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U NAS. Legia Training Centre – szansa dla regionu

Powstanie Akademia 
Piłkarska Legii Warszawa
Gmina Grodzisk Mazowiecki już wkrótce stanie się piłkarskim zagłębiem młodych 
talentów za pośrednictwem klubu Legia Warszawa. Zapadły najważniejsze decyzje 
w sprawie budowy w Książenicach Ośrodka Treningowo-Szkolnego z Kompleksem 
Badawczo-Rozwojowym. Otwarcie obiektu przewidywane jest na 2020 rok. Stanie 
się on główną siedzibą Akademii Piłkarskiej Legii Warszawa.

Ośrodek będzie kosztowną inwestycją, 
k t ó r a  o b e j m i e  b u d o w ę  s z e ś c i u 

pełnowymiarowych boisk, w tym pięciu 
z naturalną nawierzchnią. Prezes klubu, 
Dariusz Mioduski od lat pragnął zrealizować 
projekt stworzenia wielofunkcyjnego 
kompleksu, który umożliwiłby szkolenie 
nowego pokolenia piłkarzy oraz doskonalenie 
obecnych sportowców. Nadszedł moment, 
kiedy koncepcje rozwojowe Legii Warszawa 
zaczynają być wdrażane w życie. Zostało 
wyznaczone miejsce, przetarg rozstrzygnięty, 
prace powinny zostać rozpoczęte lada 
moment.

Koszt inwestycji został wyceniony na 
o k o ł o  8 0  m i l i o n ów  z ł o t yc h .  Ś ro d k i 
finansowe na realizację tego ogromnego 

przedsięwzięcia zostały pozyskane w sporej 
części z Ministerstwa Sportu i Turystyki. 
Dotacja państwowa opiewa na kwotę 11 
milionów złotych. Pozostały kapitał zapewnią: 
kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa 
Krajowego, dotacja z Ministerstwa Rozwoju 
oraz wkład własny klubu.

26 marca oficjalnie przekazano plac 
budowy. Prace mają rozpocząć się szybko, 
ponieważ oddanie obiektu do użytku 
przewidywane jest na czerwiec 2020 roku. 
Rzecznik prasowy Legii przekonuje, że 
kompleks będzie najnowocześniejszym 
obiektem tego typu w Polsce. Wszystko po to, 
aby szkolić najbardziej uzdolnionych piłkarzy 
z kraju oraz z zagranicy. 

Legia Training Center będzie obejmowało 

nie tylko boiska, ale także szatnie, gabinety 
lekarskie, sale konferencyjne, siłownie, strefę 
relaksacyjno-wypoczynkową oraz pełen 
kompleks hotelowy o cztero gwiazdkowym 
standardzie. Co więcej, klub sportowy 
Legia Warszawa nie chce czynić z ośrodka 
szkoleniowego zamk niętej  twierdz y 
przeznaczonej wyłącznie dla klubowych 
sportowców. W planach jest także budowa 

wydzielonej części, która ma służyć rozwojowi 
mieszkańców gminy. Chociażby z tego 
względu jest to ważna inicjatywa dla regionu. 
Budowa będzie stanowiła promocję dla 
powiatu grodziskiego oraz pozwoli na 
doskonalenie młodych piłkarzy z okolicy.

Aneta Czarnecka, 
Fot.: http://wot.waw.pl/czlonkowie/legia-

-warszawa-s-a/
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BEZ TABU
Drodzy Czytelnicy

Strajk nauczycieli stał się faktem, większość szkół 
i przedszkoli zostało zamkniętych. W niektórych 
placówkach edukacyjnych działają świetlice, w których w 
wyjątkowych sytuacjach możemy zostawić nasze dzieci. 
W wyjątkowych ponieważ opiekę w nich będą sprawować 
nieliczni nauczyciele, którzy nie przystąpili do strajku. 
Nasuwa się tylko pytanie jakie sytuacje są mniej lub 
bardziej wyjątkowe?

Większość z nas, rodziców ma w dniach strajku 
niemały problem z opieką nad dziećmi. Faktycznie 
ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach 
pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby 
i macierzyństwa  (Dz.U. z 2014 r. poz. 159 ze zm.) pozwala 
rodzicowi dziecka do lat 8 na skorzystanie z zasiłku 
opiekuńczego i zaopiekowanie się dzieckiem w sytuacjach 
gdy np. szkoła, przedszkole, żłobek zostaną zamknięte. 
Zasiłek taki wypłacany jest rodzicowi w wysokości 80% 
wynagrodzenia. Muszą jednak zostać spełnione warunki 
takie jak brak osób w rodzinie, które mogłyby zaopiekować 
się dzieckiem lub placówka do której uczęszcza dziecko 
musi być zamknięta zupełnie. W sytuacji kiedy chociażby 
świetlica w szkole będzie czynna zasiłek opiekuńczy nie 
przysługuje.

Sytuacja staje się więc patowa. Szkoły proszą aby 
przyprowadzać dzieci tylko w sytuacjach kryzysowych 
ponieważ jest zbyt mało nauczycieli do opieki, a nam 
nie przysługuje zasiłek ponieważ bądź co bądź świetlica 
jednak jest czynna.

Najgorszy jednak w całej tej sytuacji jest towarzyszący jej 
chaos. Do ostatniej chwili nikt nie wiedział jak zakończą się 
rozmowy z rządem i czy strajk się rozpocznie, teraz nikt nie 
wie ile może potrwać. Rodzice i dzieci nie wiedzą czy i jak 
trzeba będzie odpracować nieobecności oraz jak i kiedy 
nadrobić powstałe jednak zaległości.

Jak zwykle zapraszam wszystkich Państwa do dyskusji. 
Przedstawcie Państwo swój punkt widzenia, zarówno 
władze, nauczyciele jak i rodzice i uczniowie.

Pozdrawiam
Katarzyna Włodarczyk

REGION. Dodatkowe pasy ruchu, koniec bramek na A2

Trzeci pas już w 2021 roku
Poszerzenie autostrady A2 już niebawem stanie się faktem. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
podpisała umowę z wykonawcą, która obliguje do opracowania projektu oraz stosownej dokumentacji 
umożliwiającej rozpoczęcie prac.

Idea poszerzenia autostrady 
A2 na 88-kilometrowym 

odcinku Warszawa-Stryków 
zrodziła się w ubiegłym roku. 
Jednak o rozbudowę infra-
struktury komunikacyjnej na 
tym odcinku apelowano od 
dawna. Główną przyczyną 
jest gwałtownie zwiększające 
się natężenie ruchu, które 
znacząco odbiega od pro-
gnoz ekspertów z lat, kiedy 
projektowano autostradę. 
Skutek możemy obserwo-
wać w godzinach szczytu 
– kierowcy przemieszczają 
się znacznie wolniej niż do-
puszczają przepisy. Dalsze 
szacunki natężenia ruchu 
nie napawają optymizmem. 
Wreszcie zapadły konkretne 
decyzje.

Poszerzenie zakłada bu-

dowę dodatkowych pasów 
ruchu oraz likwidację nieuży-
wanych bramek w okolicach 
Pruszkowa. Umowa została 
już podpisana, a wykonawca 
niemal niezwłocznie rozpo-
czął prace. Przypuszcza się, 
że już w przyszłym tygodniu 
zostanie układana podbudo-
wa w nieczynnym Punkcie 
Poboru Opłat. 

Dodatkowe pasy ruchu 
będą dobudowane do jezdni 

po jej wewnętrznej stronie. 
Zgodnie z założeniami pro-
jektowymi, już podczas bu-
dowy pozostawiono rezerwę 
pod trzeci pas, dzięki czemu 
nie będzie konieczna prze-
budowa obiektów inżynie-
ryjnych. Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad 
informuje, że czas trwania 
prac przygotowawczych do 
inwestycji ocenia się na 19 
miesięcy, wobec czego nie 

potrwają one dłużej niż do 
2021 roku. Całkowity czas re-
alizacji ocenia się na okres do 
nawet 3 lat. Szacowany koszt 
przedsięwzięcia to około 600 
milionów złotych.

Głównym celem rozbu-
dowy jest dostosowanie in-
frastruktury autostrady do 
wciąż rosnącego stopnia 
natężenia ruchu. Dodatkowe 
pasy ruchu zwiększą bezpie-
czeństwo i przepustowość na 
odcinku Warszawa-Stryków. 
Zmodernizowana infrastruk-
tura zapewni adekwatne wa-
runki drogowe w przypadku 
powstania planowanego 
Centralnego Portu Komuni-
kacyjnego.

Aneta Czarnecka
Fot.: www.auto.dziennik.pl
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 Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 
o  szczególnych zasadach pr z ygotowania  i  rea l izac j i  inwest yc j i 
w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) zawiadamia się, że 
w dniu 6.03.2019 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie zezwolenia na 
realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 
ul. Warszawskiej, ul. Żyrardowskiej, ul. Kościuszki na terenie gminy Jaktorów.”

 Inwestorem przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Jaktorów, ul. Warszawska 33,
96-313 Jaktorów.

Działki usytuowania obiektu: (inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy 
Jaktorów).
Numery działek w istniejącym pasie drogowym:

• obręb 0006 Chylice – działka o nr ew. 124/2, 125/5, 125/3, 125/4, 166/3, 
166/4, 164/1;

• obręb 0005 Chylice-Kolonia – działka o nr ew. 530/1, 213/11;
• obręb 0011 Kolonia-Jaktorów – działka o nr ew. 373/1, 371/9, 370/3, 298/13, 

298/17, 298/9, 298/19;
• obręb 0015 Stare Budy – działka o nr ew. 477/30, 477/42, 477/31, 477/40, 

477/39;
• obręb 0014 Sade Budy – działka o nr ew. 217/45, 217/52, 217/33, 217/35, 

217/27, 217/21, 217/26, 217/51, 217/25, 217/49, 217/49, 217/47, 216/12;
• obręb 0013 Międzyborów – działka o nr ew. 367/5, 404/22, 404/21, 404/11, 

404/12, 404/23, 404/8, 399/1.
Numery działek stanowiące tereny wód płynących, nie podlegające podziałowi 
pod inwestycję:

• obręb 0014 Sade Budy – działka o nr ew. 217/19, 217/34.
Numery działek w projektowanym pasie drogowym (tłustym drukiem – numery 
działek przeznaczone do przejęcia pod inwestycję, przechodzące na rzecz 
właściwej jednostki samorządu terytorialnego, w  nawiasach numery działek 
po podziale):

• obręb 0006 Chylice – działka o nr ew. 164/2 (164/5, 164/6); 125/5; 125/6 
(125/7, 125/8, 125/9);

• obręb 0011 Kolonia-Jaktorów – działka o nr ew. 303/3 (303/7, 303/8); 298/9; 
298/10 (298/24, 298/25);

• obręb 0015 Stare Budy – działka o nr ew. 638/1 (638/3, 638/4); 800 (800/1, 
800/2); 533 (533/1, 533/2);

• obręb 0014 Sade Budy – działka o nr ew. 275/4 (275/7, 275/8); 277/10 
(277/13, 277/14); 277/3 (277/11, 277/12); 237/1 (237/7, 237/8); 218 (218/1, 
218/2); 216/13 (216/20, 216/21); 

• obręb 0013 Międzyborów – działka o nr ew. 342/2 (342/3, 342/4); 334 (334/1, 
334/2); 331/2 (331/4, 331/5); 333 (333/1, 333/2).
Numery działek podlegające ograniczeniu niewchodzące w skład 
projektowanego pasa drogowego przeznaczone pod budowę/przebudowę
innych dróg publicznych, budowę/przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej, 
budowę/przebudowę zjazdów:

• obręb 0006 Chylice – działka o nr ew. 166/2, 171/17;
• obręb 0005 Chylice-Kolonia – działka o nr ew. 530/3;
• obręb 0015 Stare Budy – działka o nr ew. 637, 546;
•  obręb 0013 Międzyborów – działka o nr ew. 399/2.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w przypadku zawiadomienia stron przez 
obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od 
dnia publicznego ogłoszenia.

 Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktur y 
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pl. Bankowy 3/5,
00-950 Warszawa, pok. 7 w dniach: pn. – w  godzinach 13.00 – 16.00, 
czw. - w godzinach 8.00 – 12.00, gdzie można składać ewentualne uwagi 
i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy do dnia wydania orzeczenia w sprawie.

 Jednocześnie informuję, iż w trakcie prowadzonego postępowania, 
o czynnościach tutejszego organu, strony postępowania będą informowane 
w drodze publicznych obwieszczeń, zgodnie z art. 49 § 1 Kpa. 

WI-II.7820.2.23.2018.LK

O B W I E S Z C Z E N I E  W O J E W O D Y  M A Z O W I E C K I E G O
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Kalendarz
Imprez 
Kulturalnych

Z A P R A S Z A M Y

11 kwietnia (czwartek)
Godz. 10.00 XV Grodziskie Targi Pracy
W programie: propozycje ofert pracy, indywidualne 

porady doradców zawodowych, porady ekspertów: 
Urzędu Skarbowego, Państwowej Inspekcji Pracy, ZUS.

Miejsce: Zespół Szkół Nr 1 Grodzisk Mazowiecki,
ul. Żwirki i Wigury 4;

Godz. 17.30 Kapadocja – kraina jak z bajki
Spotkanie Klubu Podróżnika, podczas którego Maria 

Rosińska opowie o urokliwej Kapadocji 
Miejsce: Podkowa Leśna CKiIO przy Świerkowej 1. 

12 kwietnia (piątek)
Godz. 11.00 Wernisaż
Wernisaż wystawy pokonkursowej dla przedszkoli 

z cyklu „Wiosenne tradycje” pt. „Wielkanocne zwierzaki”. 
Uroczyste wręczenie nagród. Wstęp wolny

Miejsce:  Dom Kultur y „Kolorowa”,  ul .  gen.
 K. Sosnkowskiego 16, Warszawa;

Godz. 13.30 Prelekcja Stanisław Moniuszko, 
człowiek 2019 roku

Rok 2019 został ogłoszony rokiem Stanisława 
Moniuszki. Z tej okazji Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 
w ramach realizacji projektu obywatelskiego Aktywny 
Senior, pragnie zaprosić mieszkańców Pruszkowa 60+ 
na prelekcję Stanisław Moniuszko, człowiek 2019 roku, 
podczas której przybliżona zostanie postać tego polskiego 
kompozytora. Organizatorzy: Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Pruszkowie i Urząd Miasta Pruszkowa.

Miejsce: Sala konferencyjna MOPS, ul. Helenowska 
3a, Pruszków;

Wystawa
Pokonkursowa wystawa palm wielkanocnych.
 Miejsce: Dom Kultury „Miś” Ośrodka Kultury „Arsus” 

w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy ul. Traktorzystów 20
Godz. 18.00 Czarnobyl i Fukushima – spotkanie 

z Tomaszem Ilnickim
Zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach 

Grodziskiego Klubu Podróżnika. Tym razem odwiedziemy 
miejsca z jednej strony niezwykłe, a z drugiej straszne. 26 
kwietnia 1986 i 12 marca 2011 – co łączy te dwie daty? 
Doszło wtedy do awarii reaktorów w elektrowniach 
atomowych w Czarnobylu i Fukushimie, każdy z nas 
pamięta niepewność jaka nam towarzyszyła w tamtym 
czasie oraz smak Płynu Lugola. Zapraszamy na spotkanie 
z Tomaszem Ilnickim, który wielokrotnie odwiedził 
oba miejsca. Na spotkaniu dowiemy się jak doszło do 
obu awarii, jak wyglądają te miejsca ówcześnie oraz 
zobaczymy wyjątkowe zdjęcia z podróży do tych miejsc.

Tomasz Ilnicki – Absolwent Akademii Wychowania 
Fizycznego i Sportu w Gdańsku, nauczyciel wychowania 
fi zycznego, podróżnik, mól książkowy, pasjonat historii, 
autor książki na temat katastrofy w Czarnobylu. Pasjonat 
tematyki związanej z katastrofami nuklearnymi. 
Wielokrotnie odwiedzał strefę wykluczenia w Czarnobylu 
i Fukushimie. Wyprawy te zaowocowały wykonaniem 
tysięcy zdjęć tego niezwykłego obszaru. Te najciekawsze 
będą mieli Państwo okazję zobaczyć na naszym spotkaniu.

Miejsce: Poczekalnia PKP ul. 1 maja 4, Grodzisk 
Mazowiecki.

14 kwietnia (niedziela)
Godz. 10.00 Kiermasz Wielkanocny w Milanówku
Gorąco zapraszamy na Kiermasz Wielkanocny!

Podobnie jak w grudniu – i tym razem zobaczymy się 
przy Kościelnej 3, gdzie będziemy mogli spotkać się, 
porozmawiać, kupić rękodzieła oraz własnoręcznie 
zrobione wypieki i wyroby, które pomogą nam przystroić 
domy i stoły na rodzinne spotkania Wielkanocne!

Miejsce: ul. Kościelna 3, Milanówek;
Godz. 18.00 Salonik z kulturą
Właśnie nakładem Książnicy Pruszkowskiej ukazał się 

przecudnej urody drugi tom jego wierszy, pod tytułem: 
Wiersze i piosenki 2 (koncert będzie doskonałą okazją 
do promocji tej książki), Antoni obchodził niedawno 
35-lecie pracy scenicznej (choć artystycznie działa nieco 
dłużej) i wreszcie całkiem niedawno Stowarzyszenie 
SAWP uhonorowało Antoniego Murackiego jubileuszową 
nagrodą za 35-lecie działalności.

Wystąpią:  Aleksandra Dr zewiecka,  Honorata 
Kożuchowska, Jakub Muracki, Krzysztof Heering, Andrzej 
Jagodziński, Rafał Grząka, Jacek Beszczyński, Bogusław 
Jackowski, Waldemar Chyliński, Sławomir Zygmunt, 
Tomasz Kordeusz. Prowadzenie: Antoni Muracki i Piotr 
Skucha. Wstęp wolny.

Miejsce: Spółdzielczy Dom Kultury przy ulicy Hubala 
5, Pruszków.

Zebrał: (mg)

•Wystawy •Filmy •Koncerty •Spotkania

U NAS. Podkowiańskie związki z archeologią

Legendarny mieszkaniec
9 kwietnia Podkowa Leśna obchodziła 94 rocznicę swego istnienia. Z tego też tytułu w miniony weekend 
odbyły się wydarzenia kulturalne, z których dwa zasługują na szczególną uwagę. Oba związane z profesorem 
Kazimierzem Michałowskim – postacią legendarną, najwybitniejszym polskim archeologiem, egiptologiem, 
a przez ok. 30 lat mieszkańcem Podkowy Leśnej.

W sobotę 6  k wietnia , 
w samo południe w Par-

ku Miejskim przy Pałacyku 
Kasyno wystartowała świet-
nie zaprojektowana i anga-
żująca gra miejska „Skarby 
Profesora Michałowskiego”. 
Uczestnicy w kilkuosobo-
wych drużynach – młodzież, 
rodzice z dziećmi, harcerze 
– raz wolniej, raz biegiem 
przemierzali park i pobliskie 
uliczki śladami odkryć ar-
cheologicznych w Egipcie, 
Syrii, Sudanie i na Cyprze. Ich 
kroki prowadziły m.in. ku Willi 
„Krychów” przy ul. Kwiatowej, 
którą za życia zamieszkiwał 
prof. Michałowski z rodziną. 
Willa pomieściła ongiś rów-
nież Pracownię Archeologii 
Śródziemnomorskiej PAN, 
a także ponoć stopę mumii 
egipskiej, zabłąkaną wśród 
innych eksponatów.

Miejska gra w parku
W ramach gry miejskiej 

w Parku wokół Kasyna od-
bywały się niecodzienne 
i widowiskowe czynności. 
Bandażowano mumie egip-
skie – czyli najmniejsze osoby 
z poszczególnych drużyn, 
przekopywano na kolanach 
piaszczystą pustynię na pa-
górku, by odkryć sakiewki 
z bizantyjskimi monetami. 
Sprawnie przebiegała iden-
tyfikacja egipskich bóstw, 
dzięki pomocy naukowej 
w postaci książeczki zrozu-
miałej nawet dla dzieci. 

Tych, którzy dotarli zziajani 
do CKiO przy ul. Świerkowej, 
kierowano do sali kina Pro-
jekt, by obejrzeli fi lm biogra-
fi czny o prof. Michałowskim. 

Układanie puzzli odwzo-
rowujących freski z Faras 
dało wszystkim szansę na 
zapamiętanie tego cennego 
archeologicznego odkrycia.

Tak udana gra miejska, 
zorganizowana przez CKiO, 
podkowiańskich harcerzy 

i publiczną Szkołę Podstawo-
wą zwieńczona została przy-
byciem burmistrza Podkowy 
Leśnej. Wręczył on wszystkim 
uczestnikom i pomocnikom 
ufundowane przez siebie na-
grody oraz zarządził grupowe 
zdjęcie.

Wspomnienie profesora
Zupełnie inny charakter 

miało spotkanie z postacią 
prof. Michałowskiego zor-
ganizowane w niedzielny 
wieczór 7 kwietnia w CKiO 
przy ul. Świerkowej. 

Dzięki zaproszeniu osób, 
które znały profesora oso-
biście, można było poznać 
go bliżej jako człowieka 
i naukowca, wybitnego ar-
cheologa bez reszty odda-
nego swojej pracy i pasji, 
wprowadzającego nowator-
skie metody i generującego 
pomysły, które pozwoliły pol-
skim archeologom wypłynąć 
na szersze wody.

Badania w obszarze śród-
ziemnomorskim zainicjowa-
ne przez niego już w latach 
30-tych XX w. i kontynuowa-
ne przez polskich archeolo-
gów do dziś zaowocowały 
odkryciami o światowym 
znaczeniu. 

Innowacyjny pedagog
Warto też wspomnieć, 

że podkowianie pamiętają 
prof. Michałowskiego jako 
działacza na rzecz lokalnej 
społeczności. Dzięki funkcji 
zastępcy dyrektora Muzeum 
Narodowego w Warszawie 
wspierał on w latach 60-
tych nowatorski program 
wychowania przez sztukę 
w podkowiańskiej szkole, 
wypożyczając ją w dzieła 
tak wybitnych malarzy jak: 
Pankiewicz, Chełmoński czy 
Gierymski. Na ich obrazach 
podkowiańskie dzieci uczyły 
się sztuki i historii.

Tekst i foto: (PS)
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REGION. Mszczonów liderem w rekreacji wodnej

Najgłębszy basen na świecie
Otwarcie największego i najbardziej nowoczesnego aquaparku w Polsce już blisko. 
Park of Poland (o którym wielokrotnie pisaliśmy) to powstający w miejscowości 
Wręcza pod Mszczonowem wodny park rozrywki, największy tego typu kompleks 
w Europie Środkowo-Wschodniej. Promocja regionu jest pewna – obiekt światowej 
klasy będzie przyciągał turystów z całej Europy. Otwarcie już niebawem. 

Wodne atrakcje, które są 
przewidziane na terenie 

p a r k u  z a d o w o l ą  n a w e t 
n a j b a rd z i e j  w y b re d nyc h 
klientów, znających podobne 
miejsca z całego świata. Obiekt 
ma być przeznaczony dla 
całych rodzin, zarówno dla 
najmłodszych, jak i starszych 
osób. Aquapark ,  zgodnie 
z zapowiedziami będzie czynny 
codziennie, a w jednym czasie 
będzie mógł pomieścić nawet 
ok. 15 tys. osób.

To ogromne przedsięwzięcie. 
Nie dziwi to jednak, biorąc 
p o d  u w a g ę  p l a n o w a n ą 
powierzchnię. Szacuje się, że 
Park of Poland zajować będzie ok. 67 tys. m2. Całkowity koszt budowy obiektu ma wynieść 
niebotyczną kwotę ok. miliarda złotych. Środki na budowę pozyskane zostały z kredytów 
bankowych oraz funduszu własnego inwestora Global City Holdings.

Jedną z największych atrakcji aquaparku ma być deepspot – najgłębszy basen do 
nurkowania na świecie. Przy zastosowaniu najnowocześniejszych technologii budowy, 
zbiornik będzie dostosowany dla każdego użytkownika – zarówno dla osób początkujących, 
jak i profesjonalnych nurków. Co więcej, basen ma zostać wyposażony w specjalny podwodny 
tunel, umożliwiający widzom obserwowanie poczynań nurków. 

Deepspot będzie miał aż 45 m głębokości i pomieści ok. 8 tys. m3 wody, czyli mniej więcej 
25 razy więcej niż objętość przeciętnego basenu sportowego. Zbiornik będzie o 5 m głębszy 
niż dotychczasowy lider w tej dziedzinie – włoski basen Y-40. 

Środowisko pływaków oraz nurków z niecierpliwością oczekuje na nowy obiekt. Da on 
bowiem możliwość doskonalenia swoich umiejętności w prawdziwie profesjonalnych 
warunkach. Prawdopodobnie, przyczyni się także do promowania nurkowania i zachęci 
wiele osób do spróbowania tego ekstremalnego przeżycia. Ponadto, warto pamiętać, że 
funkcjonalność takiego basenu pozwoli przeszkolić osoby, aby móc bezpiecznie zaznać 
w przyszłości piękna podwodnego świata w realnych – oceanicznych i morskich 
okolicznościach. Zapobiegnie to wielu błędom, które popełniają osoby początkujące. Otwarcie 
obiektu przewidziane jest na sierpień-wrzesień 2019 roku.

Aneta Czarnecka, Fot.: www.fl yspot.com

SPORT. Siedem etapów Maratonu Miast Ogrodów

Przebiegnij maraton!
Nadeszła wiosna, a wraz z nią potrzeba ruchu na świeżym powietrzu. To oraz fantastyczną atmosferę 
zapewni  Maraton Miast Ogrodów, który rozpoczął się w marcowy weekend. Brwinów, Milanówek 
oraz Podkowa Leśna zadbają o naszą kondycję oraz samopoczucie. W tym roku Maraton składa 
się z siedmiu startów. Jeden już za nami, kolejny 14 kwietnia. 

Koncepcja wiosennych bie-
gów jest prosta. Każdy 

uczestnik podejmujący wy-
zwanie przebiegnie maraton, 
tylko w cyklach. Długości 
tras są tak skonstruowane, 
aby wszystkie siedem sta-
nowiły maratońską liczbę 
42 kilometrów. Każdy dy-
stans będzie zbilansowany od 
5 do 10 kilometrów. Pierwszy 
bieg miał miejsce w weekend 
23-24 marca w Podkowie 
Leśnej. Biegacze pokonali 
5 kilometrów. 

Burmistrz Podkowy Leśnej, 
Artur Tusiński informuje, że 

w pierwszym biegu wzięło 
udział blisko 100 zawodników. 
Jak sam przyznaje, trasa nie 
należała do najłatwiejszych. 
Obejmowała przewyższenia 
utrudniające bieg. Udział 
w maratonie jest całkowicie 
bezpłatny. Burmistrz zachęca 
do zainteresowania się wyda-
rzeniem i popiera inicjatywę 
w przekonaniu, że jest to dobra 
okazja do ruchu na świeżym 
powietrzu.

Wszystkich biegaczy, którzy 
chcieliby sprawdzić swoje siły 
oraz spędzić czas w towarzy-
stwie innych zawodników 

zachęcamy do zapisów na ko-
lejny cykl sportowych zmagań. 
Następny bieg odbędzie się 14 
kwietnia w Milanówku, a prze-
widziany dystans to również 
5 kilometrów. 

Kalendarz spotkań prezen-
tuje się następująco: 26 maja 
– Podkowiańska Dycha, 16 
czerwca – 10-kilometrowy 
bieg STO-nogi w Milanówku, 
8 września – „piątka” na trasie 
Brwinów-Żółwin, 13 październi-
ka – 5 kilometrów w Podkowie 
Leśnej, 16 listopada – Noc STO-
-nogi w Milanówku z dwoma 
okrążeniami.                           A.Cz.

R E K L A M A
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N A     S P R Z E D A Ż

3705/1821/OMS Pruszków, Bąki, kawalerka, 
pow. 35 m2, cena 266.000 zł

3704/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 48 m2,
cena 320.000 zł

3703/1821/OMS Pruszków, Gąsin, 3 pokoje,
pow. 64 m2, cena 387.000 zł

3702/1821/OMS Ożarów Mazowiecki,
3 pokoje, pow. 63 m2, cena 480.000 zł

3697/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 38 m2,
cena 246.000 zł

3696/1821/OMS Grodzisk Mazowiecki,
3 pokoje, pow. 60 m2, cena 330.000 zł

3695/1821/OMS Warszawa, Ursus, 3 pokoje,
pow. 46 m2, cena 410.000 zł

3694/18218/OMS Grodzisk Mazowiecki,
kawalerka, pow. 30 m2, cena 190.000 zł

3693/1821/OMS Piastów, 3 pokoje, pow. 64 m2,
cena 350.000 zł

3692/1821/OMS Warszawa,  Ochota,
kawalerka, pow. 27 m2, cena 339.000 zł

3691/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 48 m2,
cena 295.000 zł

3690/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 60 m2,
cena 350.000 zł

3689/1821/OGS Grodzisk Mazowiecki,
Chrzanów Mały, 2 pokoje, pow. 46 m2, cena 
243.000 zł

3685/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 60 m2,
cena 310.000 zł

3684/1821/OMS Pruszków, kawalerka, pow. 
35 m2, cena 295.000 zł

3675/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 55 m2,
cena 285.000 zł

3678/1821/OMS Grodzisk Mazowiecki,
2 pokoje, pow. 53 m2, cena 285.000 zł

3679/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 48 m2,
cena 316.000 zł

3673/1821/OMS Milanówek, 3 pokoje, pow. 
44 m2, cena 199.000 zł

3670/1821/OMS Grodzisk Mazowiecki,
3 pokoje, pow. 48 m2, cena 288.900 zł

3659/1821/OMS Brwinów, 2 pokoje, pow. 53 m2,
cena 285.000 zł

3658/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 35 m2,
cena 240.000 zł

3651/1821/OMS Warszawa, Ursus, 2 pokoje,
pow. 46 m2, cena 410.000 zł

3652/1821/OMS Warszawa, Ursus, 2 pokoje,
pow. 54 m2, cena 370.000 zł

3647/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 56 m2,
cena 389.000 zł

3645/1821/OMS Grodzisk Mazowiecki,
4 pokoje, pow. 99 m2, cena 395.000 zł

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

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

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

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

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

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

3588/1821/OMS Grodzisk Mazowiecki,
2 pokoje, pow. 48 m2, cena 260.000 zł

3571/1821/OMS Grodzisk Mazowiecki,
2 pokoje, pow. 49 m2, cena 254.000 zł

3553/1821/OMS Grodzisk Mazowiecki,
3 pokoje, pow. 61 m2, cena 290.000 zł

3546/1821/OMS Grodzisk Mazowiecki,
2 pokoje, pow. 51 m2, cena 275.000 zł

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

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 306.000 zł

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

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

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

3163/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 48 m2,
cena 255.000 zł

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

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

1852/1821/ODS Łochów, Pogorzelec,
wolnostojący, 3 pokoje, pow. 70 m2, działka 
o pow. 2100 m2, cena 299.000 zł

1850/1821/ODS Grodzisk Mazowiecki, Kozery,
wolnostojący, 4 pokoje, pow. 135 m2, działka 
o pow. 1500 m2, cena 385.000 zł

1851/1821/ODS Jaktorów, wolnostojący,
6 pokoi, pow. 155 m2, działka o pow. 1613 m2,
cena 419.000 zł

1849/1821/ODS Grodzisk Mazowiecki,
S z c z ę s n e ,  s e g m e n t  ś r o d k o w y,  s t a n 
deweloperski, 5 pokoi, pow. 160 m2, działka 
o pow. 323 m2, cena 525.000 zł

1847/1821/ODS Michałowice, pół bliźniaka, 
stan deweloperski, 6 pokoi, pow. 195 m2, 
działka o pow. 650 m2, cena 1.250.000 zł

1848/1821/ODS Michałowice, pół bliźniaka, 
stan deweloperski, 6 pokoi, pow. 195 m2, 
działka o pow. 750 m2, cena 1.350.000 zł

1820/1821/ODS Błonie,  wolnostojący,
4 pokoje, pow. 110 m2, działka o pow. 1128 m2,
cena 780.000 zł

1819/1821/ODS Piastów, bliźniak, 4 pokoje, 
pow. 148 m2, działka o pow. 652 m2, cena
580.000 zł

1815/1821/ODS Michałowice, wolnostojący, 
5 pokoi, pow. 137 m2, działka o pow. 1000 m2,
cena 1.000.000 zł

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

1811/1821/ODS Nadarzyn, wolnostojący,
5 pokoi, pow. 350 m2, działka o pow. 4185 m2,

1837/1821/ODS Szczutowo, Blizno, 3 pokoje,
pow. 175 m2, działka o pow. 3900 m2, cena 
480.000 zł

1836/1821/ODS Piastów,  pół bliźniaka,
6 pokoi, pow. 250 m2, działka o pow. 300 m2,
cena 780.000 zł

1833/1821/ODS Żabia Wola, Żelechów,
wolnostojący, 6 pokoi, pow. 230 m2, działka 
o pow. 1300 m2, cena 875.000 zł

1827/1821/ODS Brwinów, stan deweloperski,
bliźniak, 5 pokoi, pow. 141 m2, działka o pow. 
660 m2, cena 660.000 zł

1825/1821/ODS Nadarzyn, Rusiec, wolnostojący,
3 pokoje, pow. 96 m2, działka o pow. 1000 m2, 
cena 499.000 zł

1826/1821/ODS Pruszków, Żbików, 5 pokoi,
pow. 180 m2, działka o pow. 800 m2, cena 
925.000 zł

1808/1821/ODS Pruszków, bliźniak, 7 pokoi, pow.
169 m2, działka o pow. 455 m2, cena 695.000 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 570.000 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

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 
o pow. 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

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 1.180.000 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 549.000 zł

1719/1821/ODS Grodzisk Mazowiecki,
wolnostojący, 4 pokoje, pow. 100 m2, działka
pow. 1100 m2, cena 570.000 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 690.000 zł

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

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

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

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

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

1590/1821/ODS Ożarów Mazowiecki, 
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 
twarty, 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

MIESZKANIA
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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

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

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

1545/1821/ODS Raszyn, wolnostojący, stan 
do wprowadzenia, 5 pokoi, pow. 210 m2,
działka pow. 780 m2, cena 895.000 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

2944/1821/OGS Pruszków, budowlana, pow. 
585 m2, cena 160.000 zł

2946/18218/OGS Komorów, budowlana, pow. 
800 m2, cena 600.000 zł

2 9 4 9 / 1 8 2 1 / O G S  Wa r s z a w a ,  W ł o c hy,
budowlana, pow. 530 m2, cena 625.000 zł

2945/1821/OGS Michałowice, Pęcice Małe,
budowlana, pow. 4700 m2, cena 1.500.000 zł

2947/1821/OGS Pniewy, Michrówek, rolno – 
budowlana, pow. 5000 m2, cena 80.000 zł

2930/1821/OGS Pruszków, budowlana, pow. 
780 m2, cena 230.000 zł

2935/1821/OGS Ożarów Mazowiecki, 
budowlana, pow. 1000 m2, cena 400.000 zł

2938/1821/OGS Pęcice Małe, budowlana, 
pow. 1500 m2, cena 460.000 zł

2936/1821/OGS Ożarów Mazowiecki,
budowlana, pow. 1225 m2, cena 490.000 zł

2934/1821/OGS Pruszków, budowlana, pow. 
1240 m2, cena 550.000 zł

2932/1821/OGS Brwinów, budowlana, pow. 
1930 m2, cena 736.000 zł

2933/1821/OGS Brwinów, budowlana, pow. 
3000 m2, cena 900.000 zł

2921/1821/OGS Sońsk, Gąsocin, budowlana, 
pow. 830 m2, cena 60.000 zł

2925/1821/OGS Szczutowo, Blizno, rolna,
pow. 2300 m2, cena 90.000 zł

2914/1821/OGS Leszno,  Zaborówek,
budowlana, pow. 1500 m2, cena 155.000 zł

2917/1821/OGS Błonie, Nowy Łuszczewek,
budowlana, pow. 2500 m2, cena 172.000 zł

2916/1821/OGS Nadarzyn, Urzut, budowlana,
pow. 1470 m2, cena 175.000 zł

2924/1821/OGS Grodzisk Maz., Adamowizna,
budowlana, pow. 1563 m2, cena 200.000 zł

2922/1821/OGS Wiskitki, Hipolitów, rolna,
pow. 27 500 m2, cena 220.000 zł

2920/1821/OGS Leszno, Wyględy, budowlana,
pow. 1010 m2, cena 259.000 zł

2912/1821/OGS Michałowice, Suchy Las,
budowlana, pow. 1000 m2, cena 299.000 zł

2926/1821/OGS Grodzisk Mazowiecki,
Chrzanów Mały, budowlana, pow. 3400 m2,
cena 455.000 zł 

2892/1821/OGS Raszyn, Falenty Nowe, rolna,
pow. 17.000 m2, cena 1.700.000 zł

2899/1821/OGS Podkowa Leśna, budowlana,
pow. 2560 m2, cena 827.000 zł

2898/1821/OGS Jaktorów, Stare Budy, rolna,
pow. 22.700 m2, cena 750.000 zł

2901/1821/OGS Milanówek, budowlana, pow.
1020 m2, cena 330.000 zł

2894/1821/OGS Ożarów Mazowiecki,
Pogroszew Kolonia, rolno – budowlana, pow.
2596 m2, cena 260.000 zł

2915/1821/OGS Nadarzyn, Walendów,
budowlana, pow. 1000 m2, cena 250.000 zł

2893/1821/OGS Ożarów Mazowieck i 
Pogroszew Kolonia, rolno budowlana, pow. 
2600 m2, cena 249.000 zł

2910/1821/OGS Nadarzyn, Wolica, budowlana,
pow. 1386 m2, cena 215.000 zł

2890/1821/OGS Grodzisk Mazowiecki,
Odrano Wola, budowlana, pow. 1915 m2, 
cena 210.600 zł

2895/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, budowlana, 
pow. 1000 m2, cena 200.000 zł

2897/1821/OGS Nadarzyn, Urzut, budowlana,
pow. 1056 m2, cena 185.000 zł

2916/1821/OGS Nadarzyn, Urzut, budowlana,
pow. 1470 m2, cena 175.000 zł

2896/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, budowlana,
pow. 1110 m2, cena 155.000 zł

2887/1821/OGS Stare Babice, budowlana,
pow. 1150 m2, cena 390.000 zł

2 8 8 2 / 1 8 2 1 / O G S  R y b n o,  H a r t o w i e c ,
rekreacyjna, pow. 530 m2, cena 60.000 zł

2881/1821/OGS Brwinów, budowlana, pow. 
1200 m2, cena 300.000 zł

2875/1821/OGS Ożarów Mazowiecki, Święcice,
rolna, pow. 11.000 m2, cena 360.000 zł

2879/1821/OGS Ożarów Mazowieck i 
Duchnice, budowlana, pow. 1100 m2, cena
455.000 zł

2 8 8 5 / 1 8 2 1 / O G S  B r w i n ów,  Pa r z n i ew, 
budowlana, pow. 4067 m2, cena 488.000 zł

2880/1821/OGS Michałowice, Nowa Wieś,
budowlana, pow. 800 m2, cena 489.000 zł

2876/1821/OGS Stare Babice, Koczargi Stare, 
budowlana, pow. 1536 m2, cena 537.000 zł

2878/1821/OGS Pruszków, budowlana, pow. 
1755 m2, cena 580.000 zł

2884/1821/OGS Ożarów Mazowiecki,
komercyjna, pow. 3180 m2, cena 1.300.000 zł

2874/1821/OGS Lesznowola, Mroków,
inwestycyjna, pow. 9500 m2, cena 3.000.000 zł

2873/1821/OGS Lesznowola, Mroków, 
budowlana, pow. 10.100 m2, cena 1.100.000 zł

2868/1821/OGS Michałowice, Nowa Wieś,
budowlana, pow. 1220 m2, cena 600.000 zł

2869/1821/OGS Strzeniówka, budowlana,
 pow. 3884 m2, cena 599.000 zł

2870/1821/OGS Sękocin Stary, budowlana, 
pow. 1473 m2, cena 360.000 zł

2875/1821/OGS Ożarów Mazowiecki,
Święcice, rolna, pow. 11.000 m2, cena 360.000 zł

2865/1821/OGS Ożarów Mazowiecki, Bronisze,
budowlana, pow. 13.330 m2, cena 5.470.000 zł

2864/1821/OGS Piastów, budowlana, pow. 
680 m2, cena 390.000 zł

2863/1821/OGS Ożarów Mazowiecki,
Duchnice, usługowa, pow. 3100 m2, cena 
775.000 zł
2862/1821/OGS Ożarów Mazowiecki,
Duchnice, budowlana, pow. 3000 m2, cena 
750.000 zł

2861/1821/OGS Ożarów Mazowieck i 
Duchnice, budowlana, pow. 960 m2, cena 
220.000 zł

2857/1821/OGS Ożarów Mazowiecki,
Płochocin, budowlana, pow. 5400 m2, cena 
1.026.000 zł

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

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

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

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

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

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

2848/1821/OGS Ożarów Mazowieck i 
Pogroszew Kolonia, rolna, pow. 48 500 m2, 
cena 908.000 zł

2849/1821/OGS Ożarów Mazowieck i 
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 250.000 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 Nadarz yn,  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

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 305.000 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

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 565.000 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CHCESZ SPRZEDAĆ NIERUCHOMOŚĆ, ZGŁOŚ: (22) 730-33-43
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OGŁOSZENIA DROBNE od osób prywatnych za darmo!
Wyslij treść SMS na nr. 601 438 500* lub zadzwoń: (22) 730 33 41

(nie drukujemy ogłoszeń matrymonialnych)
DAM PRACĘ:
- A a a a  P R AC A  W  O C H R O N I E 

PRUSZKÓW.  Poszukujemy osób 
z orzeczeniem o niepełnosprawności 
do pracy przy ochronie małej budowy 
w Pruszkowie.  N ie  w ymagamy 
doświadczenia. Dobre warunki pracy. 
Tel. 577 303 512.

- 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
h a n d l o we g o  z  j ę z . a n g i e l s k i m :
rekrutacja@fl esch.pl

-Potrzebuję osoby do sprzatania 
mieszkania dwa razy w miesiącu. Tel. 
604 776 717

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

AUTOMOTO:
-Kupię każdy samochód osobowy 

i dostawczy, również rozbity i bez 
dokumentów. Tel. 519 353 990

-Kupię VW Sharana lub Seata 
Alhambrę 2.0 benzyna z lat 1995 - 99. 
Stan obojętny. Auto musi mieć klimę (nie 
koniecznie sprawna). Tel. 668 171 639

-Silnik ze skrzynią biegów do Fiata 
126p sprzedam, cena: 300 zł. Tel. (22) 
75 55 037

-Sprzedam ciągnik Ursus C-355, rok 
1973, sprawny. Tel. 602 47 07 43

-Sprzedam komplet opon letnich 
z alufelgami go Peugota 307 w rozm. 
195/65/R16 marki Radial. Tel. 660 830 076

- S p r z e d a m  n o w e  i  u ż y w a n e 
części  do Fiata 126p (malucha): 
komplet nowych felg, błotniki przód 
(wewnętrzne i zewnętrzne), progi, 
szkielet drzwi wewnętrznych, wał 
korbowy, cylindry i pierścienie. Tel. 
698 679 314

-Sprzedam Opel Corsa 1.0 benzyna 
z 2007 r. Bardzo ładny, nowe OC 
i przegląd. Cena: 11 800 zł. Tel. 574 
215 996

-Sprzedam opony letnie 185/65/14 
używane. Cena: 160 zł. Tel. 794 075 280

-Sprzedam Peugot 407, bogato 
wyposazony z 2007 r, diesel 2.0. Cena:  
14 000 zł. Tel. 666 601 438

NIERUCHOMOŚCi:
-Bramki k. Błonia dom z działką

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

-Do wynajęcia dom 85 m2, Wolica 
koło  Nadar z yna w pobl iżu  hal 
targowych Ptak, Salon z aneksem 
kuchennym, 2 sypialnie, kominek, 
umeblowany, ogrodzony, monitoring, 
miejsce postojowe, wszystkie media, 
bez zwierząt. Cena do uzgodnienia, tel. 
661 232 231

- D o  w y n a j ę c i a :  w  b u d y m k u 
wolnostojącym 45 m2 lub 80 m2 na 
magazyn lub małą pracownię. Piastów. 
Tel. 795 25 85 37

-REGUŁY, DZIAŁKA 1300 m2 przy 
al. Jerozolimskich. TEL. 720 147 373 

-Sprzedam bezpośrednio działkę 
budowlaną w Milanówku o pow. 3 tys. 
m2 (możliwy podział), media: prąd, gaz. 
Cena do uzgodnienia. Tel. 600 -615 – 801 
w godz. 17 – 22

-Sprzedam dom, pow. użytkowej 135 
m2 + garaż. Stan surowy otwarty, prąd, 
woda, gaz w domu, działka 1500 m2 

ogrodzona, Kozery k. Grodziska Maz. 
Cena: 375 tys. do uzgodnienia. Tel. 784 
830 107

-Sprzedam dom w stanie surowym 
otwartym o pow. użytkowej 155 m2, 
garaż. Pow. całkowita 269 m2, wszystkie 
media, ogrodzona. Centrum Jaktorowa 
k. Grodziska Maz., 300 m do dworca PKP. 
Cena: 405 tys. zł, do uzgodnienia. Tel. 
513 890 273

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

-Sprzedam - wynajmę działkę 
usługowo - handlową, plan, 12 000 m2, 
Milanówek ul. Królewska, przedłużenie 
Al. Jerozolimskich. Tel. 502 207 206

-Sprzedam w Jaktorowie dom o pow. 
60 m2 z garażem 18 m2. Stan surowy 
zamknięty. Cena: 269 tys. zł. Tel. 694 
283 275

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

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

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

-Masażer leczniczy dwu częściowy. 
Tel. 510 407 176

-Pianino, czarne Calipso, nowe, 
nieużywane sprzedam. Tel. 505 345 767

-Sprzedam DVD używane, sprawne, 
cena: 40 zł. Tel. 574 215 996

- S p r z e d a m  f o t e l i k  n a  r o w e r 
dla dziecka przód + drugi na tył 
z  regulacją  wysokości  i  pasami 
bezpieczeństwa, mocowany do ramy. 
Tel. 511 505 265

-Sprzedam inkubator do wylęgu 

kurzych, gęsich i kaczych jaj. Cena: 500 
zł. Tel. (24) 276 57 84

-Sprzedam kamerę rosyjską: Zenit 
Kwarc na taśmę 8 mm. Stan idealny. 
Cena: 100 zł. Tel. 508 57 33 44

-Spr zedam kur tkę  męsk ą 3/4 
z kapturem, ciemno brązową, nową. 
Cena: 250 zł. Tel. 574 215 996

- S p r z e d a m  k u r t k ę  m ę s k ą , 
zamszową, rozm. XL, czarną, nową, 
cena: 110 zł. Tel. 574 215 996

-Sprzedam lornetkę rosyjską 20 x 60 
stan idealny. Tel. 507 180 551

-Spr zedam meblośc ianke 3 ,5 
segmentu SWARZĘDZ + stolik. Szafa 180 
cm x 202 cm z 4 lustrami. Tel. 510 407 176

-Sprzedam nowy odkurzacz piorący 
TORRNADO WASH & CLEAN SYSTEM, 
tel. 512 152 167

-Sprzedam nowy pas masujący 3D 
Salute. Tel.512 152 167

-Sprzedam nowy wielofunkcyjny 
robot kuchenny Salute, tel. 512 152 167

-Sprzedam rosyjską maglownicę. 
Stan idealny. Cena: 100 zł. Tel. 508 57 
33 44

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

-Sprzedam stare radia, adaptery 
i płyty winylowe. Tel. (22) 755 74 87

-Szafki kuchenne sprzedam + szafa 
4 drzwiowa z lustrami w kolorze jasny 
brąz. Tel. 510 407 176

-Szyny metalowe „12” sprzedam. 
Tel. 602 47 07 43

USŁUGI:
-Blacha cynkowa 3,5 m2, cena: 45 zł, 

nowa piła kantowa ukośna, cena: 40 
zł, kanister metalowy 20 l, 3 szt., cena: 
30 zł/szt. Tel. 601 94 55 83

-DDD. Dezynfekcja, Dezynsekcja, 

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

-Elektryk: www.elektrykwojtek.pl 
Tel. 603 201 467

-Harmonię 96 basów sprzedam. 
Kolor czerwony. Dwa rowerki ( jeden 
składak), radio uzywane Daewoo, 
kosiarke ręczną do trawy. Tel. 696 
645 842

- K a n t ó w k a  7  X  1 4 ,  s u c h a , 
impregnowana, dł. 3 m, 4 szt. Cena; 
40 zł. Tel. 601 94 55 83

-Klepka dębowa 6 cm X 0,36 cm, 50 
szt. i 6 cm X 0,30 cm szt.: 60. Cena za 
całość: 30 zł. Tel. 601 94 55 83

-Kołdra Implet, puchowa 1,6 m X 2 
m. Cena: 50 zł. Poduszka 0,6 X 0,6 3 
szt., cena: 20 zł/szt. Tel. 601 94 55 83

-Leczenie pijawkami medycznymi. 
Wizyty domowe. Zamawianie wizyt 
tel.  533 830 980. Certyfikowany 
Hirudoterapeuta. Zapraszam

- O d k l e s z c z a n i e .  S k u t e c z n e 
zwalczanie kleszczy na terenie Twojej 
posesji: www.insekt24.pl Tel. 533 780 
170. Zapraszam

- P r z e p r o w a d z k i ,  c z y s z c z e n i e 
pomieszczeń. Tel. 605 303 836

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

-Wycinka drzew, krzewów oraz inne 
prace ogrodowe. Tel. 504 019 716

- W yc i n k a  d r ze w,  p i e l ę gn a c j a 
żywopłotów, wywóz gałęzi itp. Tel. 
515 146 480

-Zwalczanie Kowali bezskrzydłych 
n a  T w o j e j  p o s e s j i .  S o l i d n i e 
i Skutecznie: www.insekt24.pl Tel. 533 
780 170. Zapraszamy
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DWUTYGODNIK

Straszny fi lm
Mąż z żoną oglądają fi lm pod tytułem „Morderstwo 

doskonałe”. W pewnym momencie żona mówi, że zaczyna 
się bać.

- Chodzi o fi lm? - pyta mąż.
- Nie, po prostu przestań robić notatki!

(Nie)idealny narzeczony
Wiejska dyskoteka. Stoi samotnie dziewczyna - nikt 

z nią nie tańczy.
Nagle podbiega do niej jakiś chłopak i zaczynają tańczyć.
Ona:
- Powiedz mi, czy jesteś stąd?
- Tak.
- Dlaczego cię wcześniej nie widziałam?
- Siedziałem... 15 lat.
- Tak? Za co?
- Zabiłem swoją żonę siekierą!
Ona poprawia włosy, obciąga sukienkę i mówi z 

fi glarnym uśmiechem:
- Więc mówisz mi, nie jesteś żonaty...?

Odważny klient
Przychodzi samiec alfa do mięsnego i mówi:

- Poproszę kilo baleronu.
- W całości czy pokroić?
- A jak pani wygodniej?
- No, w całości...
- To proszę pokroić.

                          https://dowcipy.jeja.pl



Nr oferty: 
3587/1821/OMS

Rok budowy: 2012

Stan: bardzo dobry

Piętro: 3

Typ kuchni: aneks

Kontakt 22 730 33 40

Nr oferty: 
3686/1821/OMS

Rok budowy: 2004

Stan: dobry

Piętro: 2

Typ kuchni: widna

Kontakt 22 730 33 40

Nr oferty: 
3685/1821/OMS

Rok budowy: 1989

Stan: dobry

Piętro: 8

Typ kuchni: widna

Kontakt 22 730 33 43

Nr oferty: 
3684/1821/OMS

Rok budowy: 2013

Stan: bardzo dobry

Piętro: parter + 
ogródek

Typ kuchni: widna

Kontakt 22 730 33 43

Nr oferty: 
1366/1821/ODS

Rok budowy 1985

Stan: dobry

Typ domu bliźniak

Pow. działki 500 m .kw.

Kontakt 22 730 33 43
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ZATRUDNIMY AGENTÓW - POŚREDNIKÓW 
NIERUCHOMOŚCI TEL. 604 - 492 - 736

CHCESZ SZYBKO I DOBRZE SPRZEDAĆ
MIESZKANIE, DOM, DZIAŁKĘ? 22 730-33-40/43

O F E R T Y   G O D N E   P O L E C E N I A

Dom na sprzedaż

330 000 PLN

Milanówek

3 pok., 90 m2

Nr oferty: 
1831/1821/ODS

Garaż nie

Stan: do rozbiórki

Typ domu wolnostojący

Pow. działki 1150 m .kw.

Kontakt 22 730 33 40

Nr oferty: 
2896/1821/OGS

Rodzaj działki budowlana

Kształt prostokąt
43 m x 25 m

Media tak

Kontakt 22 730 33 40

Działka na sprzedaż

155 000 PLN
Nadarzyn, Rusiec

1110 m2

Nadarzyn, Rusiec

3 pok., 96 m2

Dom na sprzedaż

499 000 PLN
Nr oferty: 
1805/1821/ODS

Rok budowy: 1960

Stan: do remontu

Typ domu wolnostojący

Pow. działki 700 m .kw.

Kontakt 22 730 33 40

Nr oferty: 
1825/1821/ODS

Rok budowy: 2008

Stan: dobry

Typ domu wolnostojący

Pow. działki 1000 m .kw.

Kontakt 22 730 33 43

Dom na sprzedaż

415 000 PLN

Piastów

2 pok., 80 m2

Dom na sprzedaż

330 000 PLN

Pruszków, Parzniew

3 pok., 100 m2

Dom na sprzedaż

490 000 PLN

Pruszków

5 pok., 120 m2

Nr oferty: 
1829/1821/ODS

Rok budowy 1960

Stan: dobry

Typ domu bliźniak

Pow. działki 310 m .kw.

Kontakt 22 730 33 43

Mieszkanie na sprzedaż

310 000 PLN

Pruszków

3 pok., 60 m2

Nr oferty: 
3689/1821/OMS

Rok budowy: 2012

Stan: bardzo dobry

Piętro: 3

Typ kuchni: aneks

Kontakt 22 730 33 43

Mieszkanie na sprzedaż

243 000 PLN

ok. Grodziska Maz. 

2 pok., 46 m2

Mieszkanie na sprzedaż

255 000 PLN

ok. Grodziska Maz.

2 pok., 48 m2

Mieszkanie na sprzedaż

350 000 PLN

Pruszków

2 pok., 60 m2

Nr oferty: 
3690/1821/OMS

Rok budowy: 1975

Stan: bardzo dobry

Piętro: parter

Typ kuchni: widna

Kontakt 22 730 33 43

Mieszkanie na sprzedaż

305 000 PLN

Grodzisk Mazowiecki

2 pok., 59 m2

Mieszkanie na sprzedaż

316 000 PLN

Pruszków

3 pok., 48 m2

Nr oferty: 
3679/1821/OMS

Rok budowy: 1970

Stan: bardzo dobry

Piętro: 3

Typ kuchni: otwarta

Kontakt 22 730 33 40

Mieszkanie na sprzedaż

285 000 PLN

Pruszków

3 pok., 49 m2

Nr oferty: 
3672/1821/OMS

Rok budowy: 1961

Stan: dobry

Piętro: 3

Typ kuchni: widna

Kontakt 22 730 33 40

Mieszkanie na sprzedaż

295 000 PLN

Pruszków

1 pok., 35 m2

Nr oferty: 
2927/1821/OGS

Rodzaj działki budowlana

Kształt prostokąt
28 m x 32 m

Media tak

Kontakt 22 730 33 43

Działka na sprzedaż

115 000 PLN

Owczarnia

900 m2
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