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Nowa metoda kradzieży – jak nie dać się oszukać?
Policja ostrzega przed widoczną falą oszustw dokonywanych nową metodą poprzez platformy mobilne. Coraz popularniejszy sposób przestępstw odbywa się najczęściej za pośrednictwem portali 
społecznościowych. Złodzieje próbują przekonać swoje ofi ary do przekazania środków fi nansowych. Jak ustrzec się przed próbą kradzieży? Warto zapoznać się z poniższą instrukcją.

Nowa metoda kradzieży opiera się na przechwytywaniu 
kont w serwisach społecznościowych. W imieniu swojej 

ofi ary, oszuści kontaktują się ze znajomymi w celu wyłudzenia 
pieniędzy. Najczęściej uzasadniają to nagłą sytuacją życiową 
oraz potrzebą szybkiej pożyczki. Najchętniej wykorzystywaną 
metodą przekazania gotówki jest polski system płatności mo-
bilnych BLIK. Wówczas wystarczy, że ofi ara wpisze specjalny 
kod potwierdzający wykonanie szybkiej transakcji. Po chwili 
przestępca otrzymuje pieniądze.

W ten sposób ofi ara myśląc, że prowadzi rozmowę ze swo-
im bliskim znajomym godzi się na przekazanie płatności na 
konto złodzieja. Jest to sposób na szybkie i często skuteczne 
przestępstwo – alarmuje policja. Często osoby, które prosi się 
o pożyczkę, nie weryfi kują danych konta, na które przekazują 
pieniądze. Warto zapoznać się z praktycznymi wskazówkami, 
jak uniknąć sytuacji, w której możemy stać się ofi arą prze-
stępstwa:

• w ustawieniach konta na portalu społecznościowym należy 
wskazać dwustopniowy dostęp do konta (oprócz hasła, trzeba 

wpisać kod z SMS uwierzytelniający logowanie); wówczas 
realnie utrudniamy włamanie na nasze konto;

• w sytuacji, gdy ktoś prosi nas o pożyczkę lub pomoc fi nan-
sową, należy upewnić się czy na pewno wsparcia potrzebuje 
osoba, którą znamy – najlepiej jest zadzwonić i zweryfi kować 
tę informację;

• zawsze warto dokładnie sprawdzić szczegóły transakcji, 
którą dokonujemy drogą mobilną – dopóki ostatecznie nie 
zatwierdzimy płatności, oszust nie otrzyma pieniędzy;

• należy szczególnie chronić telefon oraz dostęp do aplikacji 
mobilnych, w tym przede wszystkim: hasła do portali spo-
łecznościowych, loginy do kont bankowych oraz numery PIN.

Zwracajmy uwagę na nasze bezpieczeństwo w sieci 
oraz informujmy o tej konieczności naszych znajomych. 
Postępujmy zgodnie z zaleceniami policji, aby nie stać się 
ofiarą oszustwa.

Aneta Czarnecka
Fot.: Pixabay.com
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DWUTYGODNIK

U NAS. Moris Polska rozbuduje i zmodernizuje szpital w Pruszkowie

Wielka rozbudowa „Na Wrzesinie”
Pruszkowski Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej będzie rozbudowany i zmodernizowany 
przez generalnego wykonawcę tych zadań, jakim właśnie została stołeczna fi rma Moris Polska. W terminie do 30 
września 2021 roku fi rma zrealizuje zwycięski dla niej przetarg pod nazwą „Przebudowa i modernizacja Szpitala 
Powiatowego w Pruszkowie – Etap II, dobudowa Pawilonu D”. Nowy trzykondygnacyjny pawilon zaprojektowała 
pracownia WK Architekci.

Mamy sat ysfakcję,  i ż 
oddamy społeczności 

P r u s z k o w a  b a r d z o 
nowoczesny obiekt ochrony 
zdrowia.  Wykorz ystamy 
w nim najnowocześniejsze 
roz wiązania techniczne 
i  t e c h n o l o g i c z n e  o r a z 
cały potencjał inżynierski 
n a s z e j  f i r m y.  B u d o w a , 
rozbudowa i modernizacja 
t e g o  t y p u  o b i e k t ó w 
należy do jednej z naszych 
najważniejszych specjalizacji. 
Na marginesie wspomnę 
więc, że obecnie wznosimy 
budynek radioterapii wraz 
z bunkrem dla akceleratora 
w  r a m a c h  r o z b u d o w y 
K l i n i k i  R a d i o t e r a p i i 
Świętokrzyskiego Centrum 
O n k o l o g i i  w  K i e l c a c h . 
R e a l i z a c j a  p r z e z  n a s 
takich właśnie projektów 
sprawia, że jesteśmy z nich 
znani w kraju i doceniani 
w  p r o c e d u r a c h 
przetargowych - komentuje 
zwycięski dla Moris Polska 
p r z e t a r g  p r e z e s  f i r m y 

Maurycy Bryła.
R e a l i z a c j a  k o n t r a k t u 

z władzami samorządowymi 
o b e j m i e  w y b u d ow a n i e 
Pawilonu D, w którym znajdą 
się tzw. niski parter z barem; 
open space (na parterze), 
gdzie docelowo planuje 
się oddział  na 20 łóżek 
z zapleczem i infrastrukturą; 
b l o k  o p e r a c y j n y ;  b l o k 
p o r o d o w y  z  s a l ą  c i ę ć 
cesarskich; pracownie badań 
endoskopowych; zakład 
diagnostyk i  obrazowej ; 
centralna sterylizatornia. 
Oprócz tego Moris Polska 
w ymieni  węzeł  c ieplny 
na spełniając y warunk i 
i  w ymagania ok reślone 
w obowiązujących przepisach 
dla zwiększonej powierzchni 
użytkowej oraz zbuduje 
nową studnię awaryjnego 
zabezpieczenia w wodę.

-Jeśli chodzi o architekturę, 
budynek otrzyma elewację, 
na którą złożą się panele 
z e  s t a l i  k o r t e n o w s k i e j 
i z blachy tytanowo-cynkowej 

w matowej barwie szarej. 
Nowy pawilon przylegać 
będzie do istniejącego już 
budynku szpitala i będzie 
z nim połączony, będą zatem 
stanowiły integralną całość. 
Zaprojektowane zostaną 
nowe ciągi komunikacyjne 
do budynku, na które złożą 
się drogi i chodniki. Węzeł 
centralnego ogrzewania 
b ę d z i e m y  w y k o n y w a l i 
n a  c z y n n y m  s z p i t a l u , 
natomiast nowe ujęcie wody 
będzie studnią głębinową 
o  g ł ę b o k o ś c i  o k o ł o  4 0 
m e t r ó w  -  r e l a c j o n u j e 
k i e r o w n i k  b u d o w y 
Waldemar Malesa. -Warto 
z wrócić uwagę, że blok 
porodowy będzie się składał 
z trzech sal operacyjnych 
i trzech sal porodowych, 
w których zainstalujemy 
n a j n o w o c z e ś n i e j s z e 
wyposażenie, a blok ten 
b ę d z i e  j e s z c z e  m i a ł 
pomieszczenia towarzyszące. 
P a w i l o n  D  o t r z y m a 
wykładziny antystatyczne 

i sufity higieniczne. Każda 
sala operacyjna otrzyma 
najnowocześniejszy sprzęt, 
w  t y m  m i ę d z y  i n n y m i 
kolumny i stoły operacyjne 
– dodaje.

S z p i t a l  z w a n y 
w Pruszkowie  „Na Wrzesinie” 
ma bogatą tradycję. Powstał 
w roku 1905 jako prywatna 
k l in ik a  psychiatr yczna . 
W latach 60. XX wieku został 
znacjonalizowany. Budowa 
nowego Pawilonu D wniesie 
nową jakość do ochrony 
z d r o w i a  s p o ł e c z n o ś c i 
pruszkowskiej. Rozbudowy 
szpitala nie blokuje fakt, iż 
nie jest wpisany do rejestru 
zabytków. Powierzchnia 
z a b u d o w y  n o w e g o 
pawilonu wyniesie 950 mkw., 
powierzchnia całkowita 
budynku osiągnie 2862 
mkw. przy kubaturze brutto 
10821 m³. Budynek będzie 
miał konstrukcję żelbetową 
monolityczną szkieletową.

Źródło: 
Polonia PR s.c.

KOMUNIKACJA. Intercity na grodziskich peronach

Szeroki dostęp
Od 15 grudnia pociągi pospieszne PKP Intercity 
będą zatrzymywały się w Grodzisku Mazowieckim. 
Zmiana będzie stanowiła istotną poprawę sytuacji 
komunikacyjnej mieszkańców miasta i okolic.

K o l e j a r z e 
z a z n a c z a j ą , 
ż e  t a  w a ż n a 
m o d y f i k a c j a 
w  z n a c z n y m 
stopniu przełoży 
się na komfort 
p o d r ó ż o w a n i a 
m i e s z k a ń c ó w 
podwarszawskich 
m i e j s c o w o ś c i . 
Spółka PKP Intecity 
z a p o w i e d z i a ł a 
zmianę podczas prezentacji założeń rocznego rozkładu 
jazdy na sezon 2019/2020 i dotrzymała słowa.

W Grodzisku będą zatrzymywały się pociągi jadące 
w kierunku Wrocławia i Krakowa. Nowym przystankiem 
dla Intercity stanie się również Wołomin.

„Dołączenie Wołomina i Grodziska Mazowieckiego do 
siatki połączeń PKP Intercity to element stopniowego 
poprawiania dostępności komunikacyjnej. Łącznie 
przewoźnik wprowadzi dodatkowe postoje na 28 stacjach, 
m.in. w Lubinie, Żaganiu, Żarach, Szczytnie czy Zgorzelcu. 
Jeszcze w rozkładzie jazdy 2014/2015 pociągi PKP Intercity 
zatrzymywały się w 296 miastach i miejscowościach. 
W każdym kolejnym rozkładzie ta liczba systematycznie 
rosła dochodząc do 382 obsługiwanych w tej chwili miast 
i miejscowości. W kolejnym rocznym rozkładzie jazdy na 
sezon 2019/2020, przekroczona zostanie liczba 400 miast 
i miejscowości, w których będą zatrzymywać się pociągi 
PKP Intercity” – informuje spółka w ofi cjalnym komunikacie.

Wszystko po to, aby jak najszersza grupa pasażerów 
miała dostęp  do pociągów dalekobieżnych oraz była 
usatysfakcjonowana łatwością w dotarciu do punktu 
komunikacyjnego. Zdaniem resortu infrastruktury jest to 
element walki z wykluczeniem komunikacyjnym.

– PKP Intercity łączy całą Polskę. Systematycznie 
rozszerzamy zasięg naszych usług, zapewniając 
mieszkańcom coraz większej liczby miast i miejscowości 
komfortowe połączenia międzymiastowe naszymi 
pociągami – przekonuje Marek Chraniuk, prezes zarządu 
PKP Intercity.

W nadchodzącym sezonie przewiduje się również 
rozszerzenie oferty PKP Intercity poprzez wprowadzenie 
n ow yc h  p o c i ą g ów  o r a z  u r u c h o m i e n i e  wę z ł a 
komunikacyjnego Łódź - Lotnisko Chopina w Warszawie. 
Ponadto prowadzone będę prace nad poszerzeniem oferty 
międzynarodowej oraz skróceniem czasu podróżowania 
na wielu trasach.

Aneta Czarnecka
Fot.: intercity.pl

GRODZISK MAZOWIECKI. Jest decyzja w sprawie obwodnicy

P r e z e n t  n a  5 0 0  –  l e c i e
Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego coraz bliżej. W tym momencie należy spodziewać się 
ogłoszenia przetargu na inwestycję. Minister Infrastruktury wydał pozytywną decyzję w tej sprawie.

Idea budowy tej ważnej drogi nareszcie może stać się realna. 
Po wielu trudnościach, decyzja ministerialna umożliwi 

ogłoszenie przetargu, a w jej następstwie budowę tego 
ważnego szlaku komunikacyjnego. 

– Możemy budować. Wierzę głęboko, że jeszcze w tym 
roku rozstrzygniemy przetarg, a tym samym znajdziemy 
odpowiedniego wykonawcę, który zajmie się budową 
obwodnicy – mówi Grzegorz Benedykciński, burmistrz 
Grodziska Mazowieckiego.

Wizja realizacji inwestycji napotkała w ostatnim czasie 
kilka przeszkód. Wojewoda wydał decyzję w sprawie 
budowy, od której odwołało się pięć osób. Wobec tej sytuacji 
postępowanie musiało zostać skierowane do ministra, który 
stanął przed wymogiem wystawienia decyzji.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że budowa obwodnicy 

zajmie około dwóch lat. Gdyby okazało się to faktem, byłby 
to prawdziwy prezent dla mieszkańców z okazji 500-lecia 
Grodziska Mazowieckiego (22 lipca 1522 Zygmunt I Stary 
nadał Grodziskowi prawa miejskie).

– Cel jest taki, aby inwestycja została zakończona na 
500-lecie miasta. Wówczas przejedziemy elektrycznymi 
autobusami nową obwodnicą do hali widowiskowo-sportowej 
– zapowiada burmistrz Grodziska.

Obwodnica z pewnością usprawni komunikację w mieście 
oraz okolicach. Wedle projektu będzie przebiegała od węzła 
autostradowego na północy, przez tereny przemysłowe 
w kierunku południowym, aby w Chlebni skręcić na zachód 
omijając granice miasta Grodzisk Mazowiecki. Droga w Wólce 
Grodziskiej ponownie skręci na południe.

Aneta Czarnecka, Fot.: mediacentrum.net.pl
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Dziś młodzież nie chce biernie 
przyglądać się temu, co dzieje 

się wokół nich. Chcą móc wziąć 
sprawy w swoje ręce i mieć realny 
wpływ na to, jak będzie wyglądała 
ich przyszłość. My z kolei chcemy 
poznać ich punkt widzenia i dać im 
szansę wprowadzenia słów w czyn.

Będzie 51 mandatów
W Młodzieżowym Sejmiku Woje-

wództwa Mazowieckiego zasiądzie 
51 radnych. Kto może zostać rad-
nym? Uczniowie szkół ponadpod-
stawowych i ponadgimnazjalnych 
z Mazowsza. Wystarczyło wypełnić 
formularz zgłoszeniowy, zebrać 10 
podpisów popierających kandyda-
turę i wysłać zgłoszenie na adres 
Fundacji Civis Polonus.

Elżbiera Lanc, członek zarządu 
województwa mazowieckiego 

zapewnia, że młodzi ludzie z Ma-
zowsza są zaangażowani w sprawy 
publiczne oraz aktywnie działają na 
rzecz rozwoju regionu. Młodzieżo-
wy sejmik będzie miejscem, gdzie 
teoria spotka się z praktyką. Otwarta 
możliwość dyskusji wpłynie na reali-
zację wielu projektów. 

Siedem okręgów
Kandydatury nadesłane do Fun-

dacji Civis Polonus będzie oceniała 
Wojewódzka Komisja Wyborcza. 
Następnie przeprowadzone zostaną 
wybory, które odbędą się w siedmiu 
okręgach wyborczych. Kandydaci 
z najwyższymi notowaniami przejdą 
do II etapu, który będzie rozmową 
kwalifi kacyjną z Okręgowymi Komi-
sjami Wyborczymi. Kompletna lista 
radnych będzie znana najpóźniej 
30 listopada.

Młodzieżowy sejmik to spo-
sób nie tylko na zaktywizowanie 
młodzieży i zachęcenie jej do 
zaangażowania się w działania lo-
kalne, ale także okazja do zdobycia 
doświadczenia i nabycia nowych 
umiejętności. 

Samodzielna i aktywna młodzież
– Nie będziemy dawać młodym 

radnym gotowych rozwiązań. To 
oni będą musieli pochylić się nad 
statutem i regulaminem sejmiku 
i sami wypracować zasady współ-
pracy. To od nich zależeć będzie, 
czy i ile będzie komisji sejmiko-
wych, czym one będą się zajmo-
wały. Po wyłonieniu radnych całość 
spraw związanych z sejmikiem 
oddamy w ręce młodzieży. Bę-
dziemy oczywiście służyć pomocą 
i wsparciem, chcemy przekazywać 
sejmikowi do konsultacji projekty 
aktów prawnych – tak jak dziś 
przekazujemy je do Mazowieckiej 
Rady Działalności Pożytku Publicz-
nego. Nie będziemy jednak niczego 
narzucać. Plan na dziś zakłada ka-
dencję do końca 2021 roku, a w jej 
ramach pięć sesji. Co będzie dalej 
– to już zależeć będzie od samej 
młodzieży – podsumowuje Tama-
ra Borkowska, zastępca dyrektora 
departamentu organizacji Urzędu 
Marszałkowskiego.

Łukasz Dembiński, członek Funda-
cji Civitas Polonus i ekspert w dzie-
dzinie rozwoju i aktywizacji przeko-
nuje, że sejmik będzie szczególnym 
miejscem, w którym młodzież 

będzie mogła rozpocząć przygodę 
z działalnością obywatelską. 

– Przygotujemy młodych do peł-
nienia funkcji radnego i będziemy 
ich wspierać w zyskaniu realnego 
wpływu na kwestie publiczne, 
szczególnie w zakresie dotyczą-
cym spraw, które ich interesują 
i  angażują – zaznacza Łukasz 
Dembiński.

Doświadczony kandydat
Jednym z kandydatów do sejmi-

ku jest mieszkaniec warszawskiej 
Białołęki D awid Szala, któremu 
działalność społeczna nie jest już 
obca. Od pięciu lat działa w radach 
młodzieżowych i jak sam mówi, jest 
to cenne doświadczenie i okazja, 
aby się rozwijać. 

– Można nawiązać wiele kon-
taktów, a przy tym bardzo dobrze 
poznać swoje środowisko lokalne, 
małą ojczyznę, problemy miesz-
kańców – nie tylko młodych, ale 
także osób starszych – wskazuje 
Dawid Szala. – Młodzieżowa rada 
daje ogromne perspektywy na 
przyszłość, pomaga zintegrować 
się z różnymi środowiskami, także 
z młodymi z innych regionów, np. 
podczas kongresów czy konferencji. 
Wielokrotnie podpisywaliśmy różne 
porozumienia z radami innych wo-
jewództw, np. ze świętokrzyskiego, 
pomorskiego, zachodniopomor-
skiego. Bardzo dużo młodych ludzi 
zaczyna swoją działalność właśnie 
w młodzieżowych radach miast, 
gmin, powiatów, sołectw. Swoje 
młodzieżowe rady mają także po-
słowie. To szerokie drzwi do działal-
ności na wyższym poziomie pracy 
społecznej – przyznaje.

Wybór kandydatów będzie znany 
pod koniec listopada. Na razie po-
zostaje trzymać kciuki za chętnych 
i życzyć im powodzenia w procesie 
rekrutacji.

Aneta Czarnecka
Fot.: portalsamorzadowy.pl

R E K L A M A

SAMORZĄD. Kandydaci do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Wszystko w rękach młodzieży
Nabór kandydatów do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego trwał od 
1 do 25 października. Każdy, kto lubi działać, ma duszę społecznika i w realny sposób 
chce wpływać na to,  co dzieje się w regionie mógł zgłosić swoją kandydaturę. 
– To nasza odpowiedź na prośby zgłaszane przez młodych mieszkańców Mazowsza – mówi marszałek 
Adam Struzik.
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8 listopada (piątek)
Godz. 19.30 Potańcówka
Wspólnie ze Stowarzyszeniem Podkowa Sportowa, 

zapraszamy do Pałacyku Kasyno na potańcówkę w rytmie 
starych i nowych hitów. Wstęp wolny. 

Miejsce: Pałacyk Kasyno ul. Stanisława Lilpopa 18 
Podkowa Leśna.

9 listopada (sobota)
Godz. 17.00 Wernisaż wystawy
Wernisaż wystawy malarstwa Grażyny Kostawskiej 

i  Piotra Szałkowskiego pt. „OD NACZELNIKA DO 
NACZELNIKA”. Ekspozycja czynna do 15.12.2019r. Wstęp 
wolny. 

Miejsce: galeria Ad-Hoc Ośrodka Kultury „Arsus” 
w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy, ul. Traktorzystów 14, 
Warszawa;

Godz. 18.00 ULTRA 2
Wernisaż wystawy prac Aleksandry Krzemianowskiej-

Grątkowskiej „ULTRA 2”. „Wystawa ULTRA 2 – Molekuły jest 
kontynuacją projektu o nazwie ULTRA, prezentowanego 
pod tym tytułem podczas wystawy w grudniu 2018r.
(...)Takie są moje obrazy, złożone; często powstają 
parami, gdzie jeden obraz koresponduje z drugim.
W pracach nawiązuję do witraży i plakatów, są to estetycznie 
bardzo bliskie mi formy. Świat, który przedstawiam to 
świat tworzący się z kawałków bądź rozpadający na nie.
Główne tematy prac: drzewa, postacie – całe bądź 
fragmenty.

Miejsce: aleria MATULKA ul. Piłsudskiego 30, 
Milanówek.

10 listopada (niedziela)
Godz. 12.30 Narodowe Święto Niepodległości 

w rytmie poloneza
W programie nauka poloneza i mazura oraz pokaz 

tańca w wykonaniu Moniki i Michała Haberów i taneczny 
korowód. Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. Zajęcia 
taneczne dla dzieci w wieku od lat 5.

Miejsce: Pałacyk Kasyno ul. Stanisława Lilpopa 18 
Podkowa Leśna;

Godz. 15.00 Bieg niepodległości
Zapraszamy na Bieg Niepodległości. Będzie to ostatni 

bieg z cyklu Grand Prix Piastowskich Biegów Historycznych. 
Szczegółowe informacje i zapisy na stronie: http://www.
mosir.piastow.pl/2019/10/16/grand-prix-... 

Miejsce:  Miejski  Ośrodek Sportu i  Rekreacji 
w Piastowie, al. Tysiąclecia 1;

Godz. 16.00 Koncertowa Mediateka – „Patriotycznie”
Zapraszamy na patriotyczną Koncertową Mediatekę, 

właśnie z takim repertuarem zaprezentuje się chór 
nauczycielski Viva La Musica pod dyrekcją Stanisława 
Wiśniewskiego. Bezpłatne wejściówki do odbioru w 
Mediatece, jedna osoba po okazaniu Grodziskiej Karty 
Mieszkańca może odebrać maksymalnie dwie wejściówki, 
miejsca są nienumerowane.

Miejsce: Mediateka, Grodzisk Mazowiecki ul. 3 Maja 57.

13 listopada (środa)
Godz. 18.00 „Nasza ojczyzna”
„Nasza Ojczyzna”- Koncert zespołu operetkowego 

„Belcanto”. Wstęp wolny.
M iejsce :  Dom Kultur y  „Kolorowa” u l .  gen. 

K. Sosnkowskiego 16, Warszawa.

16 listopada (sobota)
Godz. 16.00 Zabawa taneczna
„Żółty jesienny liść….” - zabawa taneczna    w Klubie 

Seniora „Wesoła Chata”.
Miejsce: Dom Kultury „Miś” Ośrodka Kultury „Arsus” 

w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy ul. Traktorzystów 20;
Godz. 17.00 „Oblicza miłości”
„Oblicza Miłości”- wernisaż wystawy malarstwa Leszka 

Gapskiego. Wstęp wolny.
M iejsce :  Dom Kultur y  „Kolorowa” u l .  gen. 

K. Sosnkowskiego 16, Warszawa;
Godz. 17.00 Wieczór literacki
Wieczór literacki – twórczość Anny Rykowskiej. 

Koncer t poezji  śpiewanej w wykonaniu Janusza
i Joanny Potempskich. Wstęp wolny. 

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

Godz. 17.00 Dzień Seniora w Parolach
W programie: występy artystyczne seniorów, recital 

Jerzego Filara, słodki poczęstunek przygotowany przez 
Koło Gospodyń Wiejskich z Parol. Wstęp wolny.

Miejsce: świetlica NOK w Parolach, ul. Olesińska 5.
Zebrał: (mg)

•Wystawy •Filmy •Koncerty •Spotkania

HISTORIA. Październikowe spotkanie z cyklu „Grodziskie dwory i ich mieszkańcy”

Czy Chopin bywał w Książenicach?
Kolejne,  październikowe spotkanie z cyklu „Grodziskie dwory i ich mieszkańcy” poświęcone było Książenicom. 
Dawnego książenickiego dworu już nie ma, w jego miejsce stoi przedwojenna willa, tym cenniejszym jest, że za 
sprawą Jakuba Bendkowskiego i Poczekalni PKP historia dworu została zbadana i przypomniana.

Pierwsze wzmianki o Książenicach 
pochodzą z XV w. Były one wtedy 

„królewszczyzną”, czyli jako dobra 
państwowe pozostawały w rękach 
królewskich, z których wypuszczano je w 
dzierżawę ludziom zasłużonym dla króla. 
Jak mówi historia, w XVI w. dzierżawione 
były przez biskupa płockiego.

Przy okazji studiów nad Książenicami 
wyszło też na jaw, że pobliska wieś 
Opypy zaliczała się w owym mniej 
więcej czasie w skład włości królowej 
Bony i jej córki Anny Jagiellonki; oraz że 
w XVI-wiecznym Jaktorowie włościanie 
dokarmiali tury żyjące w Puszczy 
Jaktorowskiej. Ówczesne przychody 
królewskie z Książenic, czyli z folwarku 
i z karczmy zarazem, były ośmiokrotnie 
mniejsze, niż przychody z królewskiego 
miasteczka Błonie.

Wyludnione okolice
Z pewnością wiek XVII i początek XVIII-

go odcisnął trudne do zatarcia piętno na 
losie Książenic: potop szwedzki, wojna 
północna, przemarsze najróżniejszych 
wojsk i morowe powietrze wyludniły 
wszelkie tutejsze okolice, bez wyjątku.

W drugiej połowie XVIII w. nastąpiło 
delikatne ożywienie gospodarcze, 
dla odmiany jednak uległ zmianie 
dotychczasowy właściciel Książenic, 
gdyż po III rozbiorze Polski został nim 
król Prus.

W rękach prywatnych
W następnej kolejności majątek 

przeszedł, już drogą kupna, w prywatne 
ręce Jana Nepomucena Świdzińskiego 
(wiadomym jest,  że do folwarku 
przynależały w owym czasie również: 
młyn i cegielnia), następnie zaś w ręce 
rodziny Marylskich.

Tu nastąpił chyba najciekawszy dla 
potomnych okres w historii książenickiego 
dworu, za sprawą Eustachego Marylskiego 
herbu Ostoya. Ten młody mieszkaniec 
Książenic kształcił się w Warszawie i z tego 
też tytułu przez 3 lata przebywał na stancji 
prowadzonej przez państwa Chopinów. 
Zaliczał się w owym czasie do grupy 
najbliższych przyjaciół Fryderyka Chopina 
– z czego badacze wnoszą, choć nie ma 
na to dowodów, że Chopin wizytował być 
może Książenice. Jak bowiem wiadomo, 
miał on zwyczaj odwiedzać przyjaciół 
w ich mazowieckich ziemiańskich domach, 
znajdując przy tej okazji inspiracje dla 
kujawiaków i mazurków.

W każdym razie Eustachy Marylski 
pozostawił z owych wspólnych czasów 
spędzonych z Chopinem obszerny 
i detaliczny pamiętnik, stanowiący 
bardzo cenne źródło dla chopinologów.

Upadek dworu i przejęcie przez PGR
J a k  w i e l e  i n nyc h  o k o l i c z nyc h 

dóbr ziemiańskich po powstaniu 
styczniowym, których właściciele nie 

poradzili sobie w nowych realiach 
p o l i t yc z n o - g o s p o d a rc z yc h ,  t a k 
i Książenice wystawione zostały na 
licytację z powodu długów. Wiadomo, 
iż w tym czasie dwór był częściowo 
murowany, częściowo drewniany 
i  nie uległo to zapewne zmianie 
w czasach kolejnych właściciel i : 
Sołtanów i Rozwadowskich.

Dopiero w latach 30-tych XX w. 
w miejsce dawnego dworu pobudowana 
została willa podmiejska, stojąca do 
dziś, nie mająca szczególnego wyrazu 
architektonicznego. Po I I  wojnie 
światowej majątek książenicki przejął 
PGR.

Jedyna materialna pamiątka
Właściwie jedyną materialną pamiątką, 

zachowaną po książenickim dworze 
z czasów Chopina, jest drewniana 
kaplica Marylskich na brwinowskim 
cmentarzu. Sądzić można, że dawnym 
zwyczajem pierwotnie usytuowana 
była w parku dworskim, potem zaś, 
gdy obyczaje i potrzeby się zmieniły, 
przeniesiona została do Brwinowa z racji 
przynależności do brwinowskiej parafi i. 
Kaplica datowana jest na początek 
XIX w. i odrestaurowana. Odwiedzając 
cmentarz łatwo ją odnaleźć, bo różne 
drogi zdają się prowadzić w jej kierunku.

Tekst i foto: 
Sylwia Pańsków

www.fl eschmazowsza.com.pl
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U NAS. Edukacja architektoniczna w walce o klimat

Ekologiczna architektura wokół nas
W podkowiańskim Pałacyku Kasyno  odbyło się spotkanie z architektem Dariuszem Śmiechowskim, wykładowcą 
Wydziału Architektury Wnętrz ASP w Warszawie, od lat propagatorem idei eko architektury, prywatnie 
mieszkańcem jednego z naszych Miast Ogrodów – Milanówka. Jakie są główne wnioski ze spotkania?

Ja k  w i a d o m o,  s t o i m y 
obecnie w obliczu kryzy-

su klimatycznego. Cywiliza-
cja naukowo-przemysłowa 
w ciągu ostatnich 200 lat spo-
wodowała radykalne zmiany 
w środowisku przyrodniczym, 
świat, jaki był dotychczas, zmie-
nia się. W ogromnej mierze to 
właśnie budownictwo, w jego 
dotychczasowym kształcie, jest 
odpowiedzialne za wysokie 
zużycie energii i za nadmier-
ną emisję dwutlenku węgla. 
A zatem od zmian w urbani-
styce i architekturze zależy 
skuteczność walki o klimat.

Architekci są już tego świa-
domi, rozpoczyna się projek-
towanie pod hasłami zrówno-
ważonego rozwoju i dbałości 
o zasoby. Z drugiej strony po-
trzebna jest edukacja archi-
tektoniczna, aby obecni lub 
przyszli użytkownicy domów 
i ogrodów dokonywali wybo-
rów przyjaznych środowisku. 
Ponieważ zmiany klimatycz-
ne stały się już faktem, chodzi 
również o architektoniczne 
dostosowanie się do tych zmian, 
reagowanie na nie, zapew-
nienie sobie bezpieczeństwa 
w zmieniającym się środowisku. 

Przyjazne do życia
Tym, czego potrzebujemy 

wszyscy na co dzień, jest 
światło, czyste powietrze 
i bezpośredni dostęp do przy-
rody, czyli zieleń dookoła nas 
– bez zapewnienia tych wa-

runków nie sposób żyć. Jaki 
zatem dom i ogród tworzy 
zdrowe, najbardziej przyjazne 
środowisko do życia?

Musimy zadbać o jakość 
powietrza wewnętrznego –  
potrafi  być ono nawet ośmio-
krotnie gorsze niż na zewnątrz 
domu, istotna jest więc wen-
tylacja i swobodna cyrkulacja. 
Znaczenie ma jakość zdrowot-
na materiałów wykończenio-
wych, należy kupować m.in. 
wodorozcieńczalne farby. 
Trzeba malować wnętrza na 
jasne, rozświetlające kolory.

Optymalnie jest rozświetlić 
dom światłem naturalnym, 
a ideałem byłby dostęp 
światła z różnych stron świa-
ta – światło północne, jako 
stabilne, bez blasków i bez 
olśnienia słonecznego na-
daje się do wszelkiego typu 
pracowni, w pozostałych po-
mieszczeniach można wyko-

rzystywać naturalne walory 
światła i cienia. Jednocześnie 
budynek konsekwentnie 
potraktowany jako „pułapka 
słoneczna”, z dużymi oknami, 
„otwarty” na południe, wypo-
sażony w kolektory słonecz-
ne i panele fotowoltaiczne, 
zamienia się w dom pasyw-
ny, który akumuluje i wyko-
rzystuje energię słoneczną 
do ogrzewania. Tradycyjną 
namiastką takiego podejścia 
jest weranda, która akumu-
luje ciepło w słoneczne dni.

W domu i w ogrodzie
Długofalowym sposobem 

na zbyt silne słońce od stro-
ny południowych okien jest 
dosadzenie z tej strony drzew 
liściastych. Zielony dach, 
na przykład z rozchodnika, 
zapewni sporą retencję wody.

Przyjazna człowiekowi jest 
bioróżnorodność, a co za tym 

idzie pewien bałagan gatun-
ków w ogrodzie, minimalna 
ingerencja w przyrodę, która 
sama potrafi  się regulować, 
niekoszenie trawnika, a na-
wet niegrabienie liści.

Przydać się mogą „łamacze 
wiatru” – żywopłoty, trejaże 
z pnączami, które zabez-
pieczą ogród przed silnymi 
powiewami. Ekologiczna 
oczyszczalnia przydomowa 
rozwiąże problem kanalizacji.

Natura jako sprzymierzeniec
Założeniem ekologicznej 

architektury jest, aby jak naj-
mniej szkodzić naturze, jak naj-
mniej ją zmieniać. Projektowa-
nie nowego domu rozpoczy-
na się od obserwacji miejsca 
i postępuje w myśl zasady, że 
budynek należy posadowić 
w najgorszym miejscu działki, 
aby ocalić lepsze dla przyrody.

Na naturę nie patrzy się 
od strony problemów, jakie 
stwarza, ale traktuje się słoń-
ce, wiatr i wodę jako poten-
cjalnych sprzymierzeńców.

Podobnie jest z budynka-
mi już istniejącymi – pozo-
stawienie tego, co już jest, 
to ekologiczne podejście, 
bo rewitalizacja jest lepsza 
niż burzenie i budowanie 
nowego. Nie wszystko musi 
być nowe, równe i okazałe 
– warto się przyzwyczaić do 
myśli, że równie dobrze może 
być zwykłe, starsze i mniejsze. 

Tekst i foto: Sylwia Pańków

SAMORZĄD. Elektryczne autobusy w Grodzisku Maz

Projekt: elektromobilność
W 2021 roku zostanie uruchomiony pierwszy 
elektryczny autobus w Grodzisku Mazowieckim. 
Z dotychczasowych ustaleń władz wynika, że do tego 
czasu powstanie także stacja ładowania tego typu 
pojazdów.

Wszystko za sprawą unijnego dofi nansowania, które 
otrzymała gmina Grodzisk Mazowiecki w kwocie 10 mln 
złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup dwóch 
elektrycznych autobusów oraz budowę stacji ładowania. 
Wszystko po to, aby usprawnić ruch oraz zwiększyć 
przepustowość dróg. Autobusy na grodziskich ulicach 
pojawią się prawdopodobnie w 2021 roku.

– Wielki projekt dotyczący elektromobilności już 
realizujemy w Grodzisku Mazowieckim. Na ten moment 
w ramach tego projektu trwa przebudowa skrzyżowania 
ul. Nadarzyńskiej i ul. Warszawskiej. W przyszłym roku 
zajmiemy się przebudową skrzyżowania ul. Teligi z ul. 
3 Maja, przypomnę, że powstanie tam rondo. Także 
w przyszłym roku chcemy wybudować stacje ładowania 
autobusów, natomiast przetarg na zakup dwóch pojazdów 
elektrycznych planujemy na 2021 rok. Mamy nadzieję, 
że wtedy też wyjadą na ulice – zapewnia Grzegorz 
Benedykciński, burmistrz Grodziska Mazowieckiego.

Elektryczne autobusy to tylko część dużej inwestycji 
wspieranej przez Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Mazowieckiego. Projekt Zielone Płuca 
Mazowsza – rozwój mobilności miejskiej w gminach 
południowo-zachodniej części województwa” zakłada 
także przebudowę skrzyżowań oraz modernizację 
sygnalizacji świetlnych. Przewiduje się również wdrożenie 
systemu „Inteligentnych Systemów Transportowych”, 
którego celem jest zmiana świateł sygnalizacyjnych na 
zielone w chwili, gdy do skrzyżowania zbliża się autobus 
elektryczny. Zakres prac inwestycyjnych ma trwać do 
2021 roku.

Stacja ładowania elektrycznych autobusów ma powstać 
na terenie ZGK Sp. z o.o. Zajezdnia wraz z pantografem 
planowana jest przy ul. Towarowej. Część dotacji zostanie 
także przeznaczonych na rozwój mobilności rowerowej 
w ramach projektu Grodziski Rower Miejski.

Aneta Czarnecka

Z kart historii
Fragment encyklopedii francuskiej 
z roku 1880:

-  K o z a c y :  w o j o w n i c z e  p l e m i ę 
r o s y j s k i e  a t a k u j ą c e  w r o g a 
z  ok r z yk iem „Job t woja  mać ”,  co 
w tłumaczeniu oznacza „Bóg z nami...”

Przesłuchanie
- Jak on zmarł?
- Czyścił broń i przypadkowo się zastrzelił.
- A dlaczego jest cały posiniaczony?
- Czyścić nie chciał. 

Trudne pochodzenie
Synek pyta:
- Mamo, jestem Cyganem tak jak ty, czy 
Żydem tak jak tatuś?
- No Cyganem, masz piękne oczy, 
oliwkową skórę, więc jesteś Cyganem.
Synek idzie do ojca i pyta:
- Tato, jestem Żydem tak jak ty, czy 
Cyganem tak jak mamusia?
- No Żydem. Nosisz jarmułkę, jesteś 
obrzezany... No, ale o co ci właściwie 
chodzi?
- A bo wiesz, kolega sprzedaje rower 
i zastanawiam się, czy się targować, czy go 
po prostu ukraść.

Doświadczony pracownik
Rozmowa o pracę:
HR: A jak u pana z Excelem?
Ja: Nienawidzę go.
HR: Czyli użytkownik z doświadczeniem. 

Trzeba Was pilnować
Trzy żółwie, Jaś, Staś i Piotr wybrały się na 
piknik. Jan zapakował kosz pełen kanapek 
i butelek napojów gazowanych. Problem 
polegał na tym, że teren piknikowy był 
oddalony od nich o 10 mil. To oznaczało 10 
dni wędrówki. Po pewnym czasie zmęczone 
żółwie robią się głodne i spragnione. 
Zatrzymują się, żeby napić się napoju. W 
tym momencie okazuje się, że Jan nie zabrał 
ze sobą otwieracza. Rozpoczyna się debata, 
który z nich powinien po niego zawrócić. 
Pada na Piotra.
- Pójdę pod jednym warunkiem - mówi 
wytypowany żółw. - Do mojego powrotu 
nie tkniecie ani jednej kanapki!
Koledzy składają obietnicę, a Piotr 
wyrusza w drogę. Mijają długie dni, a Piotr 
nie wraca.
- Jestem coraz bardziej głodny! - skarży się Staś.
- Nie możemy nic ruszyć. Obietnica to 
obietnica.
Czekają kolejne 10 dni, ale żółwia jak nie 
było, tak nie ma.
- Może zjemy chociaż jedną kanapkę na pół, 
żeby zabić głód? - proponuje Jan.
- Nie możemy złamać obietnicy. Obiecaliśmy 
Piotrowi - protestuje Staś.
Kiedy jednak mija równy miesiąc, a Piotra 
i otwieracza nie ma, żółwie postanawiają 
zjeść coś, żeby nabrać sił na drogę 
powrotną. Uchylają pokrycie koszyczka, a tu 
nagle zza krzaków wyskakuje Piotr i krzyczy:
- Wiedziałem, że trzeba będzie Was 
pilnować! 

Źródło: https://dowcipy.jeja.pl
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O G Ł O S Z E N I A  D R O B N E
 o d  o s ó b  p r y w a t n y c h  z a  d a r m o !

Wyslij  treść SMS na nr.  601 438 500 * lub zadzwoń: (22)  730 33 41
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

-Pomoc Kuchenną, Hotel Pałacyk 
Otrebusy, tel. 503-164-828

SZUKAM PRACY:
-Podejmę każdą pracę fi zyczną. Mam 

doświadczenie, wiek: 42 lata, zdrowy. 
Grodzisk Maz. i okolice. Tel. 516 671 120

AUTOMOTO:
-Auto do 50.000 zł - pilnie kupię. Tel. 

603 903 405
-Kolekcjoner kupi wózki boczne 

( k o s z e )  d o  s t a r y c h  m o t o c y k l i 
i  p r z y c z e p k i  m o n t o w a n e  z a 
motocyklem. Kupię też stare motocykle 
do remontu w kazdym stanie. Tel. 505 
529 328

-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, równiez rozbity i bez 
dokumentów. Tel. 519 353 990

-Kupię półkę do bagażnika, Fiat Uno 
1000. Tel. 573 997 338

-Kupię samochód, stary motocykl lub 
części. Kontakt: sms lub tel. 503 899 901

-Kupię stare polskie motocykle: 
C WS,  Sokół ,  Podkowe,  Moj130, 
Tornedo, Junak, WFM, WSK, SHL, 
Komar,  Ryś,  Żak ,  SM500,  Lech i 
wszelkie części oraz wózki boczne 
(kosze). Tel. 505 529 328

-Kupię stare motocykle: BMW, DKW, 
NSU, AJS, BSA, Triumph, Zundapp, 
Ardie, Puch, Sachs, Mz, IZ, M72, 
Panonia, Jawa i inne ciekawe oraz 
wszelkie części, nawet drobne. Tel. 
505 529 328

-Kupię starego Dafa, Mana lub 
Mercedesa. Mogą być uszkodzone, 
bez ważnego przeglądu i OC. Tel. 668 
171 639

-Mercedes 124 200D, 93 r., biały, stan 
dobry, alufelgi, szyberdach, ABS. Tel. 
504 358 688

-Sprzedam Fiat Seicento – Pruszków 
z 2002 roku, poj. 1,1 l. Cena: 1900 zł do 
negocjacji. Tel. 886 125 978

-Sprzedam opony letnie 185/65/14 
używane. Cena: 130 zł. Tel. 794 075 280

-Sprzedam opony nowe Stomil 14x1 
i 3/8 2 szt. Tel. (22) 755 74 87

-Sprzedam Peugot 407, bogato 
wyposazony z 2007 r, 2.0 diesel. Super 
stan, cena: 11 900 zł. Tel. 666 601 438

-Sprzedam trzy opony zimowe 
z felgami stalowymi: 185/60/R14 
i tłumik do Zaporożca. Tel. 606 803 746

NIERUCHOMOŚCi:
-Bramki k. Błonia dom z działką

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

-Do wynajęcia lokal 60 m2 w budynku 
wolnostojącym, W-wa Ursus, na 
magazyn. Tel. 604 294 604

-Działk a rek reac yjna 1100 m 2

z domkiem letniskowym niedaleko 
Zalewu Zegrzyńskiego, miejscowość 
Izbica, teren porośnięty starodrzewiem 
sosnowo- świerkowym. Tel. 510 070 562

-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

-Kupię działkę budowlaną lub rolną 
w bardzo okazyjnej cenie do 50 km od 
Warszawy. Tel. 666 601 438

-Od zaraz: do wynajęcia lokal 25 
m2, Warszawa – Ursus, ul. Bohaterów 
Warszawy (100 m od pl. Tysiąclecia). 
Tel. 663 065 070

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

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

-Sprzedam plac budowlany o pow. 
1000 m2 przy ul. Tulipanów w Nowej 
Wsi. 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

-Wynajmę kawalerkę w Grodzisku 
Maz. na osiedlu Bairda. Tel. 508 194 141

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

-Drzwi tarasowe o wym. 218 cm x 87 
cm, białe, plastikowe, po demontażu, 
nieuszkodzone. Tel. 606 803 746

-Do sprzedania nowa, kompletna 
rama „dwudziestka” do składaka, kolor 
zielony. Tel. 606 803 746

- G a z o w y  o g r z e w a c z  w o d y
z elektrycznym zapłonem „Mastercook”. 
Cena: 150zł. Tel. 509 075 341

-Komplet mebli Nevada (drewno) 
w bardzo dobrym stanie,cena do 

uzgodnienia. Tel. (22) 867 82 71
-Kupię dużą,  grubą plandekę 

ciągnikową. PILNE. Tel. 571 398 457
-Kupię stary sprzęt audio: Unitra, 

Radmor, Fonica i Tonsil. Tel. 507 165 453
- K u p i ę  u m u n d u r o w a n i e 

i wyposażenie Milicji Obywatelskiej, 
ZOMO, ORMO i Ludowego Wojska 
Polskiego z lat 1945-1990. Tel. 516 803 
952, mail:tomsob@o2.pl

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

-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

-Maszyna do szycia radziecka, 
walizkowa, nowa. Tel. 602 47 07 43

-Meble kuchenne używane sprzedam 
+ piecyk + okap + zmywarka + lodówka. 
Tel. 602 47 07 43

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

-Rower PREK koła 27’’, piasta ACER-a 
3-biegowa,  japońsk a,  wspornik 
siodełka amortyzowany, kolor czarny. 
Tel. 606 803 746

-Sprzedam akwarium 300 litrów wraz 
z podstawą z regulowanymi nóżkami. 
Cena: 550 zł. Tel. 574 215 996

-Sprzedam bardzo ładną, nową 
kurtkę z norek, kolor czekolada, rozmiar 
46 do kolan. Cena: 1200 zł. Tel. 502 
629 315

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

-Sprzedam deskorolkę, używana. 
Cena: 30 zł. Tel. 574 215 996

-Sprzedam duży namiot 4-os., 
willowy, nieużywany. Tel. 505 345 767

-Sprzedam drewno opałowe suche, 
pocięte do odbioru z Grodziska Maz. 
Cena: 100 zł za/ m. Tel. 735 208 503

-Sprzedam DVD używane, sprawne. 
Cena: 25 zł. Tel. 574 215 996

-Sprzedam gazowy, przepływowy 
ogrzewacz wody, typ: G-19-00 „Termet” 
używany. Tel. (22) 723 69 39

-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

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

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

-Sprzedam kurtkę męską zamszową, 
rozmiar: XL, czarna, nowa. Cena: 110 zł. 

Tel. 574 215 996
-Sprzedam kwiaty magnolie Tripetala 

po 75 zł. Tel. 574 215 996
-Sprzedam kurtki męskie, wzrost 

180 cm, stan dobry, 25zł/szt + kurtkę 
skórzaną. Tel. 509 075 341

-Sprzedam lodówko - zamrażarkę 
marki AMICA o wym.: 170 cm x 53 cm, 
kolor srebrny, 4 lata gwarancji. Tel. 510 
407 176

- 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. Cena: 100 zł. Tel. 694 930 816

-Sprzedam łóżko masujące CERAGEM 
– tanio. Tel. 609 45 46 13

-Sprzedam małe biurko z 1888 r, 
drewno czeczot wiśnia, rzeźbione. Tel. 
(22) 302 74 00

-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 
używane, piecyk elek., okap, zmywarkę, 
lodówkę. Tel. 602 470 743

- S p r z e d a m  m e c h a n i c z n ą 
rozdrabniarkę wielofunkcyjną. Cena: 
300 zł. Tel. (22) 723 73 86

- S p r z e d a m  n a r t y  z  d w o m a 
kompletami ubrań narciarskich na 180 
cm + buty. Cena do uzgodnienia. Tel. 
509 075 341

-Sprzedam okna 147cm x 108cm, 
biała rama. Tel. 606 803 746

-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 ponton, stan jak nowy, biało-
czerwony. Cena: 170 zł. Tel. 574 215 996

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

-Sprzedam radio samochodowe 
Pioneer KE-1730B na kasety wraz 
z kieszenią i okablowaniem. Cena: 20 
zł. Tel. 574 215 996

-Sprzedam ramę Whelera
-Sprzedam rower typ „Szurkowski”, 

cena: 150 zł. Tel. (22) 662 64 86, 696 
29 27 74

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

-Sprzedam sadzonki Nesperas/
niesplik japoński (śliwka hiszpańska) - 
10 zł za sztukę. Tel. 574 215 996

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

-Sprzedam szafę o wym: wys.: 192 cm, 
szer. 82 cm, głęb. 51 cm. Fronty białe, 
cena: 110 zł. Tel. 574 215 996

-Sprzedam szafkę łazienkową, kolor 
beżowy o wym. 40x40 cm i wys. 180 
cm. Tel. 606 33 44 43

-Sprzedam szafkę stojącą. Kolor 

graf i tow y,  cena:  45  z ł  o  w ym. 
80,5/42,3/71,5 cm. Tel. 666 601 438

-Sprzedam szkło zbrojone o wym. 
97x75 cm, 25 sztuk. TANIO. Tel. (22) 
723 69 39

-Sprzedam trzy okna plastikowe, 
białe o wym. 147x108 cm ze szprosami 
i termę poziomą 60 l. Tel. 606 803 746

- S p r z e d a m  u r z ą d z e n i e  d o 
światłoterapi BIO-V. Tel. 510 407 176

-Sprzedam uż ywaną,  sprawną 
zmywarkę Whirlpool, 60 cm, cena: 50 
zł. Tel. 505 239 674

-Sprzedam uż ywany,  gazowy, 
przepływowy ogrzewacz wody, typ. 
G-19-00 „Termet”. Tel. (22) 723 69 39

-Sprzedam walizkową maszynę do 
szycia ŁUCZNIK, cena: 150 zł. Tel. (22) 
662 64 86, 696 29 27 74

-Sprzedam wieszak do przedpokoju 
z lustrem. Cena: 130 zł. tel. 574 215 996

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

USŁUGI:
-DDD. Dezynfekcja, Dezynsekcja, 

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

-Kompleksowa naprawa rowerów. 
Tel. 606 803 746

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

-Pielęgnacja żywopłotów, wywóz 
gałęzi itp. Tel. 515 146 480

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

-Usługi  elektr yczne Warszawa
i okolice. Tel. 605 266 948

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

RÓŻNE:
-Bezpłatny wywóz złomu itp. Tel. 515 

146 480 lub 797 760 488
-Oddam gruz betonowy. Tel. (22) 

755 74 87
-Odkupię stare, nowe i niepotrzebne 

rzeczy: książki, płyty, monety, znaczki, 
medale, narzędzia, itp. Tel. 507 180 551

-Zwalczanie Kowali bezskrzydłych na 
Twojej posesji. Solidnie i Skutecznie. 
Kontakt: www.insekt24.pl. Tel. 533 780 
170. Zapraszamy

Od teraz przed nami wiele poważnych 
decyzji ,  a co za tym idzie często 

nieodwracalnych w skutkach konsekwencji, 
zarówno dla najemcy jak i dla właściciela 
nieruchomości.

Tylko właściwie stworzona umowa najmu 
jest w stanie dopiero zapewnić nam spokój 
i przybliżyć  do upragnionego sukcesu.

Lata doświadczenia w pośrednictwie 
w obrocie nieruchomościami nauczyły 
mnie, że jeden źle ujęty lub zinterpretowany 
paragraf może zaważyć na całej późniejszej 
współpracy.

Umowa winna być stworzona w taki sposób 
aby w pełni zabezpieczać interesy obu stron.

W umowie powinny znaleźć się takie terminy 

jak: czynsz, okres najmu, wypowiedzenie, 
kaucja, zakaz konkurencji oraz charakter 
prowadzonej działalności (dwa ostatnie 
zagadnienia dotyczą lokali komercyjnych 
przeznaczonych na prowadzenie działalności 
gospodarczej).

Wszystkie te zagadnienia choć wydają 
się być trywialne mogą zapewnić nam 
bezpieczeństwo, a źle ujęte zamienić nasze życie 
w piekło.

Nie będę tu rozpisywać się na temat 
każdego z zagadnień bo każda sytuacja 
jest inna i w każdej umowie zupełnie inne 
parametry będziemy określać.

Podam Państwu tylko jeden przykład 
odnośnie kaucji.

Samo to, że umieścimy ten zapis w umowie 
jeszcze przed niczym nas nie chroni, dopiero 
doprecyzowanie jakich elementów będzie 
dotyczyła sprawi, że termin ten zostanie użyty 
zasadnie.

U s t aw a  n i e  o k re ś l a  d o k ł a d n i e  c o 
z a b e z p i e c z a  k a u c j a  p o  z a  s z e r o k o 
r o z u m i a n y m i  z n i s z c z e n i a m i 
a to jednak zbyt mało. Właściwą zasadność 
kaucji powinny sztywno określić strony 
zapisując ustalenia w umowie.

Często niestety jednak słyszę, że nie ma 
sensu płacić agencji za pośrednictwo skoro 
w internecie jest dostępnych tyle wzorów 
umów najmu lub co gorsze bo „drugiej stronie 
dobrze z oczu patrzy”.

Osobiście uważam, że ludziom ufać się 
powinno ale nauczona doświadczeniem 
wiem też, że kontrola jest najwyższą formą 
zaufania. 

Proszę pamiętać, że tylko to co wyraźnie 
napiszemy w umowie będziemy mogli w razie 
problemów wyegzekwować w sądzie.

Wszystko to co ustalimy na tak zwaną 
buzię nie będzie stanowiło dla nas żadnego 
zabezpieczenia.

Bezwzględnie będę Państwa namawiać do 
skorzystania z rady prawnika lub do współpracy 
z wykwalifi kowanym biurem nieruchomości. 

Ocz ywiście jak z wykle nasza kadra 
pośredników czeka na Państwa.

Pozdrawiam w imieniu redakcji
Katarzyna Włodarczyk
 FLESCH Nieruchomości,
Pruszków, ul. B. Prusa 95,

Tel. (22) 730 33 40

Wynajmując nieruchomość
Co o wynajęciu nieruchomości wiedzieć powinniśmy będąc czy to wynajmującym 
czy najemcą. Wydawać by się mogło, że znalezienie idealnej nieruchomości lub 
z drugiej strony idealnego najemcy to już „sukces murowany”. Otóż nie do końca 
drodzy Państwo, to dopiero początek.
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Nr oferty: 
3783/1821/OMS

Rok budowy: 2000

Stan: dobry

Piętro: 3

Typ kuchni: widna

Kontakt 22 730 33 43

Nr oferty: 
3759/1821/OMS

Rok budowy: 1981

Stan: do remontu

Piętro: 11

Typ kuchni: widna

Kontakt 22 730 33 40

Nr oferty: 
3797/1821/OMS

Rok budowy: 1970

Stan: do 
odświerzenia

Piętro: 1

Typ kuchni: widna

Kontakt 22 730 33 43

Nr oferty: 
3768/1821/OMS

Rok budowy: 1928

Stan: do 
odświerzenia

Piętro: 1

Typ kuchni: otwarta

Kontakt 22 730 33 40

Nr oferty: 
3460/1821/OMS

Rok budowy: 2000

Stan: bardzo dobry

Piętro: 2

Typ kuchni: widna

Kontakt 22 730 33 40

ZATRUDNIMY AGENTÓW - POŚREDNIKÓW 
NIERUCHOMOŚCI TEL. 604 - 492 - 736

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

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

Dom na sprzedaż

1 100 000 PLN

Nowa Wieś

4 pok., 112 m2

Mieszkanie na sprzedaż

250 000 PLN

Pruszków

2 pok., 47 m2

Mieszkanie na sprzedaż

283 900 PLN

Grodzisk Mazowiecki

2 pok., 53 m2

Mieszkanie na sprzedaż

245 000 PLN

Pruszków

2 pok., 35 m2

Mieszkanie na sprzedaż

515 000 PLN

Stare Babice, Lachtorzew

4 pok., 77 m2

Mieszkanie na sprzedaż

329 000 PLN

Pruszków

3 pok., 52 m2

Nr oferty: 
1947/1821/ODS

Rok budowy: 2012

Stan: idealny

Typ domu wolnostojący

Pow. działki 703 m2

Kontakt 22 730 33 43

Nr oferty: 
3803/1821/OMS

Rok budowy: 1965

Stan: do 
odświerzenia

Piętro: 4

Typ kuchni: widna

Kontakt 22 730 33 43

Mieszkanie na sprzedaż

320 000 PLN

Piastów

2 pok., 71 m2

Nr oferty: 
1938/1821/ODS

Rok budowy: 1974

Stan: dobry

Typ domu wolnostojący

Pow. działki 819 m2

Kontakt 22 730 33 40

Brwinów

4 pok., 138 m2

Dom na sprzedaż

670 000 PLN
Nr oferty: 
3169/1821/OGS

Rodzaj działki budowlana

Kształt prostokąt
28 m x 40 m

Dojazd asfaltowy

Kontakt 22 730 33 40

Działka na sprzedaż

130 000 PLN

Chylice

1040 m2

Nr oferty: 
3214/1821/OGS

Rodzaj działki siedliskowa

Kształt nieregularny
34 m x 240 m

Dojazd asfaltowy

Kontakt 22 730 33 43

Nr oferty: 
3207/1821/OGS

Rodzaj działki budowlana

Kształt prostokąt
24 m x 48 m

Dojazd utwardzony

Kontakt 22 730 33 40

Nr oferty: 
3187/1821/OGS

Rodzaj działki budowlana

Kształt prostokąt
50 m x 30 m

Dojazd utwardzony

Kontakt 22 730 33 43

Działka na sprzedaż

338 000 PLN
Kanie

1500 m2

Działka na sprzedaż

308 000 PLN

Brwinów

1200 m2

Działka na sprzedaż

348 000 PLN

Leszno, Łubiec

8700 m2

Nr oferty: 
1896/1821/ODS

Rok budowy 1990

Stan: dobry

Typ domu wolnostojący

Pow. działki 600  m2

Kontakt 22 730 33 43

Dom na sprzedaż

650 000 PLN

Grodzisk Mazowiecki

5 pok., 186 m2

Dom na sprzedaż

720 000 PLN

Żabia Wola

6 pok., 230 m2

Dom na sprzedaż

610 000 PLN

Otrębusy

5 pok., 220 m2

Nr oferty: 
1948/1821/ODS

Rok budowy 2012

Stan: bardzo dobry

Typ domu wplnostojący

Pow. działki 1200 m2

Kontakt 22 730 33 43

Nr oferty: 
1933/1821/ODS

Rok budowy: 1997

Stan: bardzo dobry

Typ domu wolnostojący

Pow. działki 1300 m2

Kontakt 22 730 33 40
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N A     S P R Z E D A Ż

3803/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 52 
m2, cena 329.000 zł

3801/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 60 
m2, cena 474.000 zł

3799/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 38 
m2, cena 280.000 zł

3797/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 35 
m2, cena 245.000 zł

3794/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 60 
m2, cena 355.000 zł

3795/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 35 
m2, taras o pow. 25 m2, cena 319.000 zł

3786/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 39 
m2, cena 296.000 zł

3783/1821/OMS Grodzisk Mazowiecki, pow. 
53 m2, 2 pokoje, cena 299.000 zł

3777/1821/OMS Warszawa, Centrum, 2 pokoje,
pow. 27 m2, cena 388.000 zł

3771/1821/OMS Pruszków, Parzniew,
3 pokoje, pow. 71 m2, cena 499.000 zł

3773/1821/OMS Piastów, 3 pokoje, pow. 47 
m2, cena 330.000 zł

3769/1821/OMS Warszawa, Praga Południe,
kawalerka, pow. 35 m2, cena 310.000 zł

3770/1821/OMS Pruszków, 4 pokoje, pow. 65 
m2, cena 380.000 zł

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

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

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

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

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

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

3460/1821/OMS Stara Babice, Latchorzew,
4 pokoje, pow. 77 m2, cena 495.000 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,
4 pokoje, pow. 124 m2, cena 505.000 zł

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

1950/1821/ODS Warszawa, Wola, pół bliźniaka,
6 pokoi, pow. 287 m2, działka o pow. 519 m2,
cena 2.980.000 zł

1951/1821/ODS Ożarów Mazowiecki, 
wolnostojący, 6 pokoi, pow. 200 m2, działka  
o pow. 1260 m2, cena 2.600.000 zł

1 9 4 9 / 1 8 2 1 / O D S  W a r s z a w a ,  U r s u s ,
wolnostojący, 6 pokoi, pow. 300 m2, działka 
o pow. 800 m2, cena 2.700.000 zł

1948/1821/ODS Grodzisk Mazowiecki, 
wolnostojący, 5 pokoi, pow. 186 m2, działka 
o pow. 1200 m2, cena 650.000 zł

1947/1821/ODS Nowa Wieś, wolnostojący,
4 pokoje, pow. 112 m2, działka o pow. 703 m2,
cena 1.100.000 zł

1930/1821/ODS Michałowice, wolnostojący, 
6 pokoi, pow. 250 m2, działka  o pow. 1315 m2,
cena 900.000 zł

1926/1821/ODS Nadarzyn,  Młochów,
wolnostojący, 4 pokoje, pow. 113 m2, działka 
o pow. 1337 m2, cena 600.000 zł

1909/1821/ODS Podkowa Leśna, wolnostojący, 
3 pokoje, pow. 70 m2, działka o pow. 1600 m2,
cena 800.000 zł

1924/1821/ODS Michałowice, Pęcice, pół 
bliźniaka, stan deweloperski, 5 pokoi, pow. 
210 m2, działka o pow. 500 m2, cena 950.000 zł

1922/1821/ODS Pruszków,  kamienica,
4 pokoje, pow. 349 m2, działka o pow. 208 m2,
cena 1.100.000 zł

1920/1821/ODS Michałowice, Nowa Wieś,
wolnostojący, 5 pokoi, pow. 300 m2, działka 
o pow. 800 m2, cena 1.150.000 zł

1912/1821/ODS Michałowice, Opacz Kolonia, 
rezydencja, 6 pokoi, pow. 330 m2, działka
o pow. 1540 m2, cena 1.200.000 zł

1914/1821/ODS Warszawa, Bemowo Jelonki,
kamienica, 7 pokoi, pow. 360 m2, działka
o pow. 1023 m2, cena 3.500.000 zł

1906/1821/ODS Ożarów Maz., 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 7 5 2 / 1 8 2 1 / O D S  Wa r s z a w a ,  U r s u s ,
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

1 7 4 8 / 1 8 2 1 / O D S  Wa r s z a w a ,  U r s u s ,
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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3205/1821/OGS Pruszków, Gąsin, budowlana,
pow. 1250 m2, cena 530.000 zł

3206/1821/OGS Pruszków, budowlana, pow. 
750 m2, cena 1.100.000 zł

3207/1821/OGS Brwinów, budowlana, pow. 
1200 m2, cena 308.000 zł

3204/1821/OGS Żabia Wola, budowlana, pow. 
7700 m2, cena 290.000 zł

3203/1821/OGS Grodzisk Maz., Szczęsne,
budowlana, pow. 2357 m2, cena 399.000 zł

3201/1821/OGS Grodzisk Mazowiecki,
budowlana, pow. 1060 m2, cena 220.000 zł

3200/1821/OGS Pruszków, budowlana, pow. 
700 m2, cena 385.000 zł

3199/1821/OGS Grodzisk Mazowiecki, 
budowlana, pow. 700 m2, cena 465.000 zł

3198/1821/OGS Konstancin Jeziorna, 
budowlana, pow. 3060 m2, cena 1.850.000 zł

3197/1821/OGS Ożarów Mazowiecki, Mory,
budowlana, pow. 1385 m2, cena 727.000 zł

3196/1821/OGS Pruszków, budowlana, pow. 
520 m2, cena 275.000 zł

3195/1821/OGS Mszczonów, rolna, pow. 
30.000 m2, cena 300.000 zł

3194/1821/OGS Nadarz yn,  Kajetany,
budowlana, pow. 1060 m2, cena 272.000 zł

3193/1821/OGS Nadarzyn, Wolica, budowlana,
pow. 1030 m2, cena 252.000 zł

3185/1821/OGS Stara Wieś, budowlana, pow. 
1000 m2, cena 263.000 zł

3186/1821/OGS Stara Wieś, budowlana, pow. 
1153 m2, cena 217.000 zł

3188/1821/OGS Grodzisk Mazowiecki, pow. 
1500 m2, cena 292.000 zł

3175/1821/OGS Ożarów Mazowiecki, 
budowlana, pow. 1000 m2, 550.000 zł

3174/1821/OGS Ożarów Mazowiecki,
budowlana, pow. 960 m2, cena 528.000 zł

3172/1821/OGS Pniew y, Przęsławice,
budowlana, pow. 4500 m2, cena 160.000 zł

3169/1821/OGS Jaktorów, Chylice, budowlana,
pow. 1040 m2, cena 150.000 zł

3180/1821/OGS Mszczonów, budowlana, 
pow. 3800 m2, cena 313.000 zł

3161/1821/OGS Lesznowola, Łazy, budowlana,
pow. 1120 m2, cena 562.000 zł

3160/1821/OGS Lesznowola, Łazy, budowlana, 
pow. 1000 m2, cena 510.000 zł

3159/1821/OGS Raszyn, Łady, budowlana,
pow. 1000 m2, cena 320.000 zł

3158/1821/OGS Grodzisk Mazowiecki,
Książenice, budowlana, pow. 1700 m2, cena
220.000 zł

3157/1821/OGS Raszyn, Łady, budowlana,
pow. 1000 m2, cena 320.000 zł

3156/1821/OGS Stare Babice, Koczargi Stare,
budowlana, pow. 1150 m2, cena 472.000 zł

3155/1821/OGS Stare Babice, Koczargi Stare,
budowlana, pow. 936 m2, cena 420.000 zł

3154/1821/OGS Ożarów Mazowiecki, 
komercyjna, pow. 23000 m2, cena 23.000.000 zł

3153/1821/OGS Brwinów, budowlana, pow. 
1350 m2, cena 360.000 zł

3152/1821/OGS Ożarów Mazowiecki,
budowlana, pow. 600 m2, cena 210.000 zł

3151/1821/OGS Ożarów Mazowiecki, 
inwestycyjna, pow. 5444 m2, cena 1.905.000 zł

3148/1821/OGS Milanówek, budowlana, pow. 
1531 m2, cena 449.000 zł

3147/1821/OGS Izabelin, Truskaw, budowlana,
pow. 945 m2, cena 355.000 zł

3146/1821/OGS Brwinów, Żółwin, budowlana,
pow. 1100 m2, cena 169.000 zł

3144/1821/OGS Błonie, Nowy Łuszczewek,
budowlana, pow. 2500 m2, cena 172.000 zł

3143/1821/OGS Stare Babice, Kwirynów, 
budowlana, pow. 820 m2, cena 900.000 zł

3142/1821/OGS Stare Babice, Koczargi Stare,
budowlana, pow. 1200 m2, cena 410.000 zł

3141/1821/OGS Lesznowola, rolna, pow. 3500 
m2, cena 280.000 zł

3140/1821/OGS Grodzisk Mazowiecki,
Odrano Wola, budowlana, pow. 5500 m2, 
cena 800.000 zł

3139/1821/OGS Nadarz yn,  Kajetany,
budowlana, pow. 1820 m2, cena 327.000 zł

3137/1821/OGS Grodzisk Mazowiecki, Kady, 
rolna, pow. 1900 m2, cena 276.000 zł

3135/1821/OGS Nadarzyn, Wolica, budowlana,
pow. 1100 m2, cena 288.000 zł

3134/1821/OGS Stare Babice, budowlana,
pow. 7000 m2, cena 2.800.000 zł

3133/1821/OGS Izabelin,  Hornówek,
budowlana, pow. 1900 m2, cena 1.400.000 zł

3132/1821/OGS Stare Babice, Klaudyn,
budowlana, pow. 1200 m2, cena 490.000 zł

3131/1821/OGS Ożarów Mazowieck i 
Płochocin, budowlana, pow. 5400 m2, cena 
1.080.000 zł

3130/1821/OGS Brwinów, Kanie, budowlana,
pow. 893 m2, cena 650.000 zł

3129/1821/OGS Izabelin,  Hornówek,
budowlana, pow. 4500 m2, cena 2.700.000 zł

3128/1821/OGS Izabelin  Hornówek,
budowlana, pow. 1369 m2, cena 615.000 zł

3125/1821/OGS Podkowa Leśna, budowlana,
pow. 860 m2, cena 410.000 zł

3124/1821/OGS Leszno,  Zaborówek, 
budowlana, pow. 1500 m2, cena 200.000 zł

3123/1821/OGS Brwinów, Owczarnia,
budowlana, pow. 840 m2, cena 235.000 zł

3122/1821/OGS Brwinów, Kanie, budowlana,
pow. 900 m2, cena 410.000 zł

3121/1821/OGS Podkowa Leśna, budowlana, 
pow. 2600 m2, cena 500.000 zł

3120/1821/OGS Brwinów, Żółwin, budowlana,
pow. 2700 m2, cena 470.000 zł

3119/1821/OGS Radziejowice, Adamów
Parcel, budowlana, pow. 3010 m2, cena
159.900 zł

3118/1821/OGS Nadarzyn, Radziejowice,
budowlana, pow. 2500 m2, cena 299.000 zł

3117/1821/OGS Gardeja, Czarne Dolne,
rekreacyjna, pow. 5750 m2, cena 115.000 zł

3116/1821/OGS Ożarów Mazowiecki,
budowlana, pow. 1900 m2, cena 702.000 zł

3115/1821/OGS Raszyn, Łady, rolna, pow.
15000 m2, cena 1.500.000 zł

3114/1821/OGS Warszawa,  B emowo,
komercyjna, pow. 1023 m2, cena 3.500.000 zł

3113/1821/OGS Ożarów Mazowiecki,
budowlana, pow. 1225 m2, cena 475.000 zł

3112/1821/OGS Ożarów Mazowieck i 
Michałówek, budowlana, pow. 8000 m2, cena 
800.000 zł

3111/1821/OGS Stare Babice, budowlana,
pow. 8600 m2, cena 2.279.000 zł

3110/1821/OGS Stare Babice, budowlana, 
pow. 18000 m2, cena 3.060.000 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 Mazowiecki,
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 a w a ,  B i e l a ny,
budowlana, pow. 800 m2, cena 1.190.000 zł

3 0 8 5 / 1 8 2 1 / O G S  B r w i n ó w  Ż ó ł w i n , 
budowlana, pow. 1250 m2, cena 163.000 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

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

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

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

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

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

3054/1821/OGS Ożarów Mazowiecki,
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

3040/1821/OGS Nadar z yn,  Rozal in,
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

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

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

3030/1821/OGS Ożarów Mazowiecki,
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

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

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

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 Mazowieck i 
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

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

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

CHCESZ SPRZEDAĆ NIERUCHOMOŚĆ, ZGŁOŚ: (22) 730-33-43

DZIAŁKI



Nr 21 (CLXXVI) / 2019
7 - 20 LISTOPADA 2019

www.fl eschmazowsza.com.plNIERUCHOMOŚCI
redakcja@fl esch.pl12


	str.01
	str.02
	str.03
	str.04
	str.05
	str.06
	str.07
	str.08
	str.09
	str.10
	str.11
	str.12

