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DWUTYGODNIK

Moc atrakcji w Parku Kościuszki
Kolejne Dni Pruszkowa już za nami. Jak zwykle władze nie zawiodły i każdy mógł znaleźć coś dla siebie.

Dni Pruszkowa rozpoczęliśmy na sportowo. 
Pierwszego dnia tj. 25 maja rano wyruszył wyścig  
rowerowy „Ojcowie na START”, który przyciągnął 
dziesiątki dzieci i rodziców, zabawa była wspaniała.

Park Kościuszki podzielony został na dwie strefy. Od 
strony fontanny przy ul. Niepodległości zorganizowana 
została strefa dziecięca. Najmłodsi mogli uczestniczyć 
w festiwalu baniek, pokazach iluzjonistów, zabawach 
z animatorami, doświadczeniach, czy nauce. 
W niedzielę nasi milusińscy mogli poszaleć na 
ulubionych dmuchańcach.

W drugiej części parku od strony ul. Kościuszki 

uruchomiono strefę handlową i  kulinarną. 
Rozstawiono wiele namiotów z zabawkami, 
rękodziełami, oraz kulinariami, które przez kolejne 
dwa dni przyciągnęły tłumy Pruszkowiaków.

Przy Pałacyku Sokoła na dużej scenie, w sobotę 
i niedzielę odbyły się liczne koncerty. Wystąpili 
lokalni artyści m.in. z ZTL Pruszkowiacy,  Miejskiego 
Ośrodka Kultury „Kamyk”, czy Natural Made Rockers, 
ale nie zabrakło też tak znanych gwiazd jak: Antek 
Smykiewicz, czy zespół Varius Manx z Kasią 
Stankiewicz. Jak zwykle atrakcji nie zabrakło a każdy 
mógł znaleźć coś dla siebie.

Tekst i foto: Katarzyna Włodarczyk

R E K L A M A

OBWIESZCZENIE WOJEWODY 
MAZOWIECKIEGO

Zgodnie z art. 9ac ust. 1a w związku z art. 9ac ust. 1 ustawy 
z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 
710), że na wniosek inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. 
Targowa 74, 03-734 Warszawa, w dniu 7 maja 2019 r.  zostało wszczęte 
postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zmianie 
pozwolenia na budowę dla: 

inwestor:  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
                  ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

inwestycja: „Modernizacja Linii Kolejowej Warszawa Włochy – 
Grodzisk Mazowiecki – Prace Przygotowawcze” 3. Stacja 
Pruszków od km 14+893 do km 18+011. Przebudowa 
układu torowego oraz odwodnienia powierzchniowego. 
Budowa i  przebudowa odwodnienia wgłębnego 
podtorza, dróg, stacji i przystanków za pomocą drenów, 
drenokolektorów oraz kolektorów. Rozbiórka oraz budowa 
nowego peronu. Rozbiórka kiosku handlowego. Remont 
wiaty peronowej. Budowa dojść do przejść podziemnych. 
Remont i przebudowa istniejącego przejścia podziemnego. 
Przebudowa urządzeń sterowania ruchem kolejowym. 
Budowa urządzeń zasilania obiektów stacyjnych 
i oświetlenia zewnętrznego na terenie inwestycji. Budowa 
i przebudowa urządzeń telekomunikacji kolejowej. Budowa 
i przebudowa sieci trakcyjnej. Usunięcie kolizji z istniejącą 
infrastrukturą podziemną”. Adres inwestycji: działki ew.: 
nr 218/62 z obrębu 0016, jednostka ew. nr 142102_1 
Pruszków, powiat pruszkowski, województwo mazowieckie

Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale 
Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie 
(Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 7 POK, w godzinach 
pon. 13.00-16.00, czw. 8.00-12.00), gdzie można zgłaszać ewentualne 
uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie.  

Zgodnie z art. 41  §  1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze 
zm.) – dalej Kpa, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele 
i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji 
publicznej o każdej zmianie swego adresu.
§ 2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1. doręczenie 
pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Zawiadomienie, zgodnie z art. 49 Kpa, uważa się za 
dokonane po upływie 14 dni, od dnia publicznego ogłoszenia 
w niniejszej sprawie.

Data publicznego obwieszczenia: 29 maja 2019 r.
WI-III.7840.7.44.2015.(JS)/JK

REGION. Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego

Wysoka frekwencja i oficjalne wyniki
Znamy już ofi cjalne wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego. Wysoka frekwencja w Ursusie, Michałowicach 
i Podkowie Leśniej przekroczyła 60%. Podwarszawskie gminy: Piastów i Raszyn potwierdziły opinię „twierdz 
Prawa i Sprawiedliwości”.

Mieszkańcy stolicy tłumnie odwiedzali 
lok ale wyborcze w minioną 

niedzielę, frekwencja w Warszawie 
wyniosła 62,52%. W Ursusie przy 
frekwencji 60,44% zwyciężyła Koalicja 
Europejska PO, PSL, SLD, Nowoczesna, 
Zieloni uzyskując 44,23% głosów przed 
Prawem i Sprawiedliwością – 32, 69%, 
Wiosną Roberta Biedronia – 10,24%, 
Konfederacją Korwin, Braun, Liroy, 
Narodowcy – 5,2%, Kukiz’15 – 4,03%, 
Polską Fair Play Bezpartyjni Gwiazdowski 
– 2% i Lewicą Razem – 1,62%.

Na terenie powiatu pruszkowskiego 
frekwencja wyniosła 57,73%

W Piastowie zagłosowało 58,06% 
uprawnionych. Na PiS głosowało: 
39,52%, na KE: 38,22%, na Wiosnę: 
8,82%, na Konfederację: 5,19%, na 
Kukiz’15: 4,97%, na Polskę Fair Play: 
1,75%, na Lewicę razem: 1,53%.

Frekwencja w Pruszkowie wyniosła 
55,09%. Wyniki: KE – 42,19%, PiS – 
35,29%, Wiosna – 9,51%, Kukiz’15 – 
5,5%, Konfederacja – 4,53%, Polska fair 
Play – 1,64%, Lewica Razem – 1,34%.

Gmina Brwinów: frekwencja: 59,22%, 

wyniki: KE – 43,24%, PiS – 34,25%, Wio-
sna – 9,88%, Kukiz’15 – 5,8%, Konfede-
racja – 4,32%, Polska Fair Play – 1,7%, 
Lewica Razem – 1,53%.

Gmina Miłachowice z najwyższą 
frekwencją w powiecie: 66,86%. Wyniki: 
KE – 48,25%, PiS – 29,94%, Wiosna – 
9,51%, Kukiz’ – 4,72%, Konfederacja 
– 4,29, Polska Fair Play – 2,07%, Lewica 
Razem – 1,23%.

Gmina Nadarzyn: frekwencja – 56,55%. 
Wyniki: KE – 45,51%, PiS – 33,71%, 
Wiosna – 8,85%, Konfederacja – 4,76% 
– Kukiz’15 – 4,53%, Polaka Fair Play – 
1,65%, Lewica Razem – 1%.

Gmina Raszyn: frekwencja – 56,2%. 
Wyniki: PiS – 44,6%, KE – 34,13%, Wiosna 
– 8,69%, Konfederacja – 5,1%, Kukiz’15 – 
4,98%, Polska Fair Play – 1,36%, Lewica 
Razem – 1,14%.

Na terenie powiatu grodziskiego 
frekwencja wyniosła 53,64%.

Gmina Milanówek; frekwencja – 
59,61%. Wyniki: KE – 44,31%, PiS – 
34,66%, Wiosna – 9,51%, Konfederacja 
– 4,74%, Kukiz’15 – 3,66%, Polska Pair 
Play – 1,72%, Lewica Razem – 1,4%.

Gmina Podkowa Leśna z rekordową 
frekwencją 70,19%. Wyniki: KE – 51,96%, 
PiS – 26,99%, Wiosna: 10%, Kukiz’15 – 
3,59%, Konfederacja – 3,22%, Lewica 
Razem – 2,63%, Polska Fair Play – 1,61%.

Gmina Baranów z najniższą frekwencją 
w powiecie: 43,82%. Wyniki: PiS – 56,2%, 
KE – 23,12%, Wiosna – 6,84%, Kukiz’15 
– 6%, Konfederacja – 5,67%, Polska fair 
Play – 1,11%, Lewica Razem – 1,06%.

Gmina Grodzisk Mazowiecki: frekwencja 
53,2%. Wyniki: KE – 41,23%, PiS – 36,42%, 
Wiosna – 10,01%, Konfederacja – 4,86%, 
Kukiz’15 – 4,47%, Polska fair Play – 1,59%, 
Lewica Razem – 1,42%.

Gmina Jaktorów: frekwencja – 49,82%. 
Wyniki: PiS – 47,02%, KE – 33,15%, 
Wiosna – 8,66%, Konfederacja – 4,64%, 
Kukiz’15 – 3,91%, Polska Fair Play – 1,5%, 
Lewica Razem – 1,13%.

Gmina Żabia Wola: frekwencja – 
48,52%. Wyniki: PiS – 46,44%, KE – 35,4%, 
Wiosna – 8,34%, Kukiz’15 – 5,33%, 
Konfederacja – 4,6%, Polska Fair Play – 
1,58%. Lewica Razem – 1,31%.

Zebrał (mg)
na podstawie www.wybory.gov.pl
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EKOLOGIA. „Nasz klimat – moja odpowiedzialność”

Sami też możemy chronić klimat
W podkowiańskim Pałacyku Kasyno gościł dr Witold Lenart z Uniwersytetu Warszawskiego – klimatolog, ekspert 
w dziedzinie zmian klimatycznych. Wygłosił arcyciekawą prelekcję na temat globalnego ocieplenia oraz będących 
jego następstwem zmian klimatu. Obraz przedstawiony przez dr Lenarta jest alarmujący a wnioski są takie, że 
trzeba działać niezwłocznie, zarówno globalnie, jak i na własnym podwórku.

Pre l e g e n t  w s p o m n i a ł 
o dwóch istotnych wyda-

rzeniach. Po pierwsze, majo-
wy szczyt Unii Europejskiej 
w Rumunii pokazał, że Polska 
jest na szarym końcu, jeśli 
chodzi o ochronę klimatu. 
W porównaniu z najskutecz-
niejszymi krajami Polska zre-
alizowała tylko 1/4 zaleca-
nych działań. Ograniczenie 
emisji gazów cieplarnianych, 
uznawanych za przyczy-
nę globalnego ocieplenia 
– kwitnie w naszym kraju 
głównie na papierze i roz-
kwita w intencjach. Szybkich 
i sprawnych działań brakuje. 
A przecież polski klimat też 
już się zmienił – wszyscy 
odczuwamy, że pogoda jest 
niestabilna, nieprzewidywal-
na, inna.

Alarmujące zjawisko
Po drugie, trzeba zwró-

cić uwagę na wydarzenie 
odległe od nas, a znamien-
ne.  Tegoroczny,  marco-
wy cyklon w Mozambiku 
u południowo-wschodnich 
wybrzeży Afryki to z punktu 
widzenia klimatologów wy-
darzenie niezwykle istotne, 
można powiedzieć – o histo-
rycznym znaczeniu. 

W dziejach obserwacji kli-
matologicznych nigdy jesz-
cze cyklony tropikalne nie 
docierały aż tak daleko na za-
chód wód Oceanu Indyjskie-
go. Nie były aż tak potężne 
i nie wdzierały się tak daleko 
w głąb lądu. Ekstremalne 
zjawiska klimatyczne ewi-
dentnie narastają.

Bezdyskusyjny fakt
Globalne ocieplenie jest 

bezdyskusyjnym faktem. 
Pomiary pokazują, że przez 
ostatnie 70 lat wszędzie na 
Ziemi, w każdym miejscu 
naszej planety, temperatura 
wzrasta, choć nierównomier-
nie. Za antropogenną, czyli 

pochodną od człowieka przy-
czynę globalnego ocieplenia 
uznaje się emisję gazów cie-
plarnianych do atmosfery: 
głównie dwutlenku węgla 
i metanu. Gazy cieplarnia-
ne, których wspólną cechą 
jest zdolność pochłaniania 
i zatrzymywania ciepła, są 
w naturalny sposób obec-
ne w atmosferze ziemskiej. 
Jednak od czasów rewolucji 
przemysłowej na przełomie 
XVIII i XIX w. koncentracja 
dwutlenku węgla i metanu 
w atmosferze znacząco wzro-
sła i rośnie nadal. Rozwój 
cywilizacyjny i gospodarczy 
oparty na spalaniu paliw 
kopalnych: węgla, ropy naf-
towej i gazu ziemnego spo-
wodował daleko idące skutki 
klimatyczne. 

Zacznij od siebie!
Co można robić w tej sytu-

acji na własnym podwórku, 
równolegle do działań glo-
balnych? Przede wszystkim 
trzeba zacząć wdrażać eko-
logiczne i energooszczędne 
rozwiązania w swoim domu 
lub mieszkaniu. Pompa ciepła 

(polskiej produkcji, z pozio-
mym pozyskaniem ciepła 
z gruntu) jako źródło ogrze-
wania,  fotowoltaika w roli 
prywatnej elektrowni, kolek-
tory słoneczne jako źródło 
ciepłej wody – to rozwiązania, 
które w polskich warunkach 
geologicznych i solarnych 
dobrze się sprawdzą, należy 
je tylko starannie zaplano-
wać. Jest niewykluczone, że 
doradztwo energetyczne 
w tym zakresie znajdziemy 
we własnym Urzędzie Miasta 
(lub Gminy), jeśli nie teraz, to 
już niebawem. Ciepły sweter 
w mieszkaniu zamiast rozkrę-
conego grzejnika, pierzyna 
i sypialnia schłodzona do 
temperatury 17°C, zakup 
uniwersalnego wyłącznika 
do wszystkich urządzeń elek-
trycznych i odsłonięte okna 
przepuszczające maksimum 
światła słonecznego – po-
mogą zaoszczędzić i energię, 
i pieniądze.

Dieta w obronie klimatu
Na ile to tylko możliwe 

warto ograniczyć, a najlepiej 
przestać jeść w ogóle mięso 

dużych zwierząt hodowla-
nych, mając na uwadze, że za 
ponad połowę emisji metanu 
na Ziemi odpowiedzialna jest 
hodowla na skalę masową. 
Trzeba koniecznie sadzić 
drzewa i to jak najwięcej, 
a najlepiej całe lasy – w okre-
sie wzrostu rośliny pochła-
niają duże ilości dwutlenku 
węgla. Rozsądnie byłoby 
zrezygnować z kupowania 
plastikowych gadżetów, bez 
których tak naprawdę mo-
żemy się obejść – do ich 
wyprodukowania potrzeba 
dużo energii. 

To tylko przykładowe dzia-
łania proekologiczne, które 
warto podejmować jednost-
kowo, aby nie pozostawać 
bezczynnym w obliczu klima-
tycznego zagrożenia. Możli-
wości jest dużo więcej. Istotą 
jest edukacja, pokonywanie 
barier, działania indywidual-
ne i zbiorowe. Na pewno nie 
można liczyć na procesy au-
toregulacyjne w przyrodzie, 
tempo zmian klimatycznych 
jest zbyt szybkie, sama natura 
już sobie z tym nie poradzi.

Tekst i foto: (PS)

Kalendarz
Imprez 
Kulturalnych

Z A P R A S Z A M Y

30 maja (czwartek)
Godz. 18.00 Peru – kraina Inków. Spotkanie 

z Dariuszem Latoszkiem
Zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach Grodziskiego 

Klubu podróżnika. Tym razem wybierzemy się w podróż do 
Peru, zobaczymy zdjęcia z najpiękniejszych miejsc w tym 
kraju, poznamy kulturę i zwyczaje Peruwiańczyków. Nie 
zabraknie również polskich akcentów np. kolejki górskiej 
Malinowskiego. W podróż tą zabierze nas Dariusz Latoszek, 
który spędził tam 4 lata. Na czym polega praca konsula? 
Jakie ma obowiązki? Z czym się musi mierzyć każdego 
dnia? Tego również dowiedzą się Państwo na naszym 
spotkaniu, a to dlatego, że nasz gość pełnił tą właśnie 
funkcję podczas pobytu w Peru.

Miejsce: Poczekalnia PKP, Grodzisk Maz., ul. 1 Maja 4.

31 maja (piątek)
Godz. 15.00 Piknik z okazji Dnia Dziecka w Wolicy
W programie: pokaz teatru mega baniek mydlanych, 

zamykanie w bańce mydlanej, skręcanie balonów, 
chodzące maskotki, zabawa z chustą animacyjną, 
malowanie twarzy i tatuaży, warsztaty lizaków, konkurs 
kulinarny, DMUCHAŃCE, łamigłówki z Matplanetą.   

Z salonem Secret Of Beauty Sylwia Kowalczyk z Wolicy 
będzie można wykonać bezpłatnie komputerowe badanie 
skóry. Wstęp wolny!

Miejsce: Wolica, ul. Przedszkolna 2.

1 czerwca (sobota)
Godz. 13.00 Rodzinny piknik
Z okazji Dnia Dziecka moc atrakcji: tyrolka, szpital 

polowy, obóz legionistów rzymskich, karetka, warsztaty, 
pokazy i niespodzianki.

Miejsce: Milanówek, ul. Warszawska 18.

2 czerwca (niedziela)
Godz. 10.00 Piknik z okazji Dnia Dziecka w Piastowie
W programie m.in. animacje dla dzieci, dmuchane 

zjeżdżalnie, basen z piłkami, trampolina, warsztaty 
cyrkowe, malowanie buziek, konkursy z nagrodami, pokaz 
wozu strażackiego, food truck, darmowa wata cukrowa, 
występ Kacpra Goudy – uczestnika „The Voice of Poland”.

Miejsce: Stadion Miejski (MOSiR), Piastów, Al. 
Tysiąclecia 1;

Godz. 17.30 Koncert orkiestry dętej „Halleluja”
Członkowie orkiestry pochodzą z Niemiec, występowali 

w wielu krajach Europy, a teraz zawitali do Polski.
Miejsce: Park Skarbków, Grodzisk Mazowiecki;
Godz. 19.00 XV Wiosenne Koncerty Muzyki 

Organowej i Kameralnej
Wystąpi duet młodych ar tystów: Alicja Gala – 

sopranistka z Warszawy i Paweł Kucharczyk – organista 
z pruszkowskiej dzielnicy Bąki. W programie m.in.: Ave 
Maria P. Mascagniego, Pie Jesu G. Faure, Preludium i fuga 
h-moll J.S. Bacha, Consolation Des-dur F. Liszta

Miejsce: kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP 
w Pruszkowie, ul. 3 Maja 124.

3 czerwca (poniedziałek)
Godz. 10.00 Musical „Jaś i Małgosia”
TEATR DLA DZIECI: musical „Jaś i Małgosia” w reż. A. 

Grzesik oraz przedstawienie „Śpiąca Królewna” w reż. E. 
Młynarczyka w ramach obchodów Międzynarodowego 
Dnia Dziecka. Wstęp wolny.

Miejsce: sala widowiskowa Ośrodka Kultury „Arsus” 
w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy ul. Traktorzystów 14;

Godz. 16.00 Warsztaty poetyckie
Warsztaty poetyckie w Klubie Literackim „Metafora”. 

Prowadzenie Anna Rykowska. Wstęp wolny.
Miejsce: sala klubowa Ośrodka Kultury „Arsus” 

w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy ul. Traktorzystów 14.

4 czerwca (wtorek)
Godz. 18.00 30 lat wolności
Debata, w której wezmą udział znakomici goście, którzy 

walczyli o wolną Polskę, a także pracujący na rzecz „małych 
ojczyzn” samorządowcy. 

M iejsce :  Nadar z yńsk i  Ośrodek Kultur y,  P l . 
Poniatowskiego 42, Nadarzyn;

Godz. 18.00 Dzień Wolności i Praw Obywatelskich
DZIEŃ WOLNOŚCI  I  PR AW OBY WATELSKICH – 

30.ROCZNICA WYBORÓW PARLAMENTARNYCH 1989 
ROKU. Uroczysty koncert Orkiestry Sinfonia Viva „Drogi do 
wolności polska muzyka fi lmowa” pod dyrekcją Tomasza 
Radziwonowicza. Wstęp wolny. 

Miejsce: sala widowiskowa Ośrodka Kultury „Arsus” 
w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy ul. Traktorzystów 14.

Zebrał: (mg)

•Wystawy •Filmy •Koncerty •Spotkania

SAMORZĄD. Rozbudowa pływalni w Grodzisku Mazowieckim

Nowy 16-metrowy basen
Pomysł wyremontowania oraz udoskonalenia warunków użytkowania grodziskiej pływalni Wodnik 2000 pojawił 
się pod koniec ubiegłego roku. Obecnie, plany zakładają, że modernizacja będzie o wiele szerzej zakrojona niż 
można było się spodziewać.

Gruntowny remont basenu 
w Grodzisku Mazowiec-

kim ma objąć między innymi 
wymianę wentylacji oraz 
renowację wnętrza. Ale to nie 
jedyna zmiana, która czeka 
pływalnię. Burmistrz miasta, 
Grzegorz Benedykciński za-
powiada rozbudowę obiektu 
o dodatkowy, 16-metrowy 
basen. Budowa ruszy na-
jprawdopodobniej w 2020 
roku.

Plany rozbudowy centrum 
rekreacji pojawiały się już od 
jakiegoś czasu. Powodem było 
duże zainteresowanie, jakim 
cieszą się baseny. Korzystają 
z nich nie tylko mieszkańcy 
w celach rekreacyjnych, 
a l e  rów n i e ż  u c z n i ow i e 
s z k ó ł  p o d s t a w o w y c h  i 
gimnazjalnych w ramach 
realizacji lekcji wychowania 
fi zycznego. 

Realna dyskusja na ten 
temat zaczęła się w grudniu 
ubiegłego roku. Po kilku 
miesiącach od pierwszych 
koncepcji, powstał konkretny 
projekt.

Na razie żadne zobowiązujące 
decyzje nie zostały podjęte. 
Rozbudowa grodzisk iej 

pływalni jest teraz w fazie 
sporządzania formalnej 
dokumentacji, ale inwesty-
cja jest już prawie pewna. 
Władze miasta informują 
o ogłoszeniu do końca 2019 
roku przetargu, który wyłoni 
z w ycięzcę na początku 
przyszłego roku. Dzięki temu 

możliwe byłoby rozpoczęcie 
prac budowlanych jeszcze 
w 2020 roku.

Najwięcej radości wśród 
mieszkańców Grodziska 
budzi wizja nowego basenu 
przeznaczonego głównie do 
nauki pływania oraz rekreacji. 
Obecnie, w dni szczególnie 
narażone na duże obłożenie 
– weekendy oraz dni wolne 
od pracy, pływalnia jest 
zapełniona. Uniemożliwia 
to swobodne korzystanie 
z infrastruktury obiektu, 
obniżając tym samym kom-
fort klientów. Rozbudowa 
strefy rekreacyjnej na pew-
no przyczyniłaby się do 
większego zaangażowania 
dzieci oraz młodzieży do ko-
rzystania ze sportowej oferty 
Grodziska. 

Aneta Czarnecka
Fot.: www.grodzisk.pl
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WYDARZENIE. Charytatywny pokaz mody na Stawach Walczewskiego

Gwiazdy mediów i grodziskie dzieci
26 maja w samo południe pomost na Stawach Walczewskiego zamienił się w wybieg dla modelek i modeli. 
Dwugodzinny pokaz mody miał w założeniu szczytny cel – pomoc materialną dla dzieci wskazanych przez grodziski 
Ośrodek Pomocy Społecznej.

R E K L A M A

OBWIESZCZENIE WOJEWODY 
MAZOWIECKIEGO

Na podstawie art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1380) 
zawiadamiam, że w dniu 13.03.2019 r.  zostało wszczęte postępowanie 
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
w zakresie lotniska użytku publicznego polegające na „Budowie 
urządzeń i obiektów do obsługi ruchu lotniczego – urządzeń i obiektów 
służących do realizacji przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej 
zadań w zakresie zapewnienia służb żeglugi powietrznej, zarządzania 
przestrzenią powietrzną oraz zarządzania przepływem ruchu 
lotniczego pod nazwą: Budowa obiektów radiokomunikacyjnych (OR) 
w lokalizacji: Pęcice wraz z infrastrukturą techniczną dz. nr 623, 139, 
153, 657/1 obręb 0010 Pęcice powiat pruszkowski, gm. Michałowice, 
woj. mazowieckie”. 

Inwestorem przedsięwzięcia jest Polska Agencja Żeglugi 
Powietrznej, ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa.

Stronami postępowania w sprawie są wnioskodawca, 
właściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych 
wnioskiem (powiadomieni w drodze zawiadomień), oraz pozostałe 
strony (powiadomione w drodze obwieszczeń).

Jednocześnie zawiadamia się, że w toku postępowania, 
Wojewoda Mazowiecki w dniu 23.05.2019 r. wydał postanowienie 
Nr 566/SAAB/2019, w którym nałożył na inwestora obowiązek usunięcia 
wskazanych nieprawidłowości i braków w projekcie budowlanym.

Na powyższe postanowienie Wojewody Mazowieckiego nie 
służy zażalenie.

Zgodnie z  ar t .  49 ustawy Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) dalej k.p.a, 
doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od 
dnia publicznego ogłoszenia. Jednocześnie informuję, iż strony 
postępowania będą informowane w drodze publicznych obwieszczeń, 
zgodnie z art. 49 § 1 k.p.a.

Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury 
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Waszawie (pl. Bankowy 3/5, 
00-950 Warszawa, pokój POK nr 7, w godzinach przyjęć interesantów: 
poniedziałki 13-16; czwartki 8-12). 

 WI-I.7820.3.2.2019.MP

Pokaz przygotowano pro-
fesjonalnie i profesjonal-

nie poprowadzono. Wybieg 
(pomost) cały w kwiatach 
i wyściełany zielonym chod-
nikiem, malowniczy akwen, 
słońce i lekkie powiewy wia-
tru stanowiły idealne wręcz 
tło wydarzenia. Grodziskie 
dzieci: Nikodem, Zuzanna, 
Oliwka, Ania, Jakub, Emil, 
Martynka, Olaf, Marysia i Kac-
per oraz gwiazdy mediów, 
m.in. Karol Strasburger, Edyta 
Herbuś, Karolina Glinka, Ela 
Romanowska – wszyscy pre-
zentowali się na wybiegu do-
skonale, jak rasowi modele. 
Najbardziej chyba efektow-
nymi wizualnie motywami 
pokazu były zwiewne suknie 

i sukienki, neonowe kolory 
i panamskie kapelusze, choć 
odbiór zaprezentowanych 
strojów to rzecz jasna kwestia 
gustu. 

Pokazy strojów odbywały 
się z reguły w parze dorosły-
-dziecko trzymających się 
za ręce, zgodnie z wszelkimi 
regułami sztuki wizualnej: 
długie przejście po zielonym 
dywanie wśród kwiatów, 
uśmiechy, pozowanie do 
fotografi i, również na ściance. 
Ilość fotoreporterów, pro-
fesjonalistów i amatorów, 
przeszła najśmielsze ocze-
kiwania i rosła z minuty na 
minutę, wszystkim najwy-
raźniej udzielała się ochota 
do robienia zdjęć. Dzieci były 

dobrze przygotowane do 
pokazu – jak na ich wiek za-
skakująco zdyscyplinowane 
i kooperujące, i chyba obyło 
się bez większej tremy. Pięk-
nym akcentem muzycznym 
wydarzenia był walc z fi lmu 
„Noce i Dnie” – przywołujący 
słynną w polskiej kinema-
tografi i scenę zrywania ne-
nufarów w niezapomnianej 
kreacji Karola Strasburgera.

Po pokazie strojów nastą-
piła najzabawniejsza, siłą 
rzeczy mniej profesjonalna 
i sądząc po reakcjach bar-
dziej spontaniczna część wy-
darzenia – wiosłowanie na 
kajakach. Zadaniem gwiazd 
było przepłynięcie wraz 
z powierzonymi im dziećmi 

do wysepki na stawie. Po-
nieważ dla niektórych był to 
wioślarski debiut, nie obyło 
się bez okrzyków, śmiechów 
i balansowania na krawędzi 
wpadnięcia do wody, co jed-
nak skutecznie udaremniała 
obsługa przystani pod kie-
rownictwem samego dyrek-
tora OSiR. Gwiazdom i dzie-
ciom płynącym na kajakach 
towarzyszyli fotoreporterzy 
na pontonie. Gdy już uda-
ło się bezpiecznie powró-
cić na ląd, na zakończenie 
wydarzenia rozlosowano 
wśród dziecięcych modeli 
i modelek nagrody w postaci 
wycieczek oraz wręczono 
prezenty.

Tekst i foto: (PS)

TU MOŻE BYĆ TWOJA 
REKLAMA

885 585 001, 601 967 788
reklama@flesch.pl
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OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania 

i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1380), zwanej dalej zril, 
zawiadamiam, że w dniu 15.05.2019 r. została wydana decyzja Nr 58/SPEC/2019 o zezwoleniu na realizację 
inwestycji w zakresie rozbudowy lotniska użytku publicznego na wniosek Przedsiębiorstwo Państwowe 
„Porty Lotnicze”, ul. Żwirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa dla inwestycji pn.: „budowa dwóch dróg kołowania 
przed progiem 29 wraz z infrastrukturą towarzyszącą: elektroenergetyczną, teletechniczną, 
kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej tłoczonej, wodociągową i oświetlenia nawigacyjnego, 
budową ogrodzenia lotniska i płotu przeciwpodmuchowego, na terenie lotniska im. F. Chopina
w Warszawie.

Stronami postępowania w sprawie są wnioskodawca, właściciele lub użytkownicy wieczyści 
nieruchomości objętych wnioskiem (powiadomieni w drodze zawiadomień).

Przedmiotowej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Adres obiektu budowlanego na terenie lotniska im. F. Chopina w Warszawie, jedn. ew. 146517_8, 

Dzielnica Włochy (w nawiasach - tłustym drukiem działki przeznaczone pod przejęcie pod  inwestycje, po 
przecinku działka pozostająca przy dotychczasowym właścicielu):
 Obręb: 2-06-05: działki o nr ew.: 12/1 (12/6, 12/5), 14/1 (14/8, 14/7), 19/1 (19/4, 19/3), 15/1 (15/6, 15/5), 17/2 
(17/3, 17/4), 12/2, 14/3, 20/2 (20/3, 20/4), 13, 14/4, 19/2, 15/2, 21, 3/12 (3/25, 3/24), 18/6, 18/7, 18/8, 22/4, 22/3, 
22/1, 18/4, 18/3, 18/1, 28, 30, 31/2, 31/1, 32/2, 32/1, 42/1, 43/1, 44/1, 45/1, 46/1, 47/1, 33/4, 33/3, 33/1, 34/1;
Obręb: 2-06-10: działki o nr ew.: 5/1, 10/21, 6/1, 10/2, 7/1, 10/3, 8/1, 10/4, 9/1, 10/5, 4/6, 4/14, 4/28, 10/6, 23, 
12/3, 12/4, 12/5, 12/6, 12/7, 4/17, 4/13, 4/31, 4/4, 4/29, 10/7, 4/41, 4/40, 4/42, 4/43, 4/37, 4/36, 4/32, 4/39, 4/35, 
4/38, 4/33, 4/34, 10/25, 10/26, 10/22, 10/8, 10/14, 4/22, 10/9, 10/15, 4/23, 10/10, 10/16, 4/24, 10/17, 10/19, 
4/25, 4/26, 4/27, 10/20;
Obręb: 2-06-11: działka o nr ew.: 5/17, 5/21, 5/18, 5/22, 4/1, 4/2, 4/10, 4/11, 4/17 (4/31, 4/30), 4/18 (4/33, 4/32), 
4/20 (4/35, 4/34), 4/21 (4/37, 4/36), 4/3, 5/2, 4/4, 5/3, 4/5, 5/4, 5/10, 5/11, 6/14 (6/25, 6/26), 6/13, 6/16 (6/27, 
6/28), 6/18 (6/29, 6/30), 6/15, 6/17, 6/1, 6/2, 6/3, 5/5, 5/15, 5/13, 5/14, 5/19, 8/23, 8/25, 5/20 (5/23, 5/24), 8/24 
(8/34, 8/35), 8/9, 8/22, 8/21; 
Obręb: 2-06-16: działki o nr ew.: 1/5, 1/11, 1/12, 1/13, 1/15, 1/17, 1/14, 1/2, 1/24, 1/3, 10/5, 1/18, 1/19, 1/20, 
1/23, 1/22, 2, 3/2, 4/15, 1/25, 1/9, 4/7, 4/8, 4/6, 4/18, 9/12, 9/13, 9/14, 9/15 (9/19, 9/20, 9/18);
Obręb: 2-06-17: działki o nr ew.: 21/2, 21/3, 20/5, 14/1, 20/4;
Obręb: 2-06-07: działki o nr ew.: 2/173, 2/172, 2/171, 2/29, 2/176, 2/177, 2/178, 2/314, 2/181, 2/182, 2/183, 
2/184, 2/185, 2/189, 2/203, 2/202,  2/204, 2/205, 2/206, 2/211, 2/212, 2/213;

Nieruchomości przechodzące na rzecz Skarbu Państwa:
Obręb: 2-06-05: działki o nr ew.: 18/6, 18/7, 28;
Obręb: 2-06-10: działki o nr ew.: 6/1, 10/2, 7/1, 10/3, 10/26, 10/22;
Obręb: 2-06-17: działki o nr ew.: 20/4;

Jednocześnie zawiadamia się, że w toku postępowania, Wojewoda Mazowiecki w dniu 14.05.2019 r.
wydał decyzję Nr 55/SPEC/2019, w której umorzył w części postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na 
realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego, obejmujące:

„Nieruchomości zlokalizowane poza projektowaną granicą lotnika im. F. Chopina w Warszawie, 
z których korzystanie będzie ograniczone (w nawiasach tłustym drukiem numer działki po podziale objęte 
ograniczeniami w korzystaniu z nieruchomości):

Obręb: 2-06-11: działka o nr ew.: 4/17 (4/30), 4/18 (4/32), 4/19, 5/20 (5/24), 8/20, 8/24 (8/35), 8/26”.
Od niniejszych decyzji stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania w terminie 14 dni 

od skutecznego doręczenia, do Ministra Inwestycji i Rozwoju, za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego. 
Zgodnie z art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), 
doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Warszawie (pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój POK nr 7, w godz. pon. 13-16; czw. 8-12).

WI-I.7820.3.1.2019.MP
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N A     S P R Z E D A Ż

3733/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 50 
m2, cena 281.000 zł

3727/1821/OMS Grodzisk Mazowiecki,
2 pokoje, pow. 50 m2, cena 295.000 zł

3726/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 38
m2, cena 257.000 zł

3724/1821/OMS Warszawa, Stara Ochota,
2 pokoje, pow. 50 m2, cena 500.000 zł

3723/1821/OMS Pruszków, 4 pokoje, pow. 64 
m2, cena 335.000 zł

3719/1821/OMS Grodzisk Maz., Chrzanów 
Mały, pow. 50 m2, 2 pokoje, cena 275.000 zł

3718/1821/OMS Pruszków, 4 pokoje, pow. 72 
m2, cena 395.000 zł

3706/1821/OMS Warszawa, Ochota, 2 pokoje,
pow. 39 m2, cena 400.000 zł

3708/1821/OMS Warszawa, Ursus, 3 pokoje,
pow. 60 m2, cena 409.000 zł

3709/1821/OMS Brwinów, 3 pokoje, pow. 46 
m2, cena 300.000 zł

3712/1821/OMS Warszawa, Ursus, 3 pokoje,
pow. 58 m2, cena 435.000 zł

3714/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 44 
m2, cena 269.900 zł

3716/1821/OMS Warszawa, Bemowo,
2 pokoje, pow. 32 m2, cena 358.000 zł

3717/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 40 
m2, cena 300.000 zł

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 395.000 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

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

3 6 9 2 / 1 8 2 1 / O M S  Wa r s z aw a ,  O c h o t a ,
kawalerka, pow. 27 m2, cena 329.000 zł

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

3689/1821/OGS Grodzisk Maz., 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

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

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

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

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

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

1873/1821/ODS Nadarzyn, wolnostojący,
4 pokoje, pow. 150 m2, działka o pow. 1000 
m2, cena 650.000 zł

1879/1821/ODS Ożarów Mazowiecki,
Płochocin, wolnostojący, 4 pokoje, pow. 140 
m2, działka o pow. 1200 m2, cena 550.000 zł

1871/1821/ODS Ożarów Mazowiecki, 
Ołtarzew, bliźniak, 5 pokoi, pow. 178 m2, 
działka o pow. 333 m2, cena 620.000 zł

1867/1821/ODS Pruszków, bliźniak, 6 pokoi, 
pow. 160 m2, działka o pow. 366 m2, cena 
680.000 zł

1870/1821/ODS Pruszków, Malichy, bliźniak,
5 pokoi, pow. 156 m2, działka o pow. 470 m2,
cena 760.000 zł

1869/1821/ODS Brwinów, wolnostojący,
10 pokoi, pow. 488 m2, działka o pow. 870 m2, 
cena 970.000 zł 

1860/1821/ODS Magdalenka, wolnostojący,
6 pokoi, pow. 400 m2, działka o pow. 1000 m2,
cena 1.300.000 zł

1853/1821/ODS Nadarzyn,  Młochów,
wolnostojący, 5 pokoi, pow. 250 m2, działka
o pow. 1800 m2, cena 1.090.000 zł

1856/1821/ODS Brwinów, bliźniak, 4 pokoje,
pow. 130 m2, działka o pow. 288 m2, cena
599.000 zł

1857/1821/ODS Lesznowola, Wólka Kosowska,
wolnostojący, 5 pokoi, pow. 180 m2, działka 
o pow. 1200 m2, cena 599.000 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 1.199.000 zł

1848/1821/ODS Michałowice, pół bliźniaka, 
stan deweloperski, 6 pokoi, pow. 195 m2, 
działka o pow. 750 m2, cena 1.299.000 zł

1820/1821/ODS Błonie,  wolnostojący,
4 pokoje, pow. 110 m2, działka o pow.  1128 
m2, cena 780.000 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,
cena 750.000 zł

1837/1821/ODS Szczutowo, Blizno, 3 pokoje, 
pow. 480.000 zł, 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 869.000 zł

1827/1821/ODS Brwinów, stan deweloperski, 
bliźniak, 5 pokoi, pow. 141 m2, działka o pow. 
660 m2, cena 675.000 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
cena 750.000 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

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  Pr u s z ków,  s e gm 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. 180m2, 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 489.000 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

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

1707/1821/ODS Nowa Wieś, stan deweloperski,
segment środkowy, 6 pokoi, pow. 270 m2,
działka pow. 260m2, 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 Maz., stan surowy
otwarty, pół bliźniaka, 4 pokoje, pow. 120 m2, 
działka pow. 550 m2, cena 350.000 zł

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

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

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

1641/1821/ODS Piastów, bliźniak, 6 pokoi, pow.
238 m2, działka pow. 350 m2, cena 1.080.000 zł

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

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

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

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 
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

1 4 9 1 / 1 8 2 1 / O D S  Pr u s z ków,  se gm e nt ,
6 pokoi, pow. 238 m2, działka pow. 300 m2,
cena 860.000 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

1366/1821/ODS Pruszków, Parzniew, pół
bliźniaka, pow.100 m2, 4 pokoje, działka pow. 
500 m2, cena 330.000zł

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 750.000 zł

3013/1821/OGS Nadarzyn, Stara Wieś,
budowlana, pow. 1090 m2, cena 279.000 zł

3012/1821/OGS Ożarów Mazowiecki,
Płochocin, budowlana, pow. 2200 m2, cena
340.000 zł

3005/1821/OGS Stare Babice, Zielonki,
budowlana, pow. 1000 m2, cena 355.000 zł

3009/1821/OGS Grodzisk Mazowiecki,
budowlana, pow. 1950 m2, cena 487.000 zł
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3 0 1 5 / 1 8 2 1 / O G S  Wa r s z a w a ,  Wa w e r,
budowlana, pow. 850 m2, cena 799.000 zł

3007/1821/OGS Warszawa, Ursus, budowlana,
pow. 1042 m2, cena 890.000 zł

2983/1821/OGS Żabia Wola, Żelechów,
budowlana, pow. 1200 m2, cena 132.000 zł

2989/1821/OGS Jaktorów, Chylice, budowlana,
pow. 1250 m2, cena 142.000 zł

2994/1821/OGS Nadarzyn, Młochów,
budowlana, pow. 1000 m2, cena 160.000 zł

2987/1821/OGS Ożarów Mazowiecki,
budowlana, pow. 500 m2, cena 185.000 zł

2988/1821/OGS Jaktorów, Międzyborów,
budowlana, pow. 2354 m2, cena 290.000 zł

2985/1821/OGS Grodzisk Mazowiecki,
budowlana, pow. 2652 m2, cena 318.000 zł

2993/1821/OGS Ożarów Mazowiecki,
Piotrkówek Mały, budowlana, pow. 1200 m2,
cena 345.000 zł

2992/1821/OGS Br winów,  Par zniew,
budowlana, pow. 2227 m2, cena 395.000 zł

2997/1821/OGS Brwinów, Kanie, budowlana,
pow. 1500 m2, cena 436.000 zł

2998/1821/OGS Ożarów Mazowiecki, Mory,
budowlana, pow. 1200 m2, cena 620.000 zł

2986/1821/OGS Dąbrówka, usługowa, pow. 
10000 m2, cena 1.450.000 zł

2996/1821/OGS Tarczyn, Przypki, rolna, pow.
19900 m2, cena 1.592.000 zł

3003/1821/OGS Ożarów Mazowiecki,
Jawczyce, budowlana, pow. 5000 m2, cena
1.750.000 zł

2982/1821/OGS Dąbrówka, usługowa, pow. 
12120 m2, cena 1.757.400 zł

2980/1821/OGS Brwinów, Żółwin, budowlana,
pow. 1140 m2, cena 260.000 zł

2979/1821/OGS Brwinów, Żółwin, budowlana,
pow. 1150 m2, cena 260.000 zł

2975/1821/OGS Brwinów, budowlana, pow. 
750 m2, cena 205.000 zł

2972/1821/OGS Grodzisk Mazowiecki,
Radonie, budowlana, pow. 1600 m2, cena
165.000 zł

2969/1821/OGS Grodzisk Mazowiecki,
Książenice, budowlana, pow. 1520 m2, cena 
275.000 zł

2 9 5 1 / 1 8 2 1 / O G S  Pu s zc z a  M a r i a ń s k a ,
Radziwiłłów, rolna, pow. 1025 m2, cena 
49.000 zł

2948/1821/OGS Jaktorów, Stare Budy,
budowlana, pow. 1400 m2, cena 80.000 zł

2966/1821/OGS Milanówek, budowlana, pow. 
1212 m2, cena 220.000 zł

2956/1821/OGS Brwinów, budowlana, pow. 
1000 m2, cena 290.000 zł

2953/1821/OGS Wiskitki, Miedniewice, rolna, 
pow. 10700 m2, cena 310.000 zł

2959/1821/OGS R adziejowice,  Budy
Józefowskie, siedliskowa, pow. 6800 m2, cena
347.000 zł

2955/1821/OGS Brwinów, Karolin, budowlana,
pow. 1038 m2, cena 410.000 zł

2960/1821/OGS R adziejowice,  Budy
Józefowskie, siedliskowa, pow. 9600 m2, cena
489.000 zł

2963/1821/OGS Ożarów Mazowiecki,
budowlana, pow. 1500 m2, cena 520.000 zł

2962/1821/OGS R adziejowice,  Budy
Józefowskie, rolna, pow. 36500 m2, cena
547.500 zł

2952/1821/OGS Michałowice, Nowa Wieś,
budowlana, pow. 2500 m2, cena 1.150.000 zł

2950/1821/OGS Milanówek, usługowa, pow. 
4000 m2, cena 2.400.000 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

2938/1821/OGS Pęcice Małe, budowlana,
pow. 1500 m2, cena 460.000 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 890.000 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 Mazowiecki,
Adamowizna, budowlana, pow. 1563 m2,
cena 200.000 zł

2922/1821/OGS Wiskitki, Hipolitów, rolna,
pow. 27 500 m2, cena 205.000 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 860.000 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 Mazowiecki,
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 210.000 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

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

2879/1821/OGS Ożarów Mazowiecki,
Duchnice, budowlana, pow. 1100 m2, cena 
450.000 zł

2885/1821/OGS Br winów,  Par zniew,
budowlana, pow. 4067 m2, cena 488.000 zł

2880/1821/OGS Michałowice, Nowa Wieś,
budowlana, pow. 800 m2, cena 464.000 zł

2876/1821/OGS Stare Babice, Koczargi Stare,
budowlana, pow. 1536 m2, cena 550.000 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

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

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 Mazowiecki,
Pogroszew Kolonia, rolna, pow. 48 500 m2,
cena 908.000 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,  Wycinki
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 470.000 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

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,  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

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

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:
- D u ż a  h u r t o w n i a  s p o ż y wc z a 

w Nadarzynie zatrudni osobę do działu 
księgowego. 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

-Poszukujemy osób z orzeczeniem 
o niepełnosprawności do pracy przy 
ochronie małej budowy w Jankach. 
Doświadczenie niewymagane. Tel. 577 
303 512

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

SZUKAM PRACY
-Opiekunka osób starszych, dobrze 

gotująca, bez nałogów, doświadczona, 
z referencjami szuka pracy w Warszawie. 
Tel. 695 429 896

AUTOMOTO:
-Kolektor ssący do Renault silnik: 

1,6 16 V stan bardzo dobry sprzedam.
Cena: 50 zł. Tel. 509 635 494

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

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

-Sprzedam felgi aluminiowe do Volvo 
V70 (65J/16) oraz silnik benzynowy 
o poj. 2,4 z 2002 r. Tel. 501 953 609

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

-Sprzedam Hondę Civic,  5-cio 
drzwiowa, kolor srebrny metalik, 
silnik 1,4 benzyna, 2003 r, stan bardzo 
dobry. Cena: 7,6 tys. zł do negocjacji. 
Komorów, tel. 604 729 649

-Sprzedam Peugot 407, bogato 
wyposażony  z 2007 r. Super stan: 2.0 
diesel. 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

-Działkę budowlaną o pow. 1737 m2 
sprzedam, siedlisko w ok. Piaseczna 
i Konstancina. Na działce gaz, sieć 
wod-kan w bliskiej odległości. Tel. 516 
787 738

- R a s z y n :  p o ł o w a  b l i ź n i a k a 
6 pokoi o pow. 134 m2 (parter). Garaż, 
pomieszczenia gospodarcze, strych 
też o pow. 134 m2, działka: 425 m2. Do 
zamieszkania po niewielkim remoncie. 
Tel. (22) 720 38 82, 609 571 001

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

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

-Wynajmę przytulną kawalerkę 
w centrum, starego Ursusa, ok. 30 

m2 w zadbanym, monitorowanym 
bloku z windą, w pełni umeblowaną 
i wyposażoną z TV i Wi-Fi, 6 min. do SKM. 
Cena: 1500 zł, bez dodatkowych opłat. 
Tel. 504 158 717

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

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

-Drewno opałowo-kominkowe, 
owocowe: 100 zł mp. + transport. Tel. 
504 019 716

-Kupię topole na pniu, olchę, sosnę 
i inne. Duże ilości. Tel. 504 019 716

-Kupię zrębki, trocinę. Tel. 504 019 716
-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

- Odkupię stare, nowe i niepotrzebne 
rzeczy: książki, płyty, monety ,znaczki, 
medale, narzędzia itp., tel. 507 180 551

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

- S p r z e d a m  t a n i o  2 0 0  l i t r ó w 
koncentratu do sporządzenia chłodziwa 
używanego do obróbki metali metodą 
skrawania. Tel. 693 309 293

-Sprzedam czarne karakuły - nowe, 
rozm. 40-42. Tel. (22) 755 74 87

-Spr zedam dwie masz yny do 
wyrobu siatki ogrodzeniowej. Cena do 
uzgodnienia. Tel. (22) 755 74 87

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

-Spr zedam inkubator  w ylęgu 
kurzych, gęsich i kaczych jaj. Cena: 
500 zł. Tel. (24) 276 57 84

-Sprzedam kamerę rosyjską Zenit 
Quarz D9, stan idealny. Cena: 100 zł. 
Tel. 508 573 344

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

-Sprzedam kurtkę męską, zamszową. 
Rozmiar: XL, czarna, nowa. Cena: 110 zł. 
Tel. 574 215 996

-Sprzedam maglownicę Kalinka, 
stan bardzo dobry. Cena: 100 zł. Tel. 
508 573 344

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

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

-Sprzedam przyczepę kempingową 
Burstner, stan bardzo dobry. Cena 4,5 
tys. zł do negocjacji. Komorów, tel. 604 
729 649

-Sprzedam rower górski damski - koła 
24” - prawie nieużywany oraz rower 
górski młodzieżowy - koła 20” - stan 
bardzo dobry. Tel. 504 554 890

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

-Sprzedam stare radia lampowe. Tel. 
(22) 755 74 87

-Sprzedam stary aparat fotografi czny 
W E LTA L E X  d w u o b i e k t y w o w y 
z futerałem. Cena do uzgodnienia. Tel. 
608 782 368

-Sprzedam używaną bramę (4m) 
z furtką z kątownika. Cena: 750 zł. Tel. 
662 818 104

-Termę elektr yczną,  uż ywaną 
o pojemności 50 l sprzedam. Cena: 50 
zł. Tel. (22) 723 69 39

-Wyprzedaż mebli do sypialni oraz 
zestawu mebli kuchennych + szafa do 

przedpokoju. Tel. 510 407 186
-Ziemia na wyrównanie terenu 5 zł/

tona + transport. Tel. 504 019 716

USŁUGI:
-Bezpłatny wywóz złomu itp. Tel. 

515 146 480 lub 797 760 488
-DDD. Dezynfekcja, Dezynsekcja, 

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

-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

-Wycink a drzew,  k arczowanie 
terenu, 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

-Wykaszanie traw z posesji. Tel. 
605 303 836

-Wyprzedaż, bardzo tanio różnych 
rzeczy z uporządkowanego strychu, 
piwnic i garazu. TANIO. Grodzisk Maz. 
Tel. (22) 755 74 87

-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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