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B E Z  TA B U
Drodzy Czytelnicy

Niestety z przykrością ale muszę zauważyć, że polscy 
kierowcy jeżdżą coraz gorzej. 

Coraz częściej doprowadzają do wypadków, często 
niestety śmiertelnych, tragicznych w skutkach.

Nadal bardzo często wsiadamy za kierownicę po 
alkoholu.

Wiele sytuacji, które na co dzień możemy zaobserwować 
na naszych drogach to wynik bezmyślności kierowców 
oraz nadmiernej brawury. Chociażby tak trywialna 
i codzienna sytuacja jak korki, również powodowana jest 
w dużej mierze przez samych kierowców. O notorycznym 
przekraczaniu prędkości w terenie zabudowanym już 
nawet nie wspomnę.

Z racji wykonywanego zawodu bardzo dużo poruszam 
się po mieście i sytuacje, które obserwuję często 
zwyczajnie napawają mnie strachem. Mam wrażenie, że 
już normalnością stało się, że kierunkowskaz dla wielu 
kierowców jest zupełnie zbędnym gadżetem, podobnie 
jak znak ustąp pierwszeństwa, stop czy warunkowy skręt 
(zielona strzałka) to dla wielu totalna abstrakcja.

Wyjechanie na ulice bez kamery nagrywającej sytuacje 
dziejące się z przodu i tyłu samochodu to naprawdę ryzyko.

Statystyki policyjne tylko z jednego dnia poprzedniego 
weekendu w województwie mazowieckim nie pozostawiają 
najmniejszych wątpliwości, że wszyscy kierowcy powinni 
zdawać testy psychotechniczne przed pierwszym 
wyjechaniem na ulice: zatrzymani nietrzeźwi kierujący: 
17; wypadki drogowe: 5; zabici w wypadkach: 0; ranni
w wypadkach :7. 

Zmiana przepisów mająca wejść w życie niebawem na 
pewno ułatwi poruszanie się po drogach nam wszystkim 
ale nie sprawi, że zaczniemy myśleć za kierownicą czy 
szanować się wzajemnie.

Jesteśmy odpowiedzialni wzajemnie za swoje życie 
i zdrowie więc pilnujmy abyśmy nigdy nie stali się przy-
czyną czyjejś tragedii.

W imieniu redakcji
Katarzyna Włodarczyk

***
Drodzy czytelnicy czekam na Wasze maile na każdy temat:  
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PORADY. Odwołany lot – czy klientom linii lotniczych przysługuje odszkodowanie?

Jakie mamy prawa podczas wakacji
Podróże samolotem uchodzą za pewny i szybki sposób przemieszczania się, dlatego są chętnie wybierane jako środek 
transportu w czasie urlopów. Jednak jak wynika z raportu AirHelp, odloty niezgodne z planem mogą przytrafi ć 
się wielu z nas – w czasie weekendów statystycznie co czwarty lot jest opóźniony lub odwołany. Gdy komplikacje 
dotkną naszego wakacyjnego przelotu, warto wiedzieć, w jakich sytuacjach przewoźnik ponosi odpowiedzialność 
za utrudnienia i kiedy pasażerom należy się rekompensata.

Tylko w Polsce, licząc od 
stycznia do końca paź-

dziernika 2018 r., liczba lotów 
opóźnionych powyżej 15 mi-
nut sięgnęła blisko 31 tysięcy. 
Samoloty w ogóle nie wystar-
towały w planową podróż aż 
2 tysiące razy. Ubiegłoroczne 
statystyki uświadamiają, że 
szykując się na nadchodzące 
wakacje dobrze wiedzieć, 
jakie prawa przysługują po-
dróżnym w niechcianych 
przypadkach. Zasady od-
szkodowania i pomocy dla 
pasażerów są jednakowe 
dla lotnisk leżących na tere-
nie państw członkowskich 
Unii Europejskiej i ustala je 
rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego nr 261/2004. 

Prawa pasażerów
Informacje o wszelkich 

zmianach w rozk ładzie 
muszą zostać przekazane 
podróżnym e-mailowo lub 
przez wiadomość SMS. Po 
otrzymaniu takiej informa-
cji należy skontaktować się 
telefonicznie z linią lotniczą, 
z którą ustalone zostaną dal-
sze preferencje. Warto o tym 
pamiętać szczególnie przed 
zorganizowaniem na własną 
rękę alternatywnego trans-
portu do miejsca docelowe-
go, bo w przeciwnym razie 
wyegzekwowanie zwrotu 
kosztów od przewoźnika 

może być trudne. Podobne 
procedury znajdują zastoso-
wanie w przypadku dużego 
opóźnienia. Według unijnego 
prawa pasażerowie, których 
lot został odwołany, powinni 
otrzymać informacje na te-
mat istniejących alternatyw.

 – Podróżny jest uprawnio-
ny do wyboru formy rekom-
pensaty za niewykonanie 
przewozu lub jego opóźnie-
nie. Może  odstąpić od umo-
wy i otrzymać pełny zwrot za 
bilet lub skorzysta z połącze-
nia zaproponowanego przez 
przewoźnika. Zmiana planu 
podróży może odbyć się 
w najwcześniejszym dostęp-
nym lub w innym, dogodnym 
dla pasażera, późniejszym 
terminie. Niektóre linie mogą 
też zaproponować przelot 
z konkurencyjnym przewoź-
nikiem, jeśli fi rmy zobowiąza-
ne są tzw. umową wzajemną. 
Pasażer ma również prawo 
do ubiegania się o odszko-
dowanie w wysokości ceny 
zakupionego biletu, gdy lot 
opóźniony jest o min. 5 godz., 
choć regulamin niektórych 
przewoźników dopuszcza 
 taką możliwość także przy np. 
3 godz. – tłumaczy Rafał Na-
wrocki, specjalista ds. obsługi 
pasażerów Portu Lotniczego 
Lublin.

Przewoźnik w miarę do-
stępności połączeń powinien 

zapewnić klientowi warunki 
podróży podobne do wy-
branych. Jednak gdy jest 
to niemożliwe, ma prawo 
umieścić go w klasie wyższej 
lub niższej niż pierwotna. 
Co ważne, podróżny nie ma 
wtedy obowiązku dopła-
cać do droższego biletu. Li-
nia lotnicza jest natomiast 
zobowiązana do zwrotu 
części kwoty w przypadku 
zaproponowania miejsca 
o niższym standardzie (30, 
50 lub 75 proc. ceny biletu, 
w zależności od liczby kilo-
metrów). W ramach tzw. opie-
ki, przewoźnik musi zapewnić 
oczekującym na późniejszy 
lot m.in. możliwość wykona-
nia dwóch rozmów telefo-
nicznych, a także niezbędne 
posiłki i napoje stosownie do 
czasu opóźnienia. W sytuacji, 
gdy konieczne jest opłacenie 
dodatkowego noclegu, prze-
woźnik ma obowiązek pokryć 
również   zakwaterowanie 
w hotelu oraz ewentualny 
transport na lotnisko.

Odszkodowanie – kiedy?
Linie lotnicze mają obowią-

zek informować pasażerów 
o odwołanych rejsach przy-
najmniej na dwa tygodnie 
przed planowaną datą odlo-
tu. Gdy zrobią to w terminie 
od siedmiu do czternastu dni, 
powinny zaoferować klien-

tom zmianę planu podróży, 
która pozwoli im na wylot 
najpóźniej dwie godziny 
przed pierwotnym terminem 
oraz dotarcie do miejsca 
docelowego najwyżej cztery 
godziny po planowanym 
przybyciu. W sytuacji, gdy lot 
zostanie odwołany na mniej 
niż tydzień przed podróżą, 
proponowana alternatywa 
odlotu nie powinna odbiegać 
o więcej niż godzinę przed, 
a przylot więcej niż dwie 
godziny po pierwotnym po-
łączeniu.

Jak zaznacza Rafał Nawroc-
ki, jeśli przewoźnik nie do-
trzymał powyższych warun-
ków, osoby, których przelot 
został odwołany mają prawo 
wystąpić o odszkodowanie.

–Wysokość uzależniona 
jest od liczby kilometrów lotu 
i wynosi 250, 400 lub 600 
euro. Warto zaznaczyć, że re-
kompensata fi nansowa wcale 
nie musi zostać wypłacona, 
jeśli odwołanie lotu jest spo-
wodowane tzw. zaistnieniem 
nadzwyczajnych okoliczno-
ści, czyli takich, których nie 
można było uniknąć pomimo 
podjęcia wszelkich racjonal-
nych środków. Przykładem 
mogą być niespodziewane 
warunki pogodowe, które 
uniemożliwiają bezpieczny 
ruch lotniczy – podkreśla 
Rafał Nawrocki.                      (a)
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NA SYGNALE. Tragiczny fi nał 10-dniowej akcji poszukiwawczej Dawida Ż. z Grodziska Maz.

Poszukiwaniami żyła cała Polska
Rodzina chłopca, mieszkańcy Grodziska Mazowieckiego i okolic, a także wszyscy zaangażowani w poszukiwania 
do ostatniej chwili wierzyli, że Dawid odnajdzie się żywy. Nadzieja była siłą napędową najszerzej zakrojonej 
akcji poszukiwawczej w historii polskiej policji. Sprawa wstrząsnęła całym krajem. Wszystko wskazuje na to, że 
pięciolatek został zamordowany.

Dawid Ż. nie żyje – taką tragiczną 
informację przekazał w sobotę, 

20 lipca Mariusz Mrozek z Komendy 
Stołecznej Policji. Ciało pięciolatka od-
naleziono niedaleko zbiornika retencyj-
nego wzdłuż autostrady A2 przy węźle 
Pruszków. Zaplanowana sekcja zwłok 
chłopca potwierdzi jego tożsamość, 
choć prokuratura nie miała wątpliwości, 
że to ciało zaginionego Dawida. - Ubiór 
i wiele cech wskazuje na to, że odnale-
zione ciało, to ciało Dawida – dodał asp. 
szt. Mariusz Mrozek.

Głos zabrał także prokurator Łukasz 
Łapczyński, rzecznik prasowy prokura-
tury okręgowej w Warszawie:

–Oględziny i sekcja zwłok wykazały 
liczne rany kłute klatki piersiowej. 
Zostały zadane narzędziem ostrym. 
Warunki takiego narzędzia spełnia m.in. 
nóż - ujawnił.

Co się stało z Dawidem Ż.?
Tragiczny ciąg zdarzeń rozpoczął się 

10 lipca o godzinie 17, kiedy ojciec 
chłopca zabrał go od swoich rodziców 
w Grodzisku Mazowieckim, aby rzekomo 
odwieźć do matki Dawida oraz swojej 
żony do mieszkania w Warszawie. Rodzi-
ce pięciolatka byli małżeństwem, ale nie 
mieszkali razem.

Niestety Paweł Ż., ojciec chłopca 
nie dotarł w miejsce docelowe. Tego 
samego dnia, kilka godzin później, 
około 21 policja otrzymała zgłoszenie 
o śmierci Pawła Ż. Popełnił samobójstwo 
rzucając się pod pociąg w Grodzisku 
Mazowieckim. W tym czasie syna z nim 
nie było. Ślad po chłopcu zaginął. Matka 

chłopca zgłosiła zaginięcie w nocy z 10 
na 11 lipca. 

Między Grodziskiem a Warszawą
Następnego dnia, 11 lipca policja 

odnalazła samochód ojca Dawida 
w odległości 3 km od miejsca sa-
m o b ó j s t w a ,  p o z o s t a w i o n e g o 
w dzielnicy Łąki. Dzięki monitoringo-
wi, prywatnym nagraniom z kamer, 
a także lokalizacji logowania telefonu 
komórkowego Pawła Ż., udało się 
odtworzyć drogę, jaką przebył ojciec 
chłopca srebrną Skodą Fabią między 
godziną 17 a jego śmiercią. W trakcie 
kluczowych godzin trasa przejazdu 
mężczyzny obejmowała odcinek między 
Grodziskiem Mazowieckim a Warszawą.

Do poszukiwań pięciolatka zostały 
zaangażowane ogromne siły i środ-
ki,  mające pomóc w rozwiązaniu 
zagadki. W wielu miejscach przyłą-

czyli się także mieszkańcy Grodziska 
i okolic, którzy na własną rękę organizo-
wali poszukiwania.

Poszukiwania na ogromną skalę
Mariusz Mrozek w sobotnim oświad-

czeniu dodał, że były to „największe 
poszukiwania, jakie do tej pory w historii 
prowadziła polska policja”.

Policja składa podziękowania wszyst-
kim, którzy w ciągu 10 dni poszuki-
wań starali się pomóc, a także dostar-
czali potrzebne materiały i sygnały 
dotyczące zaginięcia chłopca. Każ-
da informacja była bardzo istotna 
i rzetelnie weryfi kowana. Policja złożyła 
również wyrazy współczucia rodzinie 
i wszystkim bliskim 5-letniego Dawida 
oraz podkreśliła ogrom tragedii.

Według prokuratury przeprowadzo-
ne czynności pozwalają wnioskować, 
iż miejsce ujawnienia zwłok nie było 
miejscem zabójstwa, a dziecko zostało 
pozbawione życia najprawdopodobniej 
w samochodzie.

-W oparciu o wstępne sprawozdania 
z badań DNA możemy powiedzieć, że 
w aucie ujawniono ślady krwi, m.in. 
na foteliku dziecięcym, osłonie prze-
ciwsłonecznej oraz innych elementach 
tapicerki auta. Wstępne wyniki badań 
wskazują, iż była to krew Dawida – za-
znacza prokurator Łukasz Łapczyński.

Śledztwo prowadzone jest w kierunku 
zabójstwa. Przedmiot, którym dokona-
no zabójstwa do dnia zamknięcia wy-
dania (tj. 23.07) nie został odnaleziony.

Aneta Czarnecka
Fot.: policja.pl

Oszustwa „na wnuczka” 
wciąż w obiegu
Formy oszustw o charakterze finansowym mnożą się 
w ostatnim czasie w całej Polsce. Szczególną „popularność” 
zyskały metody: „na wnuczka” oraz „na krewnego”. 
W powiecie grodziskim odnotowano niedawno trzy przypadki 
tego typu przestępstw – jedno w Grodzisku Mazowieckim, 
dwa w Podkowie Leśnej. Policjanci z regionu apelują 
o ostrożność oraz przestrzegają przed dramatycznymi 
skutkami oszustw. 

Metoda „na krewnego” jest dosyć prosta i w każdym przy-
padku wygląda podobnie. Za cel oszuści obierają zazwyczaj 
osoby starsze, do których dzwonią podając się za członka 
rodziny. Podczas rozmowy wyłudzacz opisuje swoje kiepskie 
położenie fi nansowe, aby w końcowej fazie poprosić o pożycz-
kę. Najczęściej kończy się to zgodą seniora na oddanie pienię-
dzy. Niejednokrotnie okazuje się, że osoby starsze „pożyczają” 
wszystkie oszczędności, jakie posiadają. Dopiero kontakt z 
prawdziwym krewnym uzmysławia, że stali się ofi arą oszustwa. 

Ostatnio w naszym regionie odnotowano trzy przypadki 
oszustw dokonywanych tą metodą. 2 lipca w Grodzisku Ma-
zowieckim przy ul. Obrońców Getta oszustka, podając się za 
synową starszej kobiety, dokonała wyłudzenia fi nansowego, 
prosząc seniorkę o pożyczkę. Jak zaznacza rzecznik prasowy 
Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim, asp. 
szab.  Katarzyna Zych, kobieta oddała znaczną sumę pienię-
dzy. Dwa przypadki niosące podobny skutek miały miejsce 
w Podkowie Leśnej.

Funkcjonariusze policji w regionie zwracają uwagę na wagę 
problemu oraz apelują o zachowanie szczególnej ostrożności 
w podobnych sytuacjach. Aby nie stać się ofi arą przestępstwa 
należy starać się działać racjonalnie – w przypadku kontaktu 
ze strony krewnych, którzy rzadko utrzymują z nami kontakt 
należy zachować szczególną czujność i działać rozważnie. 
Najlepiej skontaktować się z kimś z naszych bliskich i upewnić 
się czy na pewno taka osoba potrzebuje pomocy fi nansowej. 
Na tym etapie weryfi kacji najczęściej ujawnia się, że byliśmy 
obiektem oszusta. 

Policja apeluje także, aby nie kontaktować się powtórnie 
ani nie oddzwaniać na nieznane numery telefonu, a także 
nie przekazywać pieniędzy obcym osobom, nawet w sytuacji, 
gdy podają się za członków rodziny. Warto także wpływać na 
seniorów w naszych rodzinach i uprzedzać o ryzyku, jakie 
może się przytrafi ć. Takie przeciwdziałanie przyczyni się do 
ochrony naszych bliskich przed szerzącymi się oszustwami. 

Aneta Czarnecka

R E K L A M A



Nr 14 (CLXIX) / 2019
25 LIPCA - 7 SIERPNIA 2019

KULTURA
redakcja@fl esch.pl4 www.fl eschmazowsza.com.pl

PODKOWA LEŚNA. Wybitny fi lm o wybitnym dyrygencie w podkowiańskim kinie plenerowym

„Maksymiuk. Koncert na dwoje”
Kino „pod chmurką” to świetny pomysł na spędzenie letniego wieczoru. W lipcu i sierpniu Grodzisk, Pruszków, 
Milanówek i Podkowa Leśna organizują pokazy fi lmowe w plenerze pod wakacyjnie kojarzącymi się nazwami: 
„Kino Letnie”, „Kino na Leżakach”, „Kino na Dechach”. Wstęp jest wolny, repertuar przemyślany, a każda 
z miejscowości ma inną ofertę dla swoich mieszkańców. Nocny, malowniczy plener w jakim odbywają się projekcje 
tworzy szczególną atmosferę.

20 lipca „na dechach” przy 
Pałacyku Kasyno odbyła 

się projekcja fi lmu dokumen-
talnego w reżyserii Tomasza 
Drozdowicza „Maksymiuk. 
Koncert na dwoje”. Postać 
Jerzego Maksymiuka – kom-
pozytora, dyrygenta świato-
wej klasy – już od pierwszych 
scen budzi zarazem podziw 
dla jego geniuszu muzycz-
nego, jak i permanentne roz-
bawienie. Maestro, „Szalony 
Maks” to ktoś podobny do 
Mozarta – genialny i szalony 
zarazem, o ekscentrycznej 
osobowości, która dominuje 
nad całym filmem. Nie ma 
chyba sceny która nie byłaby 
zabawna, ponieważ zabaw-
ny jest sposób mówienia 
i sposób bycia Mistrza. Nie 
da się tego opisać, trzeba 
to usłyszeć i zobaczyć, i taką 
unikalną możliwość daje fi lm. 

Niechciany, ale konieczny
Chociaż Maksymiuk sam 

mówi o sobie, że „nie jest 
stworzony do pracy z ludźmi, 
ale bez ludzi”, jego ogromne, 
niekwestionowane sukcesy 
to właśnie dyrygentura – 
praca z orkiestrami, z ze-
społami muzyków, których 
na estradzie prowadzi tak, 
aby uzyskać efekt, który na 
etapie czytania partytury już 

słyszy w swojej głowie. „Jeśli 
coś niezupełnie będzie tak, 
jak brzmi w głowie, to uciąć 
głowę” – mówi Maksymiuk, 
który jest perfekcjonistą.

„Od szczegółu robi całość” 
i słysząc swoim genialnym 
uchem każdy detal muzyczny 
wykonania, podczas prób 
koryguje grę poszczegól-
nych muzyków z orkiestry. 
Dyrygent to, według jego 
słów, ktoś „niechciany, ale 
konieczny” – „musi pozyskać 
orkiestrę”, „żeby każdy grał 
80% swoich możliwości”. 
Maksymiuk mówi o swo-
jej odpowiedzialności nie 
tyle przed publicznością, 
co przede wszystkim przed 
orkiestrą. Sceny prób przed 
koncertami idealnie pokazują 
na czym polega rola i praca 
dyrygenta, są jednocześnie 
przezabawne, tak jak przeza-

bawny jest sposób komuni-
kowania się Mistrza z ludźmi.

Organizacyjnie kobiety są 
zdolniejsze

Film o Maksymiuku zatytu-
łowany jest nie bez powodu 
„Koncert na dwoje”. Żona Ewa 
towarzyszy Mistrzowi perma-
nentnie w jego codziennym 
zmaganiu się z prozą życia, 
do której nie jest uzdolniony.

„W sensie organizacyj-
nym kobiety są zdolniejsze” 
– mówi Maksymiuk i całe 
swoje życie pozamuzyczne 
pozostawia w rękach żony. 
Codzienny harmonogram, 
wizyta u krawca, wybór ka-
mizelki, poszukiwanie oku-
larów, przypominanie o tym, 
aby lżej trzymał batutę, bo 
ma problem z ręką – to jej 
domena. Bez żony Maestro 
najwyraźniej nie jest w stanie 

funkcjonować nawet przez 
moment zwykłego, codzien-
nego życia, potrzebuje jej 
stałej obecności.

Bezustannie toczy się po-
między małżonkami dialog, 
zdominowany przez ujmu-
jącą gadatliwość Mistrza. 
„Dziękuję Ewuniu za wszyst-
ko co mi dałaś, od czego mnie 
chronisz”, „Ewa, bez ciebie 
mnie by nie było” - takie sło-
wa padają w fi lmie i widać, 
że ta ustawiczna opieka jest 
uświadomiona i doceniona.

Uchwycony muzyczny 
geniusz

Dla tych, których intere-
suje muzyka poważna, i nie 
tylko taka, fi lm Drozdowicza 
o Maksymiuku jest pewnego 
rodzaju objawieniem. Udało 
się w nim uchwycić na czym 
polega muzyczny geniusz, 
który przecież dla zwykłych 
śmiertelników jest zagadką.

Jeśli się nie jest w gronie 
szczęśliwców, którzy przybyli 
na seans do Parku przy Pała-
cyku Kasyno, warto poszukać 
innej opcji. Tym bardziej, 
że dzięki promieniującej 
z ekranu ekscentrycznej oso-
bowości Mistrza, będzie to 
również wspaniała zabawa, 
ale na najwyższym poziomie.

Tekst i foto: Sylwia Pańków

Kalendarz
Imprez 
Kulturalnych

Z A P R A S Z A M Y

27 lipca (sobota)
Godz. 12.00 110 lat kortów tenisowych w Milanówku 

– odsłonięcie muralu
W programie: uroczyste odsłonięcie muralu, wystawa 

zabytkowych rakiet tenisowych z kolekcji dr Jerzego 
Ziel ińskiego,  w ystawa archiwalnych ar t ykułów 
dotyczących kortów, turniej mikstowy tenisa ziemnego. 

Miejsce: Milanówek przy ul. Kościelnej 3;
Godz. 21.30 Pruszkowskie Kino letnie
Film: „Ile waży koń trojański”. Organizator: Urząd Miasta 

Pruszkowa – Biuro Promocji i Kultury Miasta. Wstęp wolny!
Miejsce: Pruszków, Park Kościuszki.

28 lipca (niedziela)
Godz. 10.00 Milanówek: rocznica tragicznej śmierci 

ofi cerów Armii Krajowej 
Uroczyste obchody 75. rocznicy tragicznej śmierci 

kpt. Zygmunta Dąbrowskiego ps. „Bohdan” oraz ppor. 
Jerzego Kowalskiego ps. „Oskar”. Obaj ofi cerowie polegli 
29 lipca 1944 r. przy próbie odbicia komendanta Obwodu 
AK „Bażant” (Błonie) mjr. Alojzego Mizery ps. „Siwy”, 
zatrzymanego przez Niemców w przypadkowej łapance 
na terenie Milanówka. Miejsce ich bohaterskiej śmierci 
upamiętnia tablica umieszczona na głazie przy ul. 
Krakowskiej. Po uroczystej mszy św. w kościele św. Jadwigi 
Śląskiej nastąpi złożenie kwiatów pod pomnikiem przy ul. 
Krakowskiej.

Godz. 12.30 Koncert dla dzieci – siostry Wajs
P o n a d  g o d z i n a  d o b r e j  z a b a w y,  w e s o ł y c h 

p i o s e n e k ,  k t ó r e  d z i e c i  b ę d ą  n u c i ć  d ł u g o
po zakończonym koncercie,  tańca z zakręconą 
stonogą i  interaktywnej rozr ywki.  To muz yczne
niezapomniane widowisko pełne figli,  uśmiechu 
i radości. Zespół Siostry Wajs & Stonoga zachęci 
do wspólnej zabawy i wciągnie do tańca zarówno 
najmłodszych, jak i ich opiekunów. A dziecięcy chór 
rozśpiewa całą publiczność w rytmie wesołych melodii. 
Siostry Wajs & Stonoga to również tytuł autorskiej 
płyty na której znajdują się utwory dla najmłodszych.
Płyta została nominowana do nagród muzycznych 
FRYDERYKI 2016 w kategorii „Muzyczny Debiut Roku”. 
Chwytliwe aranżacje, ciepłe wokale i gra aktorska to 
główne atuty albumu. Utwory mają charakter zarówno 
rozrywkowy jak i edukacyjny. 

Miejsce: Letnia Scena Plenerowa, Park „Czechowicki”, 
ul. Spiska, Warszawa;

Godz. 16.00 Klasyka w Parku – „Przedwojenne 
przeboje”

Kolejna Klasyka w Parku to spotkanie z zespołem 
Macieja Klocińskiego, który wykona dla Państwa 
przedwojenne przeboje. Maciej Klociński piosenkarz, aktor 
estradowy, muzyk. Wykonawca piosenek retro i rosyjskich 
romansów. Doktorant na Wydziale Nauk Humanistycznych 
UKSW w Warszawie. Laureat Międzynarodowych 
Konkursów m.in Włodzimierza Pietrzaka w Turku oraz XIX 
Międzynarodowego Konkursu Młodych Wykonawców 
Rosyjskiego Romansu „Romansjada 2015” w Moskwie. 
Laureat „Złotego Liścia Retro 2013” za popularyzację 
d o ro b k u  k u l t u rowe g o  o k re s u  d w u d z i e s t o l e c i a 
międzywojennego. Ambasador Fundacji im. Ałły Bajanowej 
w Polsce. Wstęp wolny!

Miejsce: Grodzisk Maz., Park Skarbków. 

1 sierpnia (czwartek)
Godz. 17.00  Obchody 75-tej rocznicy wybuchu 

Powstania Warszawskiego w Piastowie
W programie: uroczyste złożenie kwiatów pod murem 

pamięci na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 przy Al. 
Tysiąclecia 5, następnie msza św. w intencji bohaterów 
Powstania Warszawskiego w kościele pw. Chrystusa 
Króla Wszechświata, ul. Michała Ogińskiego 41. Po mszy 
„Piastów śpiewa powstańcze piosenki” oraz projekcja fi lmu 
„Sierpniowe niebo. 63 dni chwały”.

Godz. 20.00 Koncer t „Powidoki Powstania 
Warszawskiego”

W tym roku mija 75 lat od wybuchu Powstania 
Warszawskiego. Wspólnie upamiętnijmy ten dzień 
koncertem „Powidoki Powstania Warszawskiego”.
Jest to projekt muzyczny Ygora Przebindowskiego, 
zawierający muz ykę do “nienakręconego filmu”, 
“Pamiętnik” o Powstaniu Warszawskim, ”Wyrwane kartki 
z kalendarza”, które stały się inspiracją do napisania 
muzycznych tematów. Tytuły poszczególnych utworów to 
wybrane i opowiedziane na nowo tragiczne dni walczącej 
stolicy. Melodie jakby z tamtych  czasów, liryczne zaśpiewy 
skrzypiec, energiczne piruety trąbki, snujący się kontrabas, 
podróż przez improwizację w tamte czasy… Wstęp wolny!

Miejsce: Milanówek, Plac Stefana Starzyńskiego/ul. 
Kościuszki.             Zebrał: (mg)

•Wystawy •Filmy •Koncerty •Spotkania

UNAS. Chopin, Wieniawski, Moniuszko – muzyczni romantycy w Grodzisku Mazowieckim

Klasyka w Parku Skarbków
Grodziski cykl letnich plenerowych koncertów „Klasyka w Parku” rozpoczął się już na dobre i jak co roku potrwa 
do końca sierpnia. Sądząc po niesłabnącej frekwencji wpisał się on na stałe w pejzaż kulturalny miasta. W razie 
niepogody salą koncertową zdolną pomieścić wszystkich słuchaczy służy Mediateka.

14 lipca w Parku Skarbków rozbrzmiała 
muzyka polskiego romantyzmu. 

Koncert zatytułowany „Perły salonów 
Polski XIX w.” nawiązywał do czasów, 
gdy koncertowanie i kontakt z muzyką 
na żywo były codziennością życia 
kulturalnego, gdy muz ykowanie 
„domowe” stało s ię  pożądanym 
standardem wśród ludzi wykształconych. 
Z a p ro s zo ny  d o  G ro d z i s k a  d u e t 
wybitnych wykonawców: pianistki 
Teresy Kaban i fl ecisty Henryka Błażeja, 
zaprezentował  ut wor y zarówno 
tych najbardziej znanych, jak i mniej 
popularnych kompozytorów muzyki 
romantycznej. Romantycznej – a więc 
m.in. programowo emocjonalnej, 
wyrażającej uczucia, eksponującej 
indywidualizm kompozytora.

Wielcy romantycy
Nie mogło się zatem obejść bez 

największego mistrza romantyzmu 
– Fryderyka Chopina. Słuchając jego 
preludiów i poloneza w Parku Skarbków 
można było pokusić się o refl eksję, że już 
nie tylko Łazienki Królewskie mają swoje 
koncerty chopinowskie, podczas których 
siedzi się tak zwyczajnie na trawie, 
będąc oczarowanym i zasłuchanym. 
Podobny klimat przenika stopniowo i do 
podwarszawskich miejscowości.

Koncert przywołał też utwory innego 
wielkiego romantyka, wybitnego 
skrzypka-wirtuoza i kompozytora 
o  ś w i a t o we j  s ł aw i e  –  H e n r y k a 
Wieniawskiego. Jego „Obertas G-dur” 
i „Kujawiak a-moll” opracowane zostały 
tym razem specjalnie na flet, choć 
oryginalnie skomponowane zostały na 
skrzypce. Warto zaznaczyć, że „Kujawiak” 
posiada również spopularyzowaną 
wersję – napisał do niego słowa i włączył 

do swojego repertuaru Jan Kiepura, 
legendarny polski tenor.

Narodowa tradycja i ludowy folklor
Obecnie obchodzimy Rok Stanisława 

Moniuszki,  kompozytora polskiej 
muzyki romantycznej w narodowym 
duchu. Twórczość Moniuszki nie 
posiada uniwersalizmu dzieł Chopina 
czy Wieniawskiego, natomiast cechuje 
ją typowe dla romantyzmu czerpanie 
z folkloru ludowego i z narodowej 
tradycji. Podczas koncertu usłyszeć 
można było pieśń „Prząśniczk a” 
w wersji instrumentalnej. Ta niezwykle 
rozpoznawalna pieśń Moniuszk i 
zakorzeniła się już dawno w polskiej 
codzienności – współcześnie jest m.in. 
hejnałem miasta Łodzi, symbolicznie 
podkreślając włókiennicze tradycje.

Lokalne koncerty muzyki poważnej 
to także unikalna okazja do poznania 
mniej znanych kompozytorów lub 
kompozycji, których nie usłyszelibyśmy 
z nagrań. W parku Skarbków popłynęły 
zatem dźwięki „Andante” i „Ronda 

w  t e m p i e  p o l o n e z a” I g n a c e g o 
Feliksa Dobrzyńskiego. Muzyka tego 
kompoz ytora,  któr y kształci ł  s ię 
podobnie jak Chopin w konserwatorium 
warszawskim pod okiem Józefa Elsnera, 
po dziesięcioleciach zapomnienia 
powraca obecnie na estrady.

„Pije Kuba do Jakuba”
Z w i e ń c z e n i e m  n i e d z i e l n e g o 

plenerowego spotkania z muzyką 
było wykonanie XVIII-wiecznej melodii 
do popularnej pieśni  „Pi je Kuba 
do Jakuba”. Pieśń ta, o charakterze 
biesiadnym i tradycyjnym, funkcjonuje 
już od ponad 200 lat w najróżniejszych 
wcieleniach muzycznych, współcześnie 
nawet w aranżacji heavy metalowej. 
Podczas koncertu w Parku Skarbków 
posłuchać można było względnie 
pierwotnej, instrumentalnej wersji 
pieśni, opracowanej na fl et i fortepian 
przez Grzegorza Kątskiego, skrzypka 
przełomu XVIII/XIX wieku.

Tekst i foto: 
Sylwia Pańków
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INWESTYCJE. Przebudowa  skrzyżowania al. Kasztanowej z ul. Osiedlową i Młodości 

Ponad pół miliona z budżetu Mazowsza
Dzięki wsparciu samorządu województwa mazowieckiego w miejscowości Rusiec (gm. Nadarzyn) możliwa 
będzie przebudowa  skrzyżowania al. Kasztanowej (droga powiatowa) i dróg gminnych – ul. Osiedlowej 
i ul. Młodości. Projekt otrzymał dofi nansowanie w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla 
równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Umowę w tej sprawie podpisali: marszałek Adam 
Struzik oraz starosta powiatu pruszkowskiego Krzysztof Rymuza i członek zarządu powiatu Agnieszka 
Kuźmińska (na zdjęciu).

Instrument zadań ważnych 
d l a  r ó w n o m i e r n e g o 

r o z w o j u  w o j e w ó d z t w a 
mazowieckiego idealnie 
wpisuje się w prowadzoną 
przez nas politykę. Mazowsze 
t o  n a j w i ę k s z y  r e g i o n 
w kraju, jeden z najszybciej 
rozwijających się, ale niestety 
i bardzo zróżnicowany. Aby 
wyrównywać dysproporcje 
pomiędzy poszczególnymi 
jego częściami uruchomiliśmy 
w tym roku po raz pierwszy 
instrument wspierając y 
r ó w n o m i e r n y  r o z w ó j . 
W sumie na jego realizację 
przeznaczymy ponad 57 mln 
zł, z czego 30 mln zł trafi  do 
benefi cjentów jeszcze w tym 
roku – podkreśla marszałek 
Adam Struzik.

W ramach tego programu 
gminy i powiaty otrzymały 
w s p a rc i e  n a  re a l i z a c j ę 
zadań wieloletnich, na drogi 
powiatowe i gminne, na 
edukację oraz kulturę.

S a m o r z ą d  M a z o w s z a 
przeznaczył na ten cel ze 
swojego budżetu w sumie 
ponad 57 mln zł, z czego 
w tym roku przekazanych 
zostanie blisko 30 mln zł. 

Z  t a k i e g o  w ł a ś n i e 
roz w i ą z a n i a  s k o r z ys t a ł 
powiat pruszkowski, który 
567 tys. zł pozyskanego 
wsparcia przeznaczy na 
przebudowę skrzyżowania 
drogi  powiatowej  –  a l . 
Kasztanowej i dróg gminnych: 

ul. Osiedlowej i ul. Młodości 
w Ruścu w gminie Nadarzyn. 
Projekt jest już realizowany, 
a jego całkowita wartość to 
988 tys. zł.

W  r a m a c h  i nw e s t y c j i 
powstaną dodatkowe pasy 
ruchu: dla lewoskrętu w ul. 
Osiedlową oraz włączenia dla 
lewoskrętu z ul. Osiedlowej 
w kierunku Młochowa. Będzie 
też nowa jezdnia o dwóch 
pasach ruchu, rozdzielonych 
m a l o w a n y m i  l i n i a m i 
p oz i o my m i .  S t wo r zo n e 
zostaną azyle dla pieszych, 

zatoki autobusowe, a także 
chodnik w k ierunku ul. 
Osiedlowej. 

Inwestycja jest bardzo 
w a ż n a  z a r ó w n o  d l a 
m i e s z k a ń c ó w ,  j a k 
i  p r z e d s i ę b i o r c ó w.  J e j 
re a l i z a c j a  to  n i e  t y l k o 
zwiększenie bezpieczeństwa 
w rejonie skrzyżowania, 
a le  także usprawnienie 
połączeń komunikacyjnych 
do centrów logistycznych 
pomiędzy trasą katowicką 
i krakowską, np. Schenker 
Sp. z o.o., Pepsico Logistyka, 

TOYA S.A., VTS, Kamis, Volvo 
Truck Center Młochów oraz 
innych zakładów pracy, fi rm 
pr y watnych,  zabudow y 
mieszk aniowej ,  poses j i 
prywatnych oraz obiektów 
użyteczności publicznej. 

Marta Milewska
Rzeczniczka Prasowa

Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckiego 

fot. Urząd Marszałkowski 
Województwa 

Mazowieckiego w Warszawie 

KĄC I K  ADOPCYJNY
L u d w i c z e k 

t o  p i ę k n i e 
i  n i e t y p o w o 
umaszczony ok. 
roczny kocurek, 
z d r o w y , 
k a s t r o w a n y , 
szczepiony.

J e g o  p a s j ą 
s ą  p i ł e c z k i 
i  wędk i ,  oraz 
jedzenie.

Ludwiczek jest 
nieśmiały jeśli 
chodzi o kontakt 
z człowiekiem 
ale lubi koty. 

W  n o w y m 
d o m k u 
z a p e w n e 
b a r d z i e j 
otworzy się na 
człowieka, szuka 
domku z innym kotem np z bratem Januszkiem lub 
z którąś z sióstr.

Kontakt w sprawie adopcji 601 355 428
Obowiązuje podpisanie umowy adopcyjnej.
 

C u d n a , 
s p o k o j n a , 
u ł o ż o n a , 
zdrowa... Taki 
koci ideał dla 
j e d y n a k a , 
szczególnie 
dla starszej 
osoby.Wciąż 
czeka na swój 
domek.

A i d a  m a 
ok 5 lat, jest 
kastrowana, 
szczepiona, 
z d r o w a , 
testy felv/fiv 
ujemne.

Szuka domu spokojnego, jest towarzyska lubi pogadać 
z człowiekiem.

Kontakt w sprawie adopcji 601 355 428
Obowiązuje podpisanie umowy adopcyjnej.

 SAMORZĄD. Porozumienie w sprawie Programu Czyste Powietrze

Pomoc w w ymianie pieca 
i  termomodernizacj i
Kilkadziesiąt gmin podpisało umowy z wojewódzkimi funduszami ochrony 
środowiska w sprawie współpracy przy programie Czyste Powietrze. Piastów także 
dołączył do tego grona. 11 lipca Burmistrz Miasta Piastowa Grzegorz Szuplewski 
podpisał z WFOŚiGW w Warszawie porozumienie w zakresie wspólnej realizacji 
programu „Czyste Powietrze”. Działanie to ma zachęcić piastowian oraz pomóc im 
w przystąpieniu do programu i w aplikowaniu o środki na termomodernizację swoich 
budynków mieszkalnych.

Porozumienie zakłada, że do zadań 
gminy będzie należało zidentyfi kowanie 

budynków, których właściciele mogliby 
wnioskować oraz przedstawienie im korzyści 
płynących z wzięcia udziału w programie, 

tak aby móc dotrzeć do osób najbardziej 
potrzebujących wsparcia i zapewnić im 
pomoc przy składaniu wniosku.

Do 19 lipca pracownik Urzędu Miejskiego 
w Piastowie został przeszkolony w tym 

zakresie, tak by pomóc mieszkańcom 
p o p r a w n i e  z ł o ż y ć  w n i o s e k 
i skompletować wymagane załączniki. 
Ponadto będzie on doradzać i informować, 
a także będzie prowadzić bieżący kontakt 
z benefi cjentami.

Władzom Piastowa zależy na tym, by 
jak najwięcej osób mogło skorzystać 
z programu „Czyste Powietrze”. Intencją jest 
także dotarcie do tych piastowian, którzy 
z obawy przed formalnościami, brakiem 
mobilności lub z innych powodów w ogóle 
nie biorą pod uwagę możliwości przystąpienia 
do tego działania. Pracownik Urzędu Dominik 
Banasiewicz z Wydziału Utrzymania Miasta 
(tel. 22-770-52-43) odpowie na wszelkie 
pytania,  udziel i  informacji  na temat 
programu i rozwieje wszelkie wątpliwości. 
Priorytetem władz miasta jest dbałość o jakość 
powietrza w Piastowie.

„ C z y s t e  P o w i e t r z e ” t o  r z ą d o w y 
program priorytetowy, którego celem 
jest poprawa efektywności energetycznej 

o r a z  z m n i e j s z e n i e  e m i s j i  p y ł ó w 
i innych zanieczyszczeń do powietrza 
z jednorodzinnych domów mieszkalnych.

Z inicjatywą współpracy z samorządami 
w tym zakresie wystąpił Minister Środowiska, 
przy  współpracy z Narodowym Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
i  wojewódzkimi funduszami ochrony 
środowiska. 

W ramach programu istnieje możliwość 
uzyskania dofi nansowania w formie dotacji 
i pożyczki na wymianę starych, nieefektywnych 
źródeł ciepła na nowoczesne. 

Dofi nansowanie można pozyskać również 
na przeprowadzenie niezbędnych prac 
termomodernizacyjnych budynku (dotacja 
i pożyczka) oraz montaż odnawialnych źródeł 
energii OZE (wyłącznie pożyczka). Wysokość 
dofinansowania zależy od dochodu na 
osobę w gospodarstwie domowym. Budżet 
programu na 10 lat to ponad 100 mld zł.

Źródło: www.piastow.pl
Fot. powietrze.mos.gov.pl
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N A     S P R Z E D A Ż
DOMY

1906/1821/ODS Ożarów Mazowiecki, segment
środkowy, stan deweloperski, 6 pokoi, pow. 
185 m2, działka o pow. 245 m2, cena 689.000 zł

1909/1821/ODS Stare Babice, Lipków,
wolnostojący, 6 pokoi, pow. 420 m2, działka 
o pow. 1000 m2, cena 920.000 zł

1908/821/ODS Stare Babice, Kwirynów, 
wolnostojąc y,  7  pokoi ,  pow.  250 m 2, 
działka o pow. 800 m2, cena 950.000 zł

1911/1821/ODS Łomianki, wolnostojący, stan
deweloperski, 4 pokoje, pow. 190 m2, działka 
o pow. 740 m2, cena 1.050.000 zł

1910/1821/ODS Stare Babice, Koczargi Stare,
5 pokoi, pow. 205 m2, działka o pow. 1020 m2,
cena 1.180.000 zł

1900/1821/ODS Nadarzyn, pół bliźniaka,
7 pokoi, pow. 328 m2, działka o pow. 978 m2, 
cena 1.500.000 zł

1903/1821/ODS Stare Babice, Kwirynów, 
wolnostojący, 8 pokoi, pow. 360 m2, działka 
o pow. 900 m2, cena 2.160.000 zł

1904/1821/ODS Ożarów Mazowiecki, 
wolnostojący, 6 pokoi, pow. 200 m2, działka 
1400 m2, cena 2.600.000 zł

1897/1821/ODS Natolin,  wolnostojący,
4 pokoje, pow. 180 m2, działka o pow. 700 m2, 
cena 490.000 zł

1896/1821/ODS Otrębusy, wolnostojący,
5 pokoi, pow. 220 m2, działka o pow. 150 m2,
cena 610.000 zł

1894/1821/ODS Żabia Wola, wolnostojący, 
6 pokoi, pow. 220 m2, działka o pow. 1500 m2, 
cena 990.000 zł

1890/1821/OMS Grodzisk Mazowiecki, 
szeregowiec, 4 pokoje, pow. 108 m2, działka  
o pow. 247 m2, cena 599.000 zł

1887/1821/ODS Komorów, wolnostojący,
4 pokoje, pow. 240 m2, działka o pow.  1800 
m2, cena 1.480.000 zł

1886/1821/ODS Raszyn,  pól bliźniaka,
6 pokoi, pow. 150 m2, działka o pow. 425 m2,
cena 560.000 zł

1884/1821/ODS Nadarzyn, Rusiec, wolnostojący,
5 pokoi, pow. 236 m2, działka o pow. 1200 m2,
cena 979.000 zł

1883/1821/ODS Opacz Kolonia, wolnostojący, 
2 pokoje, pow. 80 m2, działka o pow. 600 m2,
cena 680.000 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 Szczęsne,
segment środkowy, stan 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

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 kó w,  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. 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 489.000 zł

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

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

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

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 m2, działka pow. 2800 m2, cena
3.150.000 zł

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

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

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

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

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

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

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

3768/1821/OMS Piastów, 2 pokoje, pow. 51 m2,
ogródek o pow. 100 m2, cena 330.000 zł

3766/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 48 m2,
cena 370.000 zł

3765/1821/OMS Warszawa, Bemowo,
2 pokoje, pow. 46 m2, cena 439.000 zł

3764/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 56 m2,
cena 429.000 zł

3763/1821/OMS Warszawa, Targówek,
2 pokoje, pow. 47 m2, cena 405.000 zł

3761/1821/OMS Warszawa, Bemowo,
2 pokoje, pow. 46 m2, cena 439.000 zł

3760/1821/OMS Warszawa, Ursus, kawalerka,
pow. 31 m2, cena 330.000 zł

3759/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 47 m2,
cena 260.000 zł

3758/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 35 m2,
cena 305.000 zł

3755/1821/OMS Piastów, 2 pokoje, pow. 36 m2,
cena 316.000 zł

3754/1821/OMS Warszawa, Ursus, 3 pokoje, 
pow. 62 m2, cena 429.000 zł

3752/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 49 m2,
cena 289.000 zł

3750/1821/OMS Grodzisk Mazowiecki,
4 pokoje, pow. 76 m2, cena 350.000 zł

3748/1821/OMS Pruszków, 4 pokoje, pow. 74 m2,
cena 439.000 zł

3744/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 42 m2,
cena 310.000 zł

3743/1821/OMS Piastów, 2 pokoje, pow. 36 m2,
cena 319.000 zł

3741/1821/OGS Ożarów Mazowiecki,
2 pokoje, pow. 46 m2, cena 395.000 zł

3738/1821/OMS Pruszków, 4 pokoje, pow. 72 m2, 
cena 439.000 zł

3737/1821/OMS Pruszków, 4 pokoje, pow. 72 m2,
cena 423.000 zł

3735/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 39 m2,
cena 295.000 zł

MIESZKANIA
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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

3109/1821/OGS Stare Babice,  Bl izne
Łaszczyńskiego, budowlana, pow. 500 m2,
cena 300.000 zł

3108/1821/OGS Stare Babice, budowlana,
pow. 5600 m2, cena 560.000 zł

3106/1821/OGS Brwinów, budowlana, pow. 
900 m2, cena 300.000 zł

3103/1821/OGS Nadarzyn, Urzut, budowlana,
pow. 1500 m2, cena 169.000 zł

3102/1821/OGS Ożarów Mazowiecki, 
Święcice, budowlana, pow. 1000 m2, cena 
300.000 zł

3100/1821/OGS Ożarów Mazowiecki, 
budowlana, pow. 1907 m2, cena 1.907.000 zł

3099/1821/OGS Szymanów, budowlana, pow. 
1218 m2, cena 160.000 zł

3098/1821/OGS Brwinów, Żółwin, budowlana,
pow. 1265 m2, cena 180.000 zł

3097/1821/OGS Ożarów Maz., Konotopa,
inwestycyjna, pow. 9000 m2, cena 2.250.000 zł

3096/1821/OGS Stare Babice,  Janów,
budowlana, pow. 1600 m2, cena 415.000 zł

3095/1821/OGS Ożarów Mazowiecki, 
inwestycyjna, pow. 3100 m2, cena 760.000 zł

3093/1821/OGS Nowa Wieś, budowlana, pow. 
998 m2, cena 400.000 zł

3092/1821/OGS Stare Babice,  Bl izne
Łaszczyńskiego, przemysłowa, pow. 14150 
m2, cena 10.612.500 zł

3091/1821/OGS Stare Babice, Koczargi Stare,
 budowlana, pow. 1750 m2, cena 630.000 zł

3090/1821/OGS Stare Babice Klaudyn, 
budowlana, pow. 3024 m2, cena 970.000 zł

3089/1821/OGS Stare Babice, Zielonki Parcela  
budowlana, pow. 1575 m2, cena 639.000 zł

3088/1821/OGS Grodzisk Mazowiecki, Czarny
Las, budowlana, pow. 1826 m2, cena 165.000 zł

3087/1821/OGS Jaktorów, Grądy, budowlana,
pow. 1100 m2, cena 115.000 zł

3 0 8 6 / 1 8 2 1 / O G S  Wa r s z aw a ,  B i e l a ny,
budowlana, pow. 800 m2, cena 1.190.000 zł

3085/1821/OGS Brwinów, Żółwin, budowlana,
pow. 1250 m2, cena 163.000 zł

3084/1821/OGS Brwinów, Żółwin, budowlana,
pow. 1000 m2, cena 130.000 zł

3083/1821/OGS Ożarów Mazowiecki,
budowlana, pow. 1020 m2, cena 570.000 zł

3082/1821/OGS Ożarów Mazowiecki, 
inwestycyjna, pow. 3180 m2, cena 1.300.000 zł

3081/1821/OGS Ożarów Mazowiecki,
przemysłowa, pow. 2600 m2, cena 750.000 zł

3080/1821/OGS Żabia Wola, Jastrzębnik,
budowlana, pow. 1113 m2, cena 120.000 zł

3079/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, budowlana, 
pow. 1000 m2, cena 170.000 zł

3078/1821/OGS Ożarów Mazowiecki,
Duchnice, budowlana, pow. 900 m2, cena
340.000 zł

3077/1821/OGS Ożarów Mazowiecki, 
budowlana, pow. 1500 m2, cena 515.000 zł

3076/1821/OGS Błonie, Dębówka, rolna, pow.
1500 m2, cena 300.000 zł

3075/1821/OGS Ożarów Mazowiecki,
Płochocin, usługowa, pow. 4600 m2, cena
700.000 zł

3073/1821/OGS Brwinów, Żółwin, budowlana,
pow. 1100 m2, cena 143.000 zł

3070/1821/OGS Nadarzyn, Urzut, budowlana, 
pow. 1492 m2, cena 225.000 zł

3069/1821/OGS Nadarzyn, Urzut, budowlana,
pow. 1295 m2, cena 195.000 zł

3067/1821/OGS Grodzisk Mazowiecki,
budowlana, pow. 1590 m2, cena 275.000 zł

3066/1821/OGS Pruszków, budowlana, pow. 
810 m2, cena 330.000 zł

3065/1821/OGS Żabia Wola, Lisówek, rolno
- budowlana, pow. 4600 m2, cena 135.000 zł

3064/1821/OGS Brwinów, Żółwin, budowlana,
pow. 2500 m2, cena 1.000.000 zł

3061/1821/OGS Radziejowice, Adamów 
Parcel, budowlana, pow. 1500 m2, cena 
155.000 zł

3062/1821/OGS Grodzisk Mazowiecki 
Szczęsne, budowlana, pow. 1520 m2, cena
228.000 zł

3058/1821/OGS Ożarów Mazowiecki, 
budowlana, pow. 1000 m2, cena 358.000 zł

3049/1821/OGS Ożarów Mazowieck i 
Myszczyn, budowlana, pow. 1360 m2, cena
90.000 zł

3047/1821/OGS Żabia Wola, Osowiec,
budowlana, pow. 1000 m2, cena 110.000 zł

3060/1821/OGS Leszno, Wilkowa Wieś,
budowlana, pow. 1500 m2, cena 135.000 zł

3053/1821/OGS Stare Babice, Borzęcin Mały,
budowlana, pow. 1000 m2, cena 245.000 zł

3059/1821/OGS Ożarów Mazowiecki, 
budowlana, pow. 1050 m2, cena 357.000 zł

3050/1821/OGS Ożarów Mazowiecki,
Płochocin, budowlana, pow. 2000 m2, cena 
370.000 zł

3055/1821/OGS Michałowice, Opacz Kolonia,
budowlana, pow. 800 m2, cena 696.000 zł

3054/1821/OGS Ożarów Mazowieck i 
Płochocin, budowlana, pow. 5200 m2, cena 
950.000 zł

3044/1821/OGS Nadarzyn, Urzut, rolna, pow.
10500 m2, cena 430.000 zł

3043/1821/OGS Nadarzyn, Urzut, budowlana,
pow. 1390 m2, cena 229.000 zł

3042/1821/OGS Żabia Wola, Osowiec,
budowlana, pow.1500 m2, cena 150.000 zł

3041/1821/OGS Ożarów Mazowieck i 
Myszczyn, budowlana, pow. 1050 m2, cena 
130.000 zł

3 0 4 0 / 1 8 2 1 / O G S  N a d a r z y n ,  R o z a l i n ,
budowlana, pow. 4700 m2, cena 705.000 zł

3039/1821/OGS Nadarzyn, Stara Wieś, 
budowlana, pow. 2200 m2, cena 352.000 zł

3038/1821/OGS Nadarzyn, Stara Wieś,
budowlana, pow. 2200 m2, cena 352.000 zł

3037/1821/OGS Nadarzyn, Stara Wieś,
budowlana, pow. 1500 m2, cena 255.000 zł

3036/1821/OGS Ożarów Mazowiecki,
Myszczyn, budowlana, pow. 1040 m2, cena
130.000 zł

3035/1821/OGS Nadarzyn, Stara Wieś,
budowlana, pow. 1000 m2, cena 195.000 zł

3031/1821/OGS Ożarów Mazowieck i 
Myszczyn, budowlana, pow. 830 m2, cena
127.500 zł

3030/1821/OGS Ożarów Mazowieck i 
Myszczyn, budowlana, pow. 830 m2, cena
127.500 zł

3029/1821/OGS Tarczyn, Przypki, budowlana,
pow. 5700 m2, cena 684.000 zł

3027/1821/OGS Prażmów, Nowe Wągrodno,
leśna, pow. 24.780 m2, cena 220.000 zł

3025/1821/OGS Michałowice,  Pęcice, 
budowlana, pow. 1929 m2, cena 450.000 zł

3024/1821/OGS Jaktorów, Budy Grzybek,
budowlana, pow. 3150 m2, cena 205.000 zł

3023/1821/OGS Podkowa Leśna,  leśna
z prawem budowy, pow. 3239 m2, cena 
1.781.000 zł

3022/1821/OGS Brwinów, Żółwin, budowlana,
pow. 1100 m2, cena 125.000 zł

3021/1821/OGS Lesznowola, Mroków,
inwestycyjna, pow. 10.000 m2, cena 2.500.000 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

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 Maz.,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

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

2951/1821/OGS Puszcza Mariańska,
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

2 9 6 0 / 1 8 2 1 / O G S  R a d z i e j o w i c e  B u d y 
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

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)
*Koszt  SMS wg.  taryfy operatora

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

- P R A C A  P R U S Z K Ó W : 
Poszukujemy osób z orzeczeniem 
o niepełnosprawności  do pracy 
pr z y  ochronie  małego zak ładu 
produkcyjnego w Pruszkowie. Nie  
wymagamy doświadczenia. Dobre 
warunki pracy. Tel. 577 303 512 lub 
739 003 512

SZUKAM PRACY
-Proste  budowlane. Tel. 507 180 551

AUTOMOTO:
-Felgi aluminiowe z oponami NOKIAN 

225/55/R16 do Mercedesa sprzedam. 
Tel. 503 173 342

-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 stare motocykle: BMW, DKW, 
NSU, AJS, BSA, Trumph, Zundapp, 
Ardie, Puch, Sachs, Mz, IZ, N72, Panonia, 
Jawa i inne oraz wszelkie części, nawet 
drobne. Tel. 505 529 328

-Kupię stare polskie motocykle: CWS, 
Sokół, Podkowa, Moj130, Tornedo, 
Junak, WFM, SHL, Komar, Ryś, Zak, 
SM500, Lech i wszelkie części oraz 
wózki boczne (kosze). Tel. 505 529 328

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

-Opona nieużywana Jawka, Simson 
2,75x16 Barum. Stan idealny. Tel. (22) 
755 74 87

-Sprzedam BMW X3 X Drive, 85 000 
km, diesel, 2007 rok, manual, czarny 
metalik, serwisowany, garażowany. 
Cena: 28.000 zł. Tel. 662 085 637

-Sprzedam koła zimowe Michelin 
205/60/16, felgi stalowe. Koplet do 
Peugota 407. Cena: 400 zł za komplet. 
Tel. 574 215 996

-Sprzedam Mercedes 124. 200 diesel, 
5-cio biegowa skrzynia biegów, kolor: 
biały, stan dobry. Cena: 4 800 zł. Tel. 
517 304780

-Sprzedam Opel Corsa z 2013 r, 1,3 
diesel, 3-drzwiowy, biały. Stan b. dobry, 
cena: 16 500 zł. Tel. 535 105 501

-Sprzedam opony letnie: 185/65/14, 

używane. Cena: 160 zł. Tel. 794 075 280
-Sprzedam opony nowe Stomil 14x1 

i 3/8, 2 sztuki. Tel. (22) 755 74 87
-Sprzedam Peugot 407 diesel 2.0 

z 2007 r bogato wyposażony, super 
stan. Cena: 12 900 zł. Tel. 666 601 438

- Sprzedam tłumik do Zaporożca. Tel. 
606 803 746

-Spr zedam Volvo V50,bogate 
wyposażenie, 2006 r. Cena: 12,5 tys. zł. 
Tel. 606 808 892

NIERUCHOMOŚCi:
-Bramki k. Błonia dom z działką

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

-Działka, m. Kuchary w pow. Płońsk, 
gm. Czerwińsk n. Wisłą o pow. 4,5 tys. 
m2. Dom mieszkalny o pow. 100 m2 + 
budynki gospodarcze. Cena: 250 tys. m. 
Tel. 511 757 354, 663 179 403

-P i lnie wydzierżawię siedlisko 
do 1ha z budynkiem do remontu 
i  b u d y n k a m i  g o s p o d a r c z y m i 
z możliwością późniejszego zakupu, 
okolice : Siestrzeń, Żelechów, Rozalin 
i Grodzisk Mazowiecki. Tel. 572 530 570

-Pilnie wynajmę dom do 100 m2 w ok. 
Grodziska Maz., Żelechowa, Siestrzenia 
itp. z możliwością zabrania małych 
piesków. Tel. 693 402 504

-Poszukuje do wynajęcia działki 
do 1ha z budynkami do remontu 
z możliwością późniejszego zakupu, 
okolice Grodziska Mazowieckiego. Tel. 
663 021 004

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

-Sprzedam działkę budowlaną z KW, 
zagospodarowaną o pow. 2260 m2 
z budynkiem mieszkalnym do remontu 
50 km od W-wy. W pobliżu 2 szkoły, 
banki, media w działce. Cena: 65 tys. zł. 
Czerwińsk nad Wisłą. Tel. 602 171 473

-Sprzedam działkę budowlaną 
o pow. 2787 m2 w m. Urzut k. Nadarzyna, 
podzielona na dwie: 1295 m2 i 1492 m2. 
Media w ulicy. Cena do uzgodnienia. 
Tel. 505 987 404

-Sprzedam działkę leśno - budowlaną 
w centrum Zalesia Górnego o pow. 
2691 m2. Dom do remontu o pow. 76 
m2, piękny ogród, wszystkie media. 
Cena: 599 tys. zł. Tel. 606 39 63 63

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

-Sprzedam plac 1000 m2, Nowa Wieś, 
ul. Tulipanów. Tel. 792 569 027

- S p r z e d a m / w y n a j m ę  d z i a ł k ę 
usługowo-handlową, plan, 12 000 m2, 
Milanówek, ul. Królewska, przedłużenie 
Al. Jerozolimskich. Tel. 502 207 206

-Ursus dom sprzedam: 6 pokoi, 120 m2,
wysoki parter z piętrem. Trzy garaże. 
Tel. 505 345 767

-Wydzierżawię działkę z mediami, 
chętnie ogrodzoną, okolice Grodziska 

Mazowieckiego. Tel. 693 402 504

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

-Blacha cynkowa 3,5m2 (1,0 x 0,75 ;1,0 
x 0,67 ;1,75 x 1,0). Cena za całość: 40 zł. 
Tel. 601 945 583

-Fotelik samochodowy CYBEX: 15 -36 
kg sprzedam. Tel. 509 635 494

-Kanister 20l, metal, 3 sztuki. Cena: 
25zł/szt. Tel. 601 945 583

-Klepka dębowa (6 cm x 0,35 – 50 szt; 
6 cm x 0,30 – 52 szt; 7 cm x 0,35 – 8 szt). 
Cena za całość: 25 zł. Tel. 601 945 583

-Kołdra puchowa Imlet, 1,60 x 2,00. 
Cena 35zł. Tel. 601 945 583

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

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

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

-Kupię zrębki, trocinę. Tel. 504 019 716
-Magnetowid Philips+duży zbiór 

kaset video z fi lmami oraz dużo płyt 
DVD z oryginalnymi fi lmami. Cena do 
uzgodnienia. Grodzisk Mazowiecki. Tel. 
(22) 755 74 87

-Odkupię stare, nowe i niepotrzebne 
rzeczy: książki, płyty, monety, znaczki, 
medale, narzędzia itp. Tel. 507 180 551, 
508 57 33 44

-Piła kątowa, nowa, ukośna. Cena: 40 
zł. Tel. 601 945 583

-Poduszka 0,60 x 0,60 – 3 sztuki. Cena: 
15zł/szt. Tel. 601 945 583

- S p r z e d a m  d u ż y  n a m i o t 
czteroosobowy, willowy, nieużywany. 
Tel. 505 345 767

-Sprzedam dwie suczki Chihuahua 
10 tyg.: gładkowłosa i długowłosa, 
aktualne szczepienia i metryka. Tel. 
663 021 004

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

-Sprzedam elektr yczną termę 
poziomą (60 l.) ,  Ramę Wheelera 
i komplet kul bilardowych do dużego 
bilarda. Tel. 606 803 746

-Sprzedam frezy do metalu. Tel. 702 
147 373

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

-Sprzedam inkubator do wylęgu 
kurzych, gęsich i kaczych jaj. Cena: 500 
zł. Tel. (24) 276 57 84

-Sprzedam kasetkę metalową. Tel. 
510 407 176

-Sprzedam kask motocyklowy. Cena: 

170 zł. Tel. 574 215 996
-Sprzedam kwiaty magnolie - 

4 odmiany po 75 zł. Tel. 574 215 996
-Sprzedam kuchenkę turystyczną, 

gazową,  2  palnik i  oraz  namiot 
dwuosobowy – nowy. Tel. (22) 723 69 39

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

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

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

- S p r z e d a m  l u s t r o  s t o j ą c e 
z możliwością powieszenia: wys. 140 
cm. Tel. 694 930 816

-Sprzedam ławo - stół, drewno 
rustykalne. Tel. 694 930 816

-Sprzedam manekiny plastikowe 
+ jeden stojący. Cena: 20 zł. Tel. 694 
930 816

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

- S p r z e d a m  m e b l e  k u c h e n n e 
z wyposażeniem. Tel. 510 407 176

-Sprzedam meble kuchenne. Tel. 503 
173 342

-Sprzedam meble ogrodowe. Tel. 
510 407 176

- S p r z e d a m  m e b l o ś c i a n k ę 
3 segmentową o długości 3,5 metra, 
kolor: żółto-beżowy, lakier na wysoki 
połysk. Stan dobry. Tel. 660 998 805

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

- S p r z e d a m  p ł y t y  b e t o n o w e , 
chodnikowe, wym.: 50 x 50 cm, 30 szt. 
Tel. (22) 723 69 39

-Sprzedam piłę łańcuchową. Tel. 720 
147 373

-Sprzedam ponton, stan jak nowy, 
biało-czerwony. Cena: 190 zł. Tel. 574 
215 996

-Sprzedam pralkę typu „Frania”. Tel. 
720 147 373

-Sprzedam radia: Amator, Zodiak, 
Merkury i wieża Radmor. Tel. (22) 755 74 87

-Sprzedam - rama Kamińskiego 
męska z widelcem. Tel. 606 803 746

-Sprzedam regał na wysoki połysk 3,5 
m oraz ławo-stół, tanio. Tel. 508 258 053

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

-Sprzedam rower damski, koła 27”, 
piasta na 3 biegi Achera. Tel. 606 803 746

-Sprzedam rozkładaną kanapę 
skórzaną z fotelem, kolor brąz. Tel. 
759 19 58

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

-Sprzedam sadzonki Nesperas/
niesplik japoński. Cena: 10 zł za sztukę. 
Tel. 574 215 996

-Sprzedam spodnie jeansowe, 
damskie, rozm. 36/38. Cena: 15zł/szt. 
Tel. 694 930 816

-Sprzedam stabilizator, nowy, prawa 
kostka, roz. 38. Tel. 694 930 816

-Sprzedam stół + 4 krzesła „Księstwo 
Warszawskie”. Tel. 759 19 58

-Sprzedam szafę 4-drzwiową z 
lustrami, wym. 180x200. Tel. 510 407 176

- S p r z e d a m  s z a f k i  k u c h e n n e 
z wyposażeniem + szafa 4 drzwiowa 
(wym. 180 cm x 200 cm). Tel. 510 407 186

-Sprzedam zlew jednokomorowy , 
biały- emalia, tanio., tel. 22 723 69 39

-Sprzedam znaczki pocztowe, 1960-
1980r, po 2 serie, 5 pełnych klaserów. 
Tel. 664 695 444

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 Tel. 533 
780 170. Zapraszamy

-Do wynajęcia bilbordy przy trasie.
Tel. 792 569 027

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

- M o n t a ż  i  s e r w i s  i n s t a l a c j i 
elektrycznych, ppopż, alarmowych, 
prace techniczne. Tel. 516 710 485

- 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. Kontakt: www.insekt24.pl Tel. 
533 780 170. Zapraszam

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

-S&J Przeprowadzki.  Tel.  509 
657 507

- W y c i n k a  d r z e w ,  k r z e w ó w , 
karczowanie terenu, a także inne prace 
ogrodowe. Tel. 504 019 716

- Wyc ink a  dr zew,  p ie lęgnacja 
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. Kontakt: www.insekt24.pl 
Tel. 533 780 170. Zapraszamy

RÓŻNE:
-Oddam gruz betonowy. Tel. (22) 

755 74 87
-Oddam za darmo dwa kotki 12 

tyg., mieszanka dachowca z persem, 
kociaki samodzielne z jedzeniem, 
umieją korzystać z kuwetki. Kotki 
długosiersiste, szarobure, pręgowane. 
Tel. 512 989 710

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

Praktyczny porucznik
Natasza Rostowa zajrzała do szafy 
porucznika Rżewskiego i zawołała ze 
zdziwieniem:
- Poruczniku, masz tam otwartą butelkę 
wódki!
- Natasza, to nie moje - to moli.
- Mole jedzą futra!
- Moje mole futra nie jedzą - one nim 
zagryzają! 

Ślub na wypasie
Kilka dni przed ślubem przyszły pan młody 
przychodzi do organisty i mówi: 
- Chciałbym, by mi pan zagrał na ślubie 
Marsz Weselny Mendelejewa. 
Podaje organiście kopertę, ten zagląda do 
środka i odpowiada: 
- Za takie pieniądze mogę panu nawet 
zagrać Aviomarin Schuberta! 

Taktyka na bakterie
- Jak często bierze pan ten antybiotyk? - 
pyta lekarz.
- Biorę go nieregularnie, żeby zaskoczyć 
bakterie - odpowiada pacjent. 

Przymierze i zgoda
Rozmawiają dwie przyjaciółki:
- A ja mam jutro z mężem dzień przymierza 
i zgody.
- Jak to?
- Normalnie, jedziemy do centrum 
handlowego; ja przymierzam, on się 
zgadza. 

Zdziwiony lekarz
-Doktorze, a mogę pić piwo?
- Jakie znowu piwo?!
- No... w przyszłości.
- Jakiej znowu przyszłości?! 

Rodzinne wspomnienia
Nigdy nie zapomnę ostatnich słów 

mojego dziadka:
„Nie trząś tą drabiną, ty debilu!”

Romantyczny hrabia
Siedzi hrabia z hrabiną w parku na ławce. 
W stawie pływają dwa łabędzie i całują się 
dziobami:
Hrabina:
- Hrabio, może i my jak te dwa łabędzie?
Hrabia:
- A na cóż nam tyłki w wodzie maczać? 

Źródło:
https://dowcipy.jeja.pl
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Nr oferty: 
1897/1821/ODS

Rok budowy 2003

Stan: do 
odświerzenia

Typ domu wolnostojący

Pow. działki 700 m2

Kontakt 22 730 33 40

Nr oferty: 
3088/1821/OGS

Rodzaj działki budowlana

Kształt prostokąt
37 m x 50 m

Dojazd utwardzony

Kontakt 22 730 33 43

Nr oferty: 
1857/1821/ODS

Rok budowy 2012

Stan: bardzo dobry

Typ domu wolnostojący

Pow. działki 1200 m2

Kontakt 22 730 33 40

Nr oferty: 
1886/1821/ODS

Rok budowy: 1982

Stan: drobny 
remont

Typ domu pół bliźniaka

Pow. działki 425 m2

Kontakt 22 730 33 40
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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

Mieszkanie na sprzedaż

289 000 PLN

Pruszków

2 pok., 49 m2

Raszyn

6 pok., 150 m2

Dom na sprzedaż

560 000 PLN

Nr oferty: 
3759/1821/OMS

Rok budowy: 1981

Stan: do remontu

Piętro: 11

Typ kuchni: widna

Kontakt 22 730 33 43

Mieszkanie na sprzedaż

260 000 PLN

Pruszków

2 pok., 47 m2

Nr oferty: 
3768/1821/OMS

Rok budowy: 1935

Stan: bardzo dobry

Piętro: 1 + ogródek

Typ kuchni: otwarta

Kontakt 22 730 33 40

Mieszkanie na sprzedaż

330 000 PLN

Piastów

3 pok., 51 m2

Dom na sprzedaż

490 000 PLN

Natolin

4 pok., 180 m2

Nr oferty: 
1890/1821/ODS

Rok budowy: 2010

Stan: bardzo dobry

Typ domu szeregowiec

Pow. działki 247 m2

Kontakt 22 730 33 43

Dom na sprzedaż

599 000 PLN

Grodzisk Mazowiecki

4 pok., 108 m2

Dom na sprzedaż

599 000 PLN

Wólka Kosowska

5 pok., 180 m2

Działka na sprzedaż

165 000 PLN

Czarny Las

1826 m2

Nr oferty: 
3752/1821/OMS

Rok budowy: 1982

Stan: do 
odświeżenia

Piętro: parter

Typ kuchni: widna

Kontakt 22 730 33 40

Nr oferty: 
3087/1821/OGS

Rodzaj działki budowlana

Kształt kwadrat
33 m x 34 m

Dojazd żwirowy

Kontakt 22 730 33 40

Działka na sprzedaż

115 000 PLN
Jaktorów, Grądy

1100 m2

Nr oferty: 
3099/1821/OGS

Rodzaj działki budowlana

Kształt nieregularny
50 m x 24 m

Dojazd polna droga

Kontakt 22 730 33 43

Działka na sprzedaż

160 000 PLN

Szymanów

1218 m2

Nr oferty: 
3103/1821/OGS

Rodzaj działki budowlana

Kształt prostokąt
30 m x 49 m

Dojazd utwardzony

Kontakt 22 730 33 40

Działka na sprzedaż

169 000 PLN

Nadarzyn, Urzut

1500 m2

Nr oferty: 
3756/1821/OMS

Rok budowy: 1985

Stan: bardzo dobry

Piętro: 4

Typ kuchni: widna

Kontakt 22 730 33 43

Nr oferty: 
3621/1821/OMS

Rok budowy: 2009

Stan: bardzo bobry

Piętro: parter+
ogródek

Typ kuchni: widna

Kontakt 22 730 33 40

Mieszkanie na sprzedaż

364 000 PLN

Piastów

2 pok., 48 m2

Mieszkanie na sprzedaż

399 000 PLN

Pruszków

2 pok., 50 m2

Nr oferty: 
1879/1821/ODS

Rok budowy: 1965

Stan: drobny 
remont

Typ domu wolnostojący

Pow. działki 1200 m2

Kontakt 22 730 33 43

Dom na sprzedaż

550 000 PLN

Płochocin

4 pok., 140 m2

Nr oferty: 
3686/1821/OMS

Rok budowy: 2004

Stan: dobry

Piętro: 2

Typ kuchni: widna

Kontakt 22 730 33 43

Mieszkanie na sprzedaż

305 000 PLN

Grodzisk Mazowiecki

2 pok., 59 m2
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