeciwko Markowi Mikuśkiewiczowi, 

dwóm jego byłym współpracownikom 
oraz spółce Galeria Podkowa Centra 
Handlowe PL. Domaga się w nim zapłaty 
13,85 mln zł z tytułu szkody wynikającej 
z braku rozliczenia nakładów poniesio-
nych przez Marcpol na budowę centrum 
handlowego oraz obciążenia spółki 
czynszem za dwa miesiące po faktycz-
nym rozwiązaniu umowy dzierżawy.

Jakie mogą być konsekwencje tej 
sytuacji? Na wniosek syndyka działania 
rozpoczął komornik. Zajął on rachunek 
bankowy, na który spływa czynsz od na-
jemców galerii handlowej w Podkowie 
Leśnej. Już wkrótce Galeria Podkowa 
może zatem zostać pozbawiona środ-
ków na bieżące funkcjonowanie.

Kinga Rochalska,
Fot. mat. prasowe

TU MOŻE BYĆ TWOJA REKLAMA
885 585 001,  601 967 788 
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BEZ TABU
Drodzy Czytelnicy

Od pewnego czasu jesteśmy wszyscy zasypywani 
telefonami z zaproszeniami na różnego rodzaju prezentacje, 
pokazy.

Zachętą do przybycia na taką imprezę ma być obiecany 
prezent, który dostaniemy za sam udział w wydarzeniu.

Zdarza się, że na swoim telefonie mamy dziennie po 
kilkanaście nieodebranych połączeń od tych fi rm. Potrafi ą 
dzwonić już o godzinie ósmej rano a ich telefonistki 
są tak irytujące, że już po odebraniu połączenia mamy 
chęć je zakończyć. Wyuczone regułki wypowiadane bez 
emocjonalnie na jednym tchu  sprawiają, że ciężko jest 
zainteresować się samą tematyką.

Nauczyłam się już, że nie ma sensu pytać skąd mają 
mój numer i jakim prawem posługują się nim bo zawsze 
pada nazwa fi rmy, której nie zmam a to podobno ona jest 
administratorem moich danych. Niedawno postanowiłam 
zaryzykować i sprawdzić dla Państwa jak wyglądają takie 
spotkania i o co w tym wszystkim chodzi.

Oczywiście schemat zawsze jest ten sam. Zadzwonił 
telefon, pani monotonnie wypowiedziała swoją regułkę 
zaczynając od: „Wygrała Pani kamerkę samochodową 
całkiem za darmo…..” 

- Oczywiście nic nie wygrałam bo w nic nie grałam a to 
jednak warunek wygranych…

Żadnej reakcji na moją odpowiedź ze strony dzwoniącej, 
zwyczajnie jak w transie przeszła do dalszej części czyli 
zaproszenia.

Przebrnęłam tę lakoniczną rozmowę wiedząc, że traktuję 
to w formie doświadczenia. 

Poproszona o zabranie drugiej osoby ze sobą bo prezent 
jest tylko dla par podałam adres, na który zaproszenie 
zostanie wysłane.

Zjawiliśmy się na umówionym spotkaniu i już w progu 
dano nam obiecany prezent i poinformowano, że nie 
musimy zostawać bo temat prezentacji dotyczy ludzi 
starszych i moglibyśmy się nudzić.

Oczywiście jak się Państwo zapewne domyślacie prezent 
jaki otrzymaliśmy nie miał nic wspólnego z obiecaną 
przez telefon kamerką samochodową ani pod względem 
zastosowania ani tym bardziej jakości.

Nadal niezrażona niepowodzeniem pierwszego 
spotkania postanowiłam udać się na kolejne.

W ciągu tygodnia odebrałam trzy telefony i trzy 
wiadomości dotyczące mojej obecności na kolejnym 
spotkaniu. Firma inna ale sposób działania ten sam. Tym 
razem prezentem miał być tablet.

Jeszcze dzień przed prezentacją zadzwoniono do mnie 
z prośbą o wzięcie dodatkowej pary gdyż jest więcej 
tabletów do rozdania niż par. 

Gdy w umówionym dniu o umówionej godzinie 
dotarliśmy na miejsce okazało się, ze Pani może zaprosić 
nas na inną godzinę bo organizator dał zbyt mało krzeseł 
i nie ma nas gdzie posadzić.

Poirytowana zapytałam tylko jak to możliwe, że dzwonili 
cały tydzień z pytaniem czy będę a gdy okazało się zbyt 
mało miejsc nikt nie zadzwonił. Niestety pytanie pozostało 
bez odpowiedzi.

Oczywiście nie udałam się na późniejszą godzinę więc 
chyba cel organizatorów został osiągnięty. Jedyne co 
rzuciło mi się w oczy na obu pokazach to średnia wieku 
uczestników  60+…

Nie chciałabym wysuwać daleko idących wniosków 
ale nie opuszcza mnie przekonanie, że tak właśnie ma 
to wyglądać, że zaprasza się dużo więcej osób a później 
wybiera te, które będą bardziej podatne na prelekcję i 
wyjdą z zakupem drogiego acz niepotrzebnego sprzętu.

Nie trudno namówić starszą, często chorą osobę, która 
pragnie ulgi na zakup sprzętu teoretycznie mającego 
poprawić jej samopoczucie. Inaczej jednak sytuacja ma się 
w przypadku ludzi młodych, którzy korzystają z Internetu, 
są w stanie w ciągu chwili sprawdzić jakość a przede 
wszystkim cenę oferowanych produktów. Nie może być to 
tylko przypadek, że obu fi rmom skutecznie udało się nie 
dopuścić do udziału ludzi młodych w prelekcjach.

Uważajcie drodzy Państwo na takie zaproszenia 
i obietnice prezentów bo w życiu niestety nie ma 
nic za darmo a takie spotkanie może zakończyć się 
wieloletnim i bardzo drogim kredytem na zakup zupełnie 
niepotrzebnego o wątpliwej jakości urządzenia.

Pozdrawiam
Katarzyna Włodarczyk

***
Drodzy czytelnicy czekam na Wasze maile na każdy temat:  

redakcja@fl esch.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.

U NAS. Pomoc potrzebującym z powiatu pruszkowskiego

Świąteczna zbiórka 
Jak co roku w grudniu na terenie powiatu pruszkowskiego 
prowadzone są świąteczne zbiórki żywności. Do 19 
grudnia harcerze z Hufca Pruszków będą obecni 
w sklepach, które zadeklarowały współudział w akcji.

Rozpoczęła się 13. edycja pruszkowskiej zbiórki żywności, którą 
koordynują harcerze z Hufca Pruszków. W akcję zaangażowani 
są oprócz harcerzy i instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego 
również zawodnicy i trenerzy Miejskiego Klubu Sportowego 
ZNICZ, wolontariusze ze szkół oraz pracownicy Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej.

W ramach Akcji Charytatywnej „Zostań św. Mikołajem” 
w dniach 3 – 19 grudnia będzie można pomóc osobom 
znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. 
W sklepach, które zadeklarowały współudział w akcji, do 
przygotowanych koszy będzie można składać artykuły 
spożywcze. Wolontariusze przyjmować będą:

•kasze, ryż, makaron;
•słodycze i bakalie;
•napoje, soki;
•przetwory warzywne i owocowe;
•konserwy mięsne;
•olej;
•produkty dla dzieci;
•inne produkty długoterminowe.
Zebrana żywność będzie posortowana w magazynie. Wolon-

tariusze przygotują paczki, które 19 grudnia trafi ą do domów 
osób w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.

Kinga Rochalska

ŚRODOWISKO. Ranking najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie

Piastów na czarnej liście
Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała ranking 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie. Na niechlubnej 
liście znalazł się także Piastów.

Według najnowszego 
raportu  Światowej 

Organizacji Zdrowia (WHO), 
36 spośród 50 najbardziej 
zanieczyszczonych miast Unii 
Europejskiej znajduje się 
w Polsce.

Statystyki ujawniają dane 
o rocznym średnim poziomie 
pyłu zawieszonego.

Obok Opoczna,  Żywca 
czy Rybnika, na 43 miejscu 
tegorocznego rankingu znalazł 
się także Piastów. Średnie 
roczne stężenie pyłu PM2.5 
w Piastowie przekracza 30 μg/
m3. Jakość powietrza można 
śledzić na stronie internetowej: 

http://powietrze.gios.gov.pl. 
Jak wskazują eksperci , 

w  czas ie  gdy  obecność 
szkodliwych pyłów znacznie 

przekracza normy, zaleca się 
unikanie lub ograniczenie do 
minimum czasu przebywania 
na powietrzu, zwłaszcza 
przez kobiety w ciąży, dzieci 
i osoby starsze oraz przez 
osoby z astmą, chorobami 
alergicznymi skóry, oczu 
i chorobami krążenia.

N a l e ż y  t a k ż e  u n i k a ć 
d ł u g o t r w a ł e g o  i  l u b 
w z m o ż o n e g o  w y s i ł k u 
f i z yc z n e g o  n a  w o l ny m 
powietrzu, a także zaniechać 
palenia papierosów.

Kinga 
Rochalska,

Fot. (mg) 
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Razem 50 lat
Burmistrz Arkadiusz Kosiński wręczył trzynastu parom z terenu gminy Brwinów 
medale przyznane przez Prezydenta RP za 50 lat małżeństwa. 

Na tę szczególną uroczystość burmistrz gminy Brwinów Arkadiusz Kosiński wraz 
z kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Mirosławą Osęką zaprosili małżeństwa z długim 
stażem małżeńskim. 50 lat razem świętowali: Bożena i Marian Basakowie, Genowefa i Stefan 
Maliszewscy, Barbara i Stanisław Huczkowie, Maria i Stanisław Szczechowiczowie, Stanisława 
i Janusz Sabalińscy, Zofi a i Wojciech Badziakowie, Ewa i Bohdan Mączewscy, Maria i Leonard 
Szczygielscy, Joanna i Jerzy Murzynowie, Anna i Stanisław Paluchowie, Genowefa i Franciszek 
Olaskowie, Teresa i Janusz Zielińscy oraz Bożena i Wiesław Matuszewscy.

Burmistrz Arkadiusz Kosiński oraz przewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Rakowiecki 
złożyli gratulacje i życzenia na dalszą wspólną drogę – by w otoczeniu kochającej rodziny, 
dzieci i wnuków mogli dożyć kolejnych rocznic. Jubilaci otrzymali medale, bukiety kwiatów 
oraz kosze wypełnione słodyczami. Świętowali w gronie najbliższej rodziny i przyjaciół. Nie 
zabrakło szampana i uroczyście odśpiewanego „Sto lat”, a także tortu z napisem „Jubileusz 
małżeństwa”. Krótki koncert skrzypcowy zaprezentował Łukasz Parcheta.

Pary małżeńskie, które w najbliższym czasie obchodzić będą okrągłą 50. rocznicę zawarcia 
związku małżeńskiego, oraz pary, które są małżeństwem dłużej niż 50 lat, a nie otrzymały 
jeszcze medali przyznawanych przez Prezydenta RP, proszone są o kontakt z Urzędem Stanu 
Cywilnego w Urzędzie Gminy Brwinów pod numerem telefonu 22 738 25 61.

Tekst i foto: UG Brwinów

PIASTÓW. Badanie źródeł geotermalnych

Źródło ciepła z ziemi
Piastów stara się o dotację na rozpoznanie możliwości 

wykorzystania zasobów geotermalnych na terenie 
miasta. Wykonany odwiert i wyniki tych badań pozwolą 
ocenić, czy źródło ciepła z ziemi będzie można wykorzystać 
jako podstawowe źródło ogrzewania w domach.

W sierpniu br. Miasto Piastów złożyło do Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska wniosek o sfi nansowanie 
projektu rozpoznania możliwości wykorzystania zasobów 
geotermalnych w Piastowie. Wniosek pomyślnie przeszedł 
pierwszą weryfi kację.

Zadanie polega na wykonaniu otworu badawczego do 
głębokości około 1940 m. Odwiert ten po spełnieniu roli 
badawczej będzie mógł zostać wykorzystany jako otwór 
eksploatacyjny wód termalnych z utworów jury dolnej. 
W następnej kolejności w oparciu o ten odwiert planowana 
będzie realizacja ciepłowni geotermalnej zaopatrującej 
Piastów w ciepło.

Szansa na dotarcie do gorącej wody jest duża, ponieważ 
w otworach archiwalnych wykonywanych w okolicy 
Piastowa (na obszarze niecki warszawskiej) stwierdzono 
występowanie wysokotemperaturowych solanek 
w piaskowcowych skałach jury dolnej.

- Najbliższym naszemu miastu przykładem doskonałego 
wykorzystania wód termalnych za pomocą ciepłowni 
gazowo – geotermalnej jest Mszczonów. W Soc haczewie 
trwa właśnie odwiert. (…) To technologia przyszłości. 
I mimo tego, że działanie nie należy do najłatwiejszych, 
warto go podjąć, ponieważ w perspektywie kilku lat może 
ono znacznie poprawić stan powietrza w naszym otoczeniu 
oraz obniżyć opłaty za ciepło w domach. Jest o co walczyć 
– informuje Urząd Miasta w Piastowie. 

Kinga Rochalska,
Fot. wikipedia

PODSUMOWANIE. Rekordowy sezon rowerowy w Grodzisku Mazowieckim

M iasto c yk listów
Do końca listopada mieszkańcy Grodziska Mazowieckiego mogli wypożyczać rowery. Tegoroczny sezon zakończy 
się rekordowym wynikiem 25 tysięcy wypożyczeń.

To najlepszy sezon Grodziskiego 
Roweru Miejskiego w historii . 

Wzrosła nie tylko liczba przejazdów 
na rowerach oraz użytkowników – 
teraz jest ich już ponad 5000 – ale 
również liczba stacji i rowerów. Łącznie 
dostępnych jest 12 stacji i 92 rowery, a 
dzięki rozbudowie system objął swoim 
zasięgiem praktycznie całe miasto.

-Bardzo mnie ciesz y,  że rower 
miejski jest tak popularny w Grodzisku 
Mazowieckim. Staramy się cały czas 
wychodzić naprzeciw oczekiwaniom 
mieszkańców i otwierać stacje w 
nowych lokalizacjach. W mijającym roku 
wzbogaciliśmy się o trzy kolejne. A od 
września mamy też rowery wyposażone 
w bezpieczne foteliki do przewozu dzieci. 

Na sukces systemu roweru miejskiego 
w naszym mieście niewątpliwy wpływ 
ma to, że jest on prosty w użyciu. Rower 
miejski zdecydowanie ułatwia życie 
mieszkańców i korzystnie wpływa 
na ich kondycję fizyczną. Oczywiście 
przyczynia się też do zmniejszenia liczby 
samochodów. Możliwość wypożyczenia 
roweru zwiększa także naszą atrakcyjność 
turystyczną. Dzisiaj osoby odwiedzające 
Grodzisk Mazowiecki mogą rowerowo 
zwiedzać okolice. Opracowaliśmy kilka 
mapek z trasami rowerowymi i tak 
zachęcamy mieszkańców i ich gości 
do poznawania naszej gminy – mówi 
burmistrz Grzegorz Benedykciński.

Mieszkańcy Grodziska Mazowieckiego 
korzystają z rowerów bardzo regularnie. 

Od maja do września miesięczna liczba 
wypożyczeń utrzymywała się na stałym 
poziomie ponad 3 tysięcy. Najwięcej 
mieszkańcy Grodziska Mazowieckiego 
jeździli na rowerach w sierpniu – 
odnotowano wtedy 3932 wypożyczenia.

Średni czas wypożyczenia jednego 
roweru w tym sezonie wyniósł 22 minuty 
i 17 sekund. Największą popularnością 
cieszyły się stacje Hala Sportowa / 
ul. Westfala, PKP Deptak / ul. 1 Maja 
i Park im. hr. Skarbków / ul. 3 Maja, 
a użytkownicy najchętniej na rowerach 
pokonywali dystans między Parkiem
im. hr. Skarbków a Halą Sportową.

Rowery publiczne powrócą na ulice 
Grodziska Mazowieckiego już w marcu.

(a), Fot. www.grodzisk.pl
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Z A P R A S Z A M Y

7 grudnia (piątek)
Godz. 16.30 „Mali Maleńkiemu”
Wystawa prac plastycznych „Choineczka mała w 

Niepodległej stała” przy współudziale Zespołu Szkół 
Społecznego Towarzystwa Oświatowego.

Od godz. 18.00 koncer t „Kolędy w drodze do 
niepodległości”. Wykonawcy: zespół „Promyki” ze SP 
nr 382, zespół „Dzieciaki Śpiewaki” ze Szkoły Społecznego 
Towarzystwa Oświatowego, zespół „Vocale”, zespół 
wokalny ze SP nr 5 w Pruszkowie, zespół Young Ursus 
Voices. Wykonawcom towarzyszyć będzie Orkiestra 
Kameralna La Notte z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II 
stopnia w Suwałkach.

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

8 grudnia (sobota)
Godz. 13.00  Półki do Spółki - piąte urodziny!
Masz jakieś pozycje, które na półkach tylko zbierają 

kurz, przeczytane albo podwójne egzemplarze? Daj im 
szanse na drugie życie! Zobaczysz, że mogą jeszcze kogoś 
zainteresować i ucieszyć! Spotkanie jest darmowe.

Miejsce: Miejski Ośrodek Kultury w Piastowie 
(pr zestr zeń pomiędz y k inem a  bibl iotek ą) , 
ul. Warszawska 24;

Godz. 14.00 Jarmark Świąteczny
S z ko ł a  Po d s t a wowa  i m .  Fr yd e r y ka  C h o p i n a 

w Książenicach wspólnie z Radą Rodziców serdecznie 
zaprasza wszystkich Rodziców, mieszkańców Książenic 
i okolic na Jarmark Świąteczny! W programie: kiermasz 
ozdób świątecznych wykonanych przez uczniów, 
nauczycieli i rodziców, stoiska wystawców zewnętrznych 
oraz wspólne kolędowanie przy ognisku i występy 
muzyczne. Atrakcyjne menu: karkówka z grilla, pieczone 
ziemniaki, kiełbasa z patyka, bigos, barszczyk, napoje 
gorące, ciasta i grzaniec.

Miejsce: OSP Książenice aleja Olszowa 53, Książenice;
Godz. 14.00 Kiermasz Świąteczny
W programie: spotkanie ze św. Mikołajem, koncert kolęd 

i pastorałek, przedstawienie „Dziewczynka z zapałkami”, 
warsztaty artystyczne: zdobienia pierników i ciasteczek, 
wykonywania świątecznych ozdób oraz wiele innych 
atrakcji i niespodzianek.

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 w Brwinowie, 
ul. Józefa Piłsudskiego 11;

Godz. 16.00 Kiermasz Sztuki Współczesnej
Kiermasz Sztuki Współczesnej „Świąteczne Klimaty” 

(malarstwo olejne, akwarele, grafi ka, rysunek, rzeźba, 
ceramika). Gospodarze: Grażyna Kostawska i Piotr 
Szałkowski. Wstęp wolny.

Miejsce: Galeria „Ad-hoc” Ośrodka Kultury „Arsus”, 
Warszawa, ul. Traktorzystów 14;

Godz. 17.00 Wystawa malarstwa i rysunku Wiesława 
Sykuły

Galeria 51 m2 i Nadarzyński Ośrodek Kultury serdecznie 
zapraszają na otwarcie wystawy malarstwa i rysunku 
Wiesława Sykuły, malarza i rzeźbiarza, którego prace 
można znaleźć w wielu kolekcjach w kraju i za granicą. 
Ulubionym motywem artysty jest ekspresyjnie a zarazem 
oszczędnie malowany kobiecy akt.

Miejsce: Nadarzyński Ośrodek Kultury, Nadarzyn, 
pl. Poniatowskiego 42;

Godz. 19.00 Wieczór jazzowy - Marcin Wasilewski TRIO
Już niebawem czwarte wydarzenie w ramach Sezonu 

koncertowego 2018/2019 w Muzeum Starożytnego 
Hutnict wa Mazowieck iego im.  Stefana Woydy 
w Pruszkowie. Wystąpi przed Państwem  Marcin Wasilewski 
TRIO. Bezpłatne wejściówki na wydarzenie można odebrać 
w recepcji muzealnej od niedzieli, 4 listopada od godz. 
12:00. 

M i e j s c e :  M u z e u m  S t a r o ż y t n e g o 
Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy
w Pruszkowie, Pl. Jana Pawła II 2.

9 grudnia (niedziela)
Godz. 10.00 Kiermasz Świąteczny
Podczas kiermaszu znajdą Państwo wiele artykułów 

spożywczych, jak i przemysłowych, związanych ze świę-
tami Bożego Narodzenia, m.in.: wyrobów cukierniczych, 
wypieków świątecznych, bakalii, słodyczy, ozdób świą-
tecznych, pamiątek, rękodzieła, ceramiki artystycznej, 
wyrobów regionalnych, stroików, choinek, usług gastro-
nomicznych w postaci małych poczęstunków itp. Impreza 
połączona zostanie ze spotkaniem ze Świętym Mikołajem 
oraz animacjami dla dzieci!

Miejsce: Milanowskie Centrum Kultury, Mialnówek, 
ul. Kościelna 3.

Zebrał: (mg)

•Wystawy •Filmy •Koncerty •Spotkania

Pokaz przedpremierowy odbył się 
pod koniec sierpnia, na Grochowie, 

w klubokawiarni „Cała Jaskrawość”, zaś 
premiera – 9 września w Spółdzielni 
Socjalnej Wola. Sale pękały w szwach. 
„To polska odpowiedź na fi lm „Kedi – 
sekretne życie kotów” - zapowiedziała 
sierpniową projekcję Małgorzata 
Pi lewsk a z  k lubok awiarni  „Cała 
Jaskrawość”.

Plan pokazów
Filmowcy nie poprzestają jednak na 

dwóch dzielnicach. 14 i 28 listopada 
odbyły się projekcje w żoliborskich 
Miejscach Aktywności Lokalnej, zaś 
21 listopada mogliśmy zobaczyć fi lm 
w Ursusie, w ramach cyklu „Retro kino dla 
wszystkich” prowadzonego w Ośrodku 
Kultury „Arsus” przez Stowarzyszenie 
Pracownia Etnograficzna. Ostatni 
z tegorocznych pokazów odbędzie się 
w śródmieściu, 8 grudnia, w Rotacyjnym 
Domu Kultury na Jazdowie, przy 
ul. Jazdów 3/18. 

Kolejna projekcja zapowiedziana jest już 
na przyszły rok, 16 lutego, w Służewskim 
Domu Kultury, przy ul. Bacha 15, 
a  o r g a n i z u j ą  j ą  C a t e x p e r t s  – 
profesjonaliści  dla kotów, grupa 
ekspercka przygotowująca specjalny 
program wydarzeń z okazji Dnia Kota 
2019 w Warszawie.

Wstęp na wszystkie pokazy filmu 
i dyskusje z zaproszonymi ekspertami 
jest  bezpłatny.  Prawie k ażdemu 
spotkaniu towarzyszy też zbiórka karmy 
dla kotów z Fundacji Jokot. 

Pomoc dla czworonogów
„Zgłaszają się do nas przedstawiciele 

organizacji z innych miast. Udostępniamy 
film wszystkim instytucjom, które 
nas o to poproszą i zorganizują u 
siebie publiczną projekcję, połączoną 
z dyskusją o prawach zwierząt” - 
zapewniają twórcy z „Filmowni”. Kilka 

stowarzyszeń prozwierzęcych już 
się zgłosiło i zorganizowało pokaz, 
połączony z warsztatami, np. budowy 
domków dla kotów oraz innymi formami 
udzielania pomocy potrzebującym 
czworonogom.

Płytami DVD z nagraniem dokumentu 
zostały już obdarowane biblioteki 
publiczne w dzielnicy Ochota, Ursus, 
Śródmieście, Wola i Żoliborz. Można tam 
bezpłatnie wypożyczyć fi lm i obejrzeć 
w domu.

Zwierzęce losy
Na Facebooku grupy „Filmownia”, przy 

każdym wydarzeniu widnieje opis: 
„Film >>Gdyby koty mogły mówić<< 

opowiada o bezdomnych i wolno 
żyjących kotach z Warszawy i okolic. 
Kolejne epizody odsłaniają również 
historie, pozostających do tej pory 

w cieniu, kocich opiekunek, które na 
co dzień spędzają czas na udzielaniu 
pomocy potrzebującym czworonogom.
Losy z wierząt przedstawione są 
przez pracownicę schroniska, lekarkę 
weterynarii, osoby prowadzące dom 
tymczasowy, społeczne opiekunki 
miejskich kotów oraz prezeskę Fundacji 
JOKOT. Wszystkie kobiety opowiadają o 
losie niechcianych miejskich kotów, ale z 
ich historii wyłania się uniwersalny obraz 
odrzucenia i pogardy wobec słabszego.”

Kwestie poruszane w filmie powoli 
wychodzą poza fora internetowe dla 
kociarzy. To bardzo dobre zjawisko, 
ponieważ temat wolno żyjących i 
bezdomnych kotów dotycz y nas 
wszystkich – są one częścią naszego 
ekosystemu.

Tekst i foto:
Lucyna Dąbrowska

U NAS. Dokument o miejskich kotach podbija stolicę.

„Gdyby koty mogły mówić”
„Filmownia”, grupa produkcyjna z Warszawy, ukończyła swój fi lm dokumentalny o wolno żyjących i bezdomnych 
kotach, o którym pisaliśmy w grudniu ubiegłego roku. Udało się zebrać pieniądze na profesjonalne wytłoczenie 
płyt DVD z nagraniem. Zostały one podarowane fundacjom i schroniskom dla zwierząt oraz warszawskim 
bibliotekom, które zgodziły się wpisać je do swoich zbiorów. „Nadal można się zgłaszać po fi lm poprzez naszą 
stronę na Facebooku” – zachęcają fi lmowcy.

U NAS. Konkurs na kartkę świąteczną Wojewody

Zaprojektuj bożonarodzeniową kartkę!
Wojewoda Mazowiecki zaprasza wychowanków całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych z całego 
Mazowsza do udziału w jedenastej edycji konkursu na wykonanie kartki świątecznej. Najlepszy projekt oraz pięć 
wyróżnionych prac zostanie rozesłane jako kartka świąteczna z życzeniami bożonarodzeniowymi Wojewody do 
najważniejszych osób w państwie. Dla zwycięzców przewidziano nagrody. Prace należy dostarczyć do 10 grudnia, 
rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 14 grudnia br.

Oprócz nagrody – sprzętu 
komputerowego, zwy-

cięska praca zostanie ofi cjal-
ną kartką Bożonarodzeniową 
Wojewody Mazowieckiego. 
Wybrana praca oraz pięć 
wyróżnionych przekazane 
zostaną wraz z życzenia-
mi świątecznymi Wojewody 
Mazowieckiego do najważ-
niejszych osób w państwie, 
przedstawicieli samorządu 
terytorialnego i pracowników 
urzędu. Wszystkie zgłoszone 
prace będą zaprezentowane 
w okresie świątecznym na 
wystawie w holu głównym 
budynku Mazowieckiego 
Urzędu Wojewódzkiego.

Konkurs jest przeznaczo-
ny dla wychowanków ma-
zowieckich całodobowych 
placówek opiekuńczo-wy-
chowawczych. Prace mogą 
być wykonane dowolną me-
todą plastyczną, przez jedną 
osobę. Autorowi najwyżej 
ocenionej kartki zostanie 
wręczona nagroda rzeczowa, 

placówka, z której pochodzi 
laureat, otrzyma sprzęt kom-
puterowy, pięciu wyróżnio-
nych autorów otrzyma karty 
podarunkowe.

Projekty dostarczamy do 
10 grudnia 2018 r. (decyduje 
data wpływu). Pracę z wy-
pełnioną kartą zgłoszeniową 
i zgodą na upublicznienie 
danych należy przesłać na 
adres: 

Mazowiecki Urząd 
Wojewódzki w Warszawie 

Biuro Wojewody 
pl. Bankowy 3/5

00-950 Warszawa, z dopi-
skiem na przesyłce Kartka 

świąteczna – XI edycja 
lub złożyć osobiście 
w kancelarii urzędu, 

pl. Bankowy 3/5,
wejście F, pok. 1

(od poniedziałku do piątku 
w godzinach 8:00 – 16:00).

R e g u l a m i n  k o n k u r s u 
znajduje s ię  na stronie 
i n t e r n e t o w e j  u r z ę d u 
wojewódzkiego, pod linkiem:

R E K L A M A

h t t p s : / / m a z o w i e c k i e .
p l / p l / a k t u a l n o s c i /
aktualnosci/37262,Konkurs-
n a - k a r t k e - s w i a t e c z n a -

Wojewody.html
Ewa Filipowicz

Rzecznik Prasowy 
Wojewody Mazowieckiego
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SPORT. Mikołajkowy Konkurs Skoku Wzwyż w Milanówku

Sympatyczna, sportowa zabawa
W niedzielę 2 grudnia na Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Milanówku odbył się 6 już, rokroczny 
Mikołajkowy Konkurs Skoku Wzwyż. Organizatorzy wydarzenia: Uczniowski Klub Sportowy MTE Milanówek, 
Milanowskie Towarzystwo Edukacyjne i Milanowskie Centrum Kultury zapewnili uczestnikom i widzom świetną 
zabawę.

W widowiskowych lek-
koatletycznych zma-

ganiach wzięły udział dzieci 
i młodzież z roczników 2006-
2008 i 2003-2005. Młodzi 
skoczkowie i skoczkinie re-
prezentowali kluby sportowe 
z województw: mazowieckie-
go i łódzkiego.

Najliczniej reprezentowany
był UKS MTE Milanówek, 

ponadto w konkursie wystar-
towali zawodnicy i zawod-
niczki z klubów w Grodzisku 
Mazowieckim, Otrębusach, 
Teresinie, Warszawie, Pułtu-
sku, Domaniewicach i Ruścu.

Rangę imprezy podniósł 
udział trzech wyjątkowo uty-
tułowanych młodych zawod-
niczek w skoku wzwyż: Basi 
Burlewicz, Karoliny Parzy-

chowskiej i Julii Perzyńskiej, 
które i tym razem uplasowały 
się na czołowych miejscach.

Atmosferze spor towej 
rywalizacji towarzyszył klimat 
wesołej Mikołajkowej zaba-
wy. Zawodnicy wykonywali 
efektowne skoki nad coraz 
wyżej zawieszaną poprzecz-
ką, stopień trudności i emo-
cje rosły.

Zwycięzcom wręczono zło-
ciste puchary i Mikołajowe 
torby z nagrodami. Wszyst-
kich pozostałych uczestni-
ków Mikołajkowego Konkur-
su obdarowywano sukcesyw-
nie nagrodami pocieszenia 
w postaci czekolad.

Po hali obok zawodników 
w strojach sportowych krą-
żyły grupki uczniów w stro-
jach reniferów, w zabawnych 
Mikołajkowych czapkach 
i czapeczkach. Nauczyciele 
wychowania fizycznego ze 
Społecznej Szkoły Podstawo-
wej MTE w Milanówku dopin-
gowali i udzielali drobnych 

wskazówek technicznych 
zawodnikom. Jednocześnie 
jednak wspólnie z uczniami 
wykreowali klimat  sympa-
tycznej sportowej zabawy, 
w której istotna jest nie tylko 
rywalizacja czy wygrana, ale 
równie ważna jest sama przy-
jemność wspólnego uprawia-
nia sportu i brania udziału 
w sportowych wydarzeniach.

Tekst i foto: (PS)

DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ DLA PRACOWNIKÓW – KFS

Co to jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy?
Istotą utworzenia Krajowego Funduszu Szkoleniowego jest przeznaczenie części składki 
odprowadzanej przez pracodawców na Fundusz Pracy, na wsparcie kształcenia ustawicznego 
podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem rozwiązania jest zapobieganie utracie 
zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicz-
nie zmieniającej się gospodarki.
Zakres wsparcia pracodawcy środkami KFS?
Podstawowym przeznaczeniem KFS jest dofinansowanie – na wniosek pracodawcy – kształce-
nia ustawicznego pracowników zatrudnionych w firmie. Skorzystać z tych środków może także 
sam pracodawca. Środki KFS mogą zostać przeznaczone na finansowanie kursów, studiów 
podyplomowych oraz egzaminów, jak również na doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych 
u pracodawcy, niezbędne przed podjęciem kształcenia badania lekarskie i psychologiczne oraz 
ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu.
Środki KFS przekazane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą, w rozumieniu prawa 
konkurencji UE, stanowią pomoc de minimis, o której mowa we właściwych przepisach prawa 
UE dotyczących pomocy de minimis.
Kto może otrzymać środki z KFS?
O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszyscy pracodawcy, którzy 
zamierzają inwestować w podnoszenie swoich własnych kompetencji lub kompetencji osób 
pracujących w firmie. 
UWAGA!
Pracodawcą, w rozumieniu Kodeksu Pracy, jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała 
osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia ona pracowników.
Pracodawca może otrzymać środki na sfinansowanie:
1.   80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego  
      wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
2.  100% kosztów kształcenia ustawicznego – jeśli należy do grupy mikroprzedsiębiorców, nie więcej 
      jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.
Wybór instytucji edukacyjnej prowadzącej kształcenie ustawiczne lub przeprowadzającej egzamin 
pozostawia się do decyzji pracodawcy. Zakłada się, że pracodawca będzie racjonalnie inwestował 
środki własne, na które składa się zarówno 20% wkładu własnego, jak i pozostałe koszty 
(nieobecności w pracy, delegacji itp.).
Pracodawca planujący zorganizowanie szkolenia musi złożyć do powiatowego urzędu pracy, 
właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności, wniosek 
o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego.
Krajowy Fundusz Szkoleniowy cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród pracodawców 
prowadzących działalność na terenie naszego powiatu. Świadczy o tym fakt, iż w bieżącym roku tut. 
Urząd Pracy rozdysponował całą kwotę w ramach przyznanego limitu, z przeznaczeniem 
na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.

KĄCIK ADOPCYJNY
Tola nadal czeka...

t r a f i ł a  d o  n a s 
w  s i e r p n i u  r a z e m 
z innymi psimi dziećmi. 
Ws z y s c y  p o j e c h a l i 
już do domów, a ona 
jedna została. Tolka jest 
mniej kontaktowa niż 
inne nasze szczeniaki, 
w y m a g a  w i ę c e j 
pracy, ale jest bardzo 
wrażliwa i uczuciowa 
w  s t o s u n k u  d o 
wszystkich znanych 
cioć i wujków. Uwielbia głask anie  po br zuszku 
i zabawy. Tola będzie wspaniałą przyjaciółką na dobre 
i złe. Czeka na szanse...Być może od Ciebie?

Wiek: 8 miesięcy, wielkość: średnia, odrobaczenie: 
tak, szczepienia: tak, zachipowany: tak, kastracja: tak.
Posiada książeczkę zdrowia.

Cyryl to duży i groźny 
pies, trzeba na niego 
uważać bo może. . . .
zalizać na śmierć To 
f a j n y,  w y l u z o w a n y 
chłopak, jego charakter 
n i j a k  n i e  p r z ys t a j e 
d o  w y g l ą d u ,  l u b i 
pieszczoty, przytulanie 
i  z a b a w y .  Ł a d n i e 
chodzi na smyczy. No 
i  jego super modne 
umaszczenie marengo 
– kawał przystojniaka 
z niego, nieprawdaż?

Cyryl najlepiej będzie się czuł na podwórzu z ciepłą 
budą z możliwością wejścia do domu, w zależności od 
nastroju. Wiek: 9 lata, wielkość: duży, odrobaczenie: 
tak, szczepienia: tak, zachipowany: tak, kastracja: tak,  
Posiada książeczkę zdrowia.

***
Warunkiem adopcji  jest podpisanie umow y 

adopcyjnej zobowiązującej do należytej opieki nad 
psem. Kontakt w sprawie adopcji: 698-940-045

R E K L A M A

O G Ł O S Z E N I E  U R Z Ę D O W E
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N A     S P R Z E D A Ż

3641/1821/OMS Pruszków, 4 pokoje, pow. 63
m2, cena 359.000 zł

3635/1821/OMS Pruszków, Żbików, 2 pokoje,
pow. 41 m2, cena 260.000 zł

3637/1821/OMS Pruszków, Parzniew,3 pokoje,
pow. 57 m2, ogródek o pow. 150 m2, cena
396.000 zł

3638/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 45
m2, cena 331.500 zł

3626/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 53
m2, cena 391.000 zł

3628/1821/OMS Grodzisk Mazowiecki,
2 pokoje, pow. 46 m2, cena 249.000 zł

3629/1821/OMS Piastów, 3 pokoje, pow. 73
m2, cena 405.000 zł

3631/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 54
m2, cena 281.000 zł

3632/1821/OMS Milanówek, 3 pokoje, pow. 
50 m2, cena 265.000 zł

3633/1821/OMS Pruszków, 4 pokoje, pow. 64 
m2, cena 339.000 zł

3627/1821/OMS Grodzisk Mazowiecki,
3 pokoje, pow. 60 m2, cena 309.000 zł

3625/1821/OMS Pruszków, Malichy, 2 pokoje 
o pow. 55 m2 + ogródek o pow. 50 m2, cena
396.000 zł 

3623/18218OMS Grodzisk Mazowiecki,
2 pokoje, pow. 48 m2, cena 260.000 zł

3621/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, parter, 
pow. 50 m2 + ogródek o pow. 138 m2 , cena
450.000 zł

3620/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 42 
m2, cena 299.000 zł

3619/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 56 
m2, cena 395.000 zł

3616/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 60 
m2, cena 308.000 zł

3615/1821/OMS Grodzisk Mazowiecki,
2 pokoje, pow. 49 m2, cena 265.000 zł

3613/1821/OMS Grodzisk Mazowiecki, stan
deweloperski, 3 pokoje, pow. 75 m2, cena
425.000 zł

3612/1821/OMS Grodzisk Mazowiecki,
2 pokoje, pow. 43 m2, cena 228.000 zł

3610/1821/OMS Pruszków, 4 pokoje, pow. 72
m2, cena 357.000 zł

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

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

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

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

3564/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 49 
m2, cena 225.000 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

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 267.000 zł

3540/1821/OMS Milanówek, 3 pokoje, pow. 
56 m2, cena 220.000 zł

3538/1821/OMS Grodzisk Mazowiecki, 
kawalerka, pow. 32 m2, cena 163.000 zł

3522/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 49 
m2, cena 288.000 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

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

3423/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 49 
m2, cena 250.000 zł

3419/1821/OMS Grodzisk Mazowiecki,
3 pokoje, pow. 66 m2, cena 400.000 zł

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

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

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

3121/1821/OMS Grodzisk Mazowiecki,
4 pokoje, pow. 79 m2, cena 319.000 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

1813/1821/ODS Nadarzyn, stan deweloperski,
5 pokoi, pow. 168 m2, działka 1000 m2, cena
759.000 zł

1811/1821/ODS Nadarzyn, wolnostojący,
5 pokoi, pow. 350 m2, działka 4185 m2, cena 
750.000 zł

1808/1821/ODS Pruszków, bliźniak, 7 pokoi, 
pow. 169 m2, działka o pow. 455 m2, cena
695.000 zł

1807/1821/ODS Pruszków, Ostoja, szeregowiec,
5 pokoi, pow. 156 m2, działka 196 m2, cena
550.000 zł

1806/1821/ODS Pruszków, Gąsin,  stan
deweloperski, 4 pokoje, pow. 110 m2, działka 
o pow. 371 m2, cena 545.000 zł

1805/1821/ODS Piastów,  wolnostojący,
2 pokoje, pow. 80 m2, działka o pow. 700 m2, 
cena 415.000 zł

1804/1821/ODS Brwinów, Otrębusy, bliźniak,
3 pokoje, pow. 100 m2, działka o pow. 600 m2,
cena 599.000 zł

1800/1821/ODS Nadarzyn, Rusiec, stan
surowy otwarty, 5 pokoi, pow. 215 m2, działka 
o pow. 1130 m2, cena 435.000 zł

1801/1821/ODS Żabia Wola, Osowiec, duży
obiekt, 40 pokoi, pow. 1800 m2, działka o pow.
10 150 m2, cena 1.650.000 zł

1 7 8 4 / 1 8 2 1 / O D S  P r u s z k ó w,  s e g m e n t
środkowy, stan deweloperski, 4 pokoje, pow. 
125 m2, działka o pow. 180 m2, cena 510.000 zł

1767/1821/ODS Ożarów Mazowiecki, Wolskie,
wolnostojący, 5 pokoi, pow. 140 m2, działka 
o pow. 500 m2, cena 670.000 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 550.000 zł

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

1751/1821/ODS Grodzisk Mazowiecki 
Radonie, wolnostojący, 4 pokoje, pow. 145
m2, działka o pow.1910 m2, cena 569.000 zł

1752/1821/ODS Warszawa, Ursus, wolnostojący,
5 pokoi, pow. 300 m2, działkao 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

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 Maz., segment skrajny,
4 pokoje, pow. 130 m2, działka o pow. 202 m2,
cena 550.000 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 549.000 zł

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

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

1720/1821/ODS Milanówek, wolnostojący,
5 pokoi, pow. 160 m2, działka pow. 1500 m2, 
cena 799.000 zł

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

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

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

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 550.000 zł

1668/1821/ODS Milanówek, wolnostojący,
8 pokoi, pow. 175 m2, działka pow. 881 m2,
cena 750.000 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 550.000 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

1644/1821/ODS Pruszków, wolnostojący,
magazyn wysokiego składowania wraz 
z wyposażeniem, pow. 600 m2, działka pow. 
1400 m2, cena 2.900.000 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 
1.080.000 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

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

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

1594/1821/ODS Wolica, wolnostojący, stan
deweloperski, 7 pokoi, pow. 219 m2, działka 
pow. 1070 m2, cena 972.000 zł

1590/1821/ODS Ożarów Maz., Ołtarzew,
wolnostojący, stan do wykończenia, 6 pokoi, 
pow. 250 m2, działka pow. 1250 m2, cena 
1.100.000 zł

1583/1821/ODS Grodzisk Mazowiecki,
wolnostojący, mieszkalno – usługowy, pow. 
1300 m 2,  dz ia łk a  pow.  2800 m 2,  cena
3.150.000 zł

1523/1821/ODS Grodzisk Mazowiecki, stan
deweloperski, bliźniak, 4 pokoje, pow. 150 m2,
działka pow. 500 m2, cena 550.000 zł

1524/1821/ODS Grodzisk Mazowiecki, stan 
deweloperski, bliźniak, 6 pokoi, pow. 160 m2,
działka pow. 750 m2, cena 640.000 zł

1517/1821/ODS Łomianki, stan deweloperski,
wolnostojący, 4 pokoje, pow. 174 m2, działka
pow. 610 m2, cena 945.000 zł

1512/1821/ODS Milanówek, stan surowy
otwarty, bliźniak, 5 pokoi, pow. 150 m2,
działka pow. 500 m2, cena 380.000 zł

1502/1821/ODS Raszyn, Falenty,  stan
deweloperski, pół bliźniaka, 5 pokoi, pow. 215 
m2, działka pow. 550 m2, cena 550.000 zł

1491/1821/ODS Pruszków,  segment ,
6 pokoi, pow. 238 m2, działka pow. 300 m2,
cena 860.000 zł

1487/1821/ODS Magdalenka, wolnostojący,
3 pokoje, pow. 85 m2, działka pow. 1800 m2, 
cena 670.000 zł

1472/1821/ODS Pruszków, Ostoja, połowa
bliźniaka, 4 pokoje, pow. 200 m2, działka pow. 
605 m2, cena 599.000 zł

1467/1821/ODS Nadarzyn, wolnostojący, 
5 pokoi, pow. 180 m2, działka pow. 2400 m2, 
cena 730.000 zł

1451/1821/ODS Milanówek, wolnostojący,
3 pokoje, pow. 340 m2, działka pow. 1402 m2,
cena 790.000 zł

1443/1821/ODS Brwinów, wolnostojący, pow.
230 m2, działka pow. 1300 m2, 5 pokoi, cena
1.570.000 zł

1448/1821/ODS Michałowice, wolnostojący,
4 pokoje, pow. 106 m2, działka pow. 916 m2,
cena 790.000 zł

1444/1821/ODS Kuklówka Zarzeczna, 
wolnostojący, 7 pokoi, pow. 318 m2, działka
pow. 1500 m2, cena 890.000 zł

76/1821/ODS Nadarzyn, Urzut, wolnostojący,
stan surowy zamknięty, pow. 200 m2, 5 pokoi,
działka pow. 1200 m2,  cena 320.000 zł

MIESZKANIA
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1366/1821/ODS Pruszków, Parzniew, pół
bliźniaka, pow.100 m2, 4 pokoje, działka pow. 
500 m2, cena 360.000 zł

1550/1821/ODS Brwinów, wolnostojący,
2 pokoje, pow. 80 m2, działka 1320 m2, cena
400.000 zł

1536/1821/ODS Otrębusy, bliźniak, 5 pokoi, 
pow. 182 m2, działka pow. 1640 m2, cena 
699.000 zł

1540/1821/ODS Raszyn, stan deweloperski,
6 pokoi, pow. 210 m2, działka pow. 780 m2, 
cena 680.000 zł

1545/1821/ODS Raszyn, wolnostojący, stan
do wprowadzenia, 5 pokoi, pow. 210 m2, 
działka pow. 780 m2, cena 930.000 zł

1 5 2 8 / 1 8 2 1 / O D S  N a d a r z y n ,  R o z a l i n ,
wolnostojący, 3 pokoje, pow. 180 m2, działka 
pow. 1800 m2, cena 695.000 zł

2854/1821/OGS Brwinów, Żółwin, budowlana,
pow. 1000 m2, cena 135.000 zł

2851/1821/OGS Izabelin,  Hornówek, 
budowlana, pow. 1369 m2, cena 615.000 zł

2852/1821/OGS Stare Babice, Klaudyn, 
budowlana, pow. 1200 m2, cena 490.000 zł

2853/1821/OGS Pruszków, budowlana, pow.
580 m2, cena 275.000 zł

2856/1821/OGS Brwinów, Żółwin, budowlana,
pow. 1024 m2, cena 179.000 zł 

2847/1821/OGS Stare Babice, Zielonki Wieś,
budowlana, pow. 1350 m2, cena 496.000 zł

2849/1821/OGS Ożarów Mazowiecki,
Pogroszew Kolonia, rolna, pow. 10.000 m2, 
cena 170.000 zł

2845/1821/OGS Ożarów Mazowiecki,
budowlana, pow. 1900 m2, cena 702.000 zł

2843/1821/OGS Piastów, budowlana, pow.
710 m2, cena 420.000 zł

2842/1821/OGS Izabelin,  Hornówek,
budowlana, pow. 1900 m2, cena 1.520.000 zł

2841/1821/OGS Żabia Wola,  Wycink i
Osowskie, budowlana, pow. 1080 m2, cena
125.000 zł

2840/1821/OGS Żabia Wola,  Wycink i
Osowskie, budowlana, pow. 1000 m2, cena
110.000 zł

2838/1821/OGS Żabia Wola, Osowiec,
budowlana, pow. 1000 m2, cena 100.000 zł

2837/1821/OGS Grodzisk Mazowiecki,
Szczęsne, budowlana, pow. 7200 m2, cena 
655.000 zł

2836/1821/OGS Pruszków, budowlana, pow. 
800 m2, cena 480.000 zł

2835/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, budowlana,
pow. 1200 m2, cena 197.000 zł

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

2825/1821/OGS Nadar z yn 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 712.000 zł

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

2 8 0 2 / 1 8 2 1 / O G S  W y c i n k i  O s o w s k i e , 
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

2785/1821/OGS Nadarzyn, Wolica, budowlana, 
pow. 1686 m2, cena 370.000 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

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,  Wycink i 
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

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

2 7 2 8 / 1 8 2 1 / O G S  M i c h a ł o w i c e  Wi e ś ,
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

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 455.000 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2546/1821/OGS Ożarów Mazowiecki, 
budowlana, pow. 640 m2, cena 260.000 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,
budowlana, pow. 8600 m2, cena 100.000 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

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

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

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

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

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

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

CHCESZ SPRZEDAĆ NIERUCHOMOŚĆ, ZGŁOŚ: (22) 730-33-43
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O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  A
DAM PRACĘ:
-Agencja ochrony poszukuje osób 

z orzeczeniem o niepełnosprawności 
do  prac y  pr z y  ochronie  małe j 
budowy w Pruszkowie i Żabiej Woli. 
Nie wymagamy doświadczenia. Tel. 
577 303 512

- D u ż a  h u r t ow 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 g i e l s k i m :
rekrutacja@flesch.pl

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

SZUKAM PRACY:
- S z u k a m  p r a c y ,  m o ż e  b y ć 

sprzątanie na popołudnia lub praca 
w ochronie, Milanówek. Tel. 664 
887 107

-Ukrainka lat 50 podejmie się opieki 
na osobą starszą lub sprzątania. 
Ursus. Tel. 531 756 937

AUTOMOTO:
-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 ą  s t a r ą  t o y o t ę , 
m e r c e d e s y :  1 2 4 d ,  1 9 0 d ,  b u s y 
japońskie. Tel. 668 171 639

-Kupię każdy samochód osobowy 
i dostawczy, również rozbity i bez 
dokumentów. Tel. 519 353 990

- K u p i ę  s t a r s z e  m e r c e d e s y : 
osobowe, dostawcze i ciężarowe. 
Stan techniczny bez znaczenia. 
Mogą być bez przeglądu i OC. Tel. 
668 171 639

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

-Sprzedam części do Fiata 126p: 
szyba, licznik, 2 felgi, zderzak. Tel. 
885 444 825

-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: 160 zł. Tel. 794 075 
280

-Sprzedam Peugot 407 diesiel 2.0 
z 2007 r., bogate wyposażenie, stan 
bardzo dobry. Cena: 14 000 zł. Tel. 
666 601 438

MARTYMONIALNE
-40-latka: wysoka, szczupła, wolna 

pozna Pana w wieku: 40 - 44 lata. Tel. 
784 340 145

- D o j r z a ł ą  s t a r s z ą  p a n i ą 

z temperamentem pozna elegancki 
wysportowany 57 latek z Ursusa. Tel. 
794 533 671

-Poznam samotną uczciwą panią 
na resztę życia, mam 57 lat, sam 
mieszkam, Ursus. Tel. 511 012 107

- P o z n a m  s u p e r  p r z y j a c i e l a , 
kulturalnego, zadbanego. Tel. 692 
520 340

-Szukam Pana w wieku 60 plus 
do stałego związku, interesuję się 
muzyką lat 50-tych i 60-tych. Tel. 
664 887 107

NIERUCHOMOŚCi:
-Bramki k. Błonia dom z działką

3 ha przy trasie na Poznań tanio, 
media. Tel. 505 345 767

- C h ę t n i e  w y n a j m ę  d o m 
wolnostojący do 100 m2 z małą działką 
w okolicach Grodziska Maz. Tel. 506 
85 20 85

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

-Sprzedam dom wolnostojący 
w Regułach. Powierzchnia użytkowa 
domu: 100 m2, działka 915 m2, garaż 
30 m2, wszystkie media. Cena: 790 
tys. zł do negocjacji. Tel. 602 584 504

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

-Sprzedam nieruchomość rolną
w Sadków, gmina Belsk Duży, pow. 
2,42 ha, w połowie stary sad. Dom 
mieszkalny 80 m2,obora 137 m2, 

stodoła 135 m2. Prąd, woda miejska. 
Cena do uzgodnienia. Tel. 516 196 
340

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

- W y n a j m ę  d o m  z a  n i e w i e l k i 
remont. Tel. 663 915 817

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

platery, szable, bagnety, orzełki, 
ks iążk i ,  odznak i ,  odznaczenia , 
pocztówki, bibeloty zakupię – za 
gotówkę. Tel. 504 017 418; 601 336 063

- B a t e r i e  u m y w a l k o w e  t y p u 
lekarskiego, łokciowe, dwie szt. 
Sprzedam. Tel. 503 002 915

-Drzwi drewniane jasne pełne, 
nowe w świetle muru 103 cm x 206 
cm, cena 100 zł. Kantówka 7x14,3 
mb, 4 szt, sucha impregnowana, cena 
80 zł. Blacha cynkowa m kw. 3,50, 
odcinki 1,0x0,75, 1,0x0,67, 1,75x1,0, 
cena 120 zł. Nożyce elektryczne do 
blachy Celma, cena 90 zł. Piła kątowa
ukośna ręczna, nowa markowa90 zł. 
Tel. 601 945 583

-Dużą,  sprawną wagę polową 
sprzedam. Tel. 505 345 767

-Dwa foteliki dziecięce (przód, tył) 
do roweru sprzedam. Tel. 511 505 265

-Kupię przyczepkę motocyklową, 
która była mocowana z tyłu do 
m o t o c y k l a .  I n t e r e s u j ą  m n i e 
p r z y c z e p k i  N i e w i a d o w ,  P a v , 

Motorkuli i inne ciekawe. Tel. 505 
529 328

-Kupię stare polskie motocykle: 
Sokół, CWS, Moj130, SM500, Lech, 
Podkowa, Tornedo, Junak, WSK, 
WFM,  SHL i  inne c iek awe oraz 
wszelkie części, nawet drobne. Tel. 
505 529 328

-Kupię stare polskie motocykle: 
Sokół, CWS,Moj130,SM500,Lech,Po
dkowa,Tornedo,Junak,WSK,WFM,SHL 
i inne ciekawe oraz wszelkie części, 
nawet drobne. Tel. 505 529 328

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

-Kupię tanio dorosłego pieska 
Chihuahua. Tel. 506 85 20 85

- K u p i ę  u m u n d u r o w a n i e 
i wyposażenie Milicji Obywatelskiej, 
ZOMO, ORMO i Ludowego Wojska 
Polskiego z lat 1945-1990. Tel. 516 
803 952, mail: tomsob@o2.pl

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

-Lustro stojące o wys. 150 cm 
x 40 cm z możliwością powieszenia 
sprzedam. Tel. 694 930 816

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



Drobne od osób prywatnych za darmo! Wyslij treść 
SMS na nr. 601 438 500* lub zadzwoń: (22) 730 33 41

*Koszt SMS wg. taryfy operatora
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-Nieużywany słownik angielsko 
– polski Stanisławskiego z 1983 r 
sprzedam i zbiór ksiązek o tematyce 
morskiej. Tel. 503 002 915

-Nowy stabilizator na nogę (prawa 
kostka) rozm. 38 sprzedam. Tel. 694 
930 816

- N o w y,  n i e u ż y w a ny  m a t e r a c 
przeciwodleżynowy nowej generacji 
3D sprzedam. Cena;  1700 zł  do 
negocjacji. Wymiary: 90 cm x 200 cm. 
Tel. 603 766 398

- O k a z j a !  W y p r z e d a ż  n o w y c h 
garniturów w różnych kolorach 
w bardzo niskiej cenie, wymiary: 
wzrost: 182 cm, obwód klatki piersio-
wej: 96 cm, obwód pasa: 92 cm. Tel. 
660 930 281, po godz.15-tej

- S p r z e d a m  2 5  e g z e m p l a r z y 
„Muratora”, po 2 zł za sztukę. Tel. 574 
215 996

-Sprzedam akwarium o wymiarach 
41 cm x 25 cm x 25 cm. Cena 40 zł. 
Tel. 574 215 996

-Sprzedam aparat fotograficzny 
a n a l o g o w y  m a r k i  Z e n i t  1 2 X P, 
o b i e k t y w  4 4 m 4  z  f u t e r a ł e m , 
oryginalny nie używany. Cena: 300 
zł. Tel. 517 306 307

-Sprzedam autofotelik dziecięcy.  
Cena: 50 zł. Tel. 695 681 450

-Sprzedam autofotelik dziecięcy 
styropianowy. Cena: 40zł. Tel. 695 
681 450

-Sprzedam bardzo ładną nową 
kurtkę z norek, kolor czekolada, 

rozm. 46. Cena: 1500 zł. Tel. 502 
629 315

-Sprzedam bardzo tanio maszynę 
ze stołem do siatki ogrodzeniowej. 
Tel. (22) 755 74 87

- S p r z e d a m  b u t l ę  g a z o w ą 
turystyczną, nową. Cena: 80 zł. Tel. 
695 681 450

-Sprzedam dwa fotele. Tapicerka, 
o b i c i e  k o l o r  z i e l o n o - b e ż o w y. 
W y m i a r :  1 x 1  m  ze  s c h ow k a m i 
w siedzeniu. Tel. 694 930 816

-Sprzedam dwa tunele o wym.
8 x 31 m, szkalne szczyty. Cena: 3000 
zł/szt. Tel. 509 275 746

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

-Sprzedam elektr yczny wózek
inwalidzki prod. USA typu skuter. Stan 
bardzo dobry. Tel. 505 727 985, (22) 
730 16 64

-Sprzedam futerko z kóz, czarne 
długie, rozm. 48, mało używane. 
Cena: 200 zł. Tel.663 317 170

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

-Sprzedam kołowrotek Rex z lat 
60-tych w idealnym stanie, Ursus. Tel. 
794 533 671

-Sprzedam kominek 14 kw, żeliwny, 
francuski z boczą p. szybą 70/50/38, 
nowy. Cena: 1000 zł. Tel. 666 578 175

- S p r z e d a m  k u r t k ę  s k ó r z a n ą 
damską czarną. Długość: 70 cm, 
nowa. Cena: 50 zł. Tel. 695 681 450

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

- S p r z e d a m  l o k a l i z a t o r  G P S ,
komplet z pudełkiem. Cena: 130 zł. 
Cena: 574 215 996

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

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

-Sprzedam papużki faliste. Tanio. 
Tel. (22) 755 74 87

-Sprzedam pianino czarne Calipso. 
Tel. 505 345 767

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

-Sprzedam rehabilitacyjny materac 
masujący Enabio2 firmy Vitberg, 
wyrób medyczny. Cena: 900 zł. Tel. 
692 584 274

- S p r z e d a m  r o l k i  d z i e c i ę c o 
młodzieżowe „Abec –Corbon”,dł. 
wew. buta miękkiego: 21 cm. Cena: 
50 zł. Tel. 695 681 450

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

-Sprzedam rower górski,  rama 
męska. Koła 24 cale. Cena: 100 zł. Tel. 
574 215 996

-Sprzedam rower trójkołowy, stan 

bardzo dobry, koła 20 cali. Tel. 668 
557 971

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

- S p r z e d a m  s k ł a d a n e  ł ó z k o 
metalowe (polowe), stan bardzo 
dobry. Cena: 25 zł. Tel. 502 832 676

-Sprzedam skuter elektr yczny 
Celebrit XL, prod. USA do 140 kg 
wagi dla osoby niepełnosprawnej. 
Stan bardzo dobry. Tel. 505 727 985 
lub 22 730 16 64

-Sprzedam stół: 140 (rozsuwany do 
220 cm) x 80 cm + 6 krzeseł kolor tofi, 
drewniane. Tel. 503 002 915

- S p r z e d a m  t a n i o  g a z o w y , 
zbiornikowy podgrzewacz wody, typ 
Richmond PL3032 w bardzo dobrym 
stanie. Tel. 607 435 188

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

-Sprzedam tanio, nowy kocioł 
gazowy centralnego ogrzewania, 
typ: GCO22-00, Tel. 607 435 188

-Sprzedam telewizor kineskopowy 
21 cali. Cena: 70 zł. Tel. 664 887 107

-Sprzedam wielofunkcyjna mate 
masującą na fotel. Cena: 120 zł. Tel. 
692 584 274

-Spr zedam wózek inwal idzk i , 
balkonik, krzesło sanitarne i chodzik. 
Tel. 662 941 341

-Tanio kupię starszą suczkę rasy 
Chihuahua. Tel. 508 670 667

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

USŁUGI:
-Groby –  spr zątanie,  mycie  - 

Warszawa Ursus, Włochy, Wola. Tel. 
794 465 341

-Pożyczki dla rolników pod grunty 
orne, bez BIK, umowa notarialna, 
R R S O  3 6 % / r o k ,  s z y b k o ,  o d 
5 hektarów. Dzwoń 24h, Tel. 577 
873 616

- P r ze p rowa d z k i ,  o p róż n i a n i e 
mieszkań. Tel. 605 303 836

- Wyc ink a  dr zew,  p ie lęgnacja 
żywopłotów, wywóz gałęzi, przewozy
gabarytów itp. Tel. 515 146 480

RÓŻNE:
-Bezpłatny wywóz złomu. Tel. 515 

146 480 lub 797 760 488
-Mam 80 lat, jestem z Warszawy.

Potr zebuję wersalk i  w dobr ym 
stanie. Tel. 668 305 523

- P r z y j m ę  t a p c z a n  l u b  f o t e l 
rozk ładany oraz nie zniszczoną 
kołdrę, tylko z Warszawy. Tel. 668 
305 523

- Z a s ł o n y,  k o l o r :  s t a r e  z ł o t o 
sprzedam. Wysokość: 2,5 m. Tel. 694 
930 816

-Żyrandol trójramienny, mosiężny, 
tanio sprzedam. Tel. (22) 723 11 18 po 
godz. 18-tej
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