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Rajskie wakacje w Suntago tuż, tuż...
Otwarcie kluczowego centrum rozrywki regionu – Park of Poland już 20 lutego! Po chwilowym spowolnieniu, 
wykończenie projektu nabiera tempa. Obecnie trwają odbiory techniczne obiektu.

Wodny Świat we Wręczy koło Mszczonowa 
miał cieszyć turystów od końca 2019 

roku. Hucznie zapowiadane otwarcie jednak 
nie odbyło się z powodu opóźnień przy 
końcówkach prac. Chwilowa stagnacja nie 
wpłynie jednak znacząco na termin otwarcia 
obiektu. Trwają już odbiory techniczne 
obiektu. Ofi cjalna data otwarcia to czwartek 
20 lutego

Przypomnijmy, że Park of Poland będzie 
atrakcją budzącą zazdrość nie tylko sąsiadów 
Mazowsza, ale także całej Polski. Obiekt 

będzie stanowił największy tego typu 
kompleks wodny w Europie Środkowo-
Wschodniej. Wewnątrz znajdzie się 18 
basenów, 32 zjeżdżalnie, basen z „dziką 
rzeką”, 10 saun, wodny plac zabaw, 3 baseny 
solankowe, maszyna Suf-Air (umożliwiająca 
surfowanie pod dachem) oraz różnorodne 
bary i restauracje.

Na dzieci czeka wodna dżungla. Suntago 
to plac zabaw dla dzieci w każdym wieku! 
Czekają zjeżdżalnie, baseny, a nawet specjalne 
restauracje.

Dorosli znajdą dla siebie m. in. wodną 
rozrywkę, relaks i odprężenie w tropikalnym 
Wellness & SPA oraz tematyczne bary 
i restauracje.

Ponadto wewnątrz obiektu będzie można 
poczuć się jak na prawdziwie rajskiej 
i tropikalnej wyspie za sprawą wysokiej 
temperatury (32-34 stopnie) oraz 740 
egzotycznych palm, które stworzą swój 
unikatowy mikroklimat wewnątrz parku 
wodnego.

Znamy także ceny biletów, które wahają się 

od 79 zł (dziecko do 120 cm) do 99 zł za cały 
dzień pełen atrakcji. Osoby chcące spędzić 
4 godziny zapłacą od 59 zł (dziecko do 
120 cm) do 79 zł. Dwie godziny atrakcji to 
koszt od 39 zł. (dziecko do 120 cm) do 59 zł. 
Niemowlęta do 3 roku zycia płacą złotówkę. 

 Nowy Rok to nowe wyzwania! My jesteśmy 
już na nie gotowi, tworząc dla Was – Raj 
w sercu Polski – napisali przedstawiciele Park 
of Poland na Facebook’owym profi lu.

Aneta Czarnecka,
Fot.: Facebook (Suntago)
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KARNAWAŁ. Brazylijska samba w grodziskiej Mediatece

Korzenie najgorętszego tańca świata
W samo południe w minioną sobotę rozpoczęło się karnawałowe spotkanie z sambą brazylijską w gościnnych 
podwojach Mediateki. Wykład, pokaz i warsztaty samby dały uczestnikom szansę lepiej zrozumieć tradycję 
świętowania karnawału w największym kraju Ameryki Południowej.

Jak się okazuje, karnawał 
brazylijski od niedawna 

d o p i e r o  z w i ą z a ny  j e s t 
z  s a m b ą ,  c h o ć  d z i s i a j 
w sposób naturalny go 
z nią łączymy. Portugalczycy 
w  B r a z y l i i  t r a d y c y j n i e 
świętowali  karnawał na 
ulicach, obrzucając się mąką, 
jajkami i owocami. Pod koniec 
XVIII wieku już wszystkie klasy 
społeczne, włączając w to 
niewolników, brały udział 
w tego typu ul icznych, 
i czasem niebezpiecznych, 
zabawach.

W połowie XIX wieku do 
Brazylii zaczęła przenikać 
n a j p i e r w  w e n e c k a , 
a potem francuska tradycja 
karnawałowa – na twarze 
zakładano karnawałowe maski 
i obrzucano się serpentynami 
i confetti. Karnawał związany 
z  p o k a z a m i  s a m b y  t o 
wynalazek współczesności. 
Pierwsze przemarsze szkół 
s a m b y  u l i c a m i  m i a s t a 
rozpoczęły  s ię  dopiero 
w latach 20-tych XX wieku.

Dwa rodzaje samby
Przede wszystkim należy 

dokonać rozróżnienia na 
dwa odmienne rodzaje 
samby :  samba de roda 
i samba towarzyska. Samba 
towarzyska wywodzi się 
z samba de roda, przypomina 
ją ruchem bioder w tańcu 
i podobieństwem kroków 
tanecznych, ale ma charakter 
zeuropeizowany. Zalicza się 
do pięciu podstawowych 
t a ń c ó w  t o w a r z y s k i c h 
latynoamerykańskich, obok 
rumby, cza-czy, paso doble 
i jive’a.  

N a t o m i a s t  p o d c z a s 
brazylijskiego karnawału, 
t y m  c o  m a g n e t y z u j e 
i przyciąga widzów jest samba 
de roda, bardziej „pierwotna”, 
oryginalna forma samby.

Podobnie jak capoeira, 
samba de roda powstała 
n a  b a z i e  r e l i g i j n y c h , 
zrytualizowanych tańców 
plemion afrykańskich, a jej 
rozwój zapoczątkowany został 
wraz ze skolonizowaniem 
Brazylii przez Portugalczyków. 
I tak jak capoeira, samba 
powstawała pier wotnie 
w wioskach niewolników, 
którzy zbierali  się w kręgu 
(roda znaczy po portugalsku 
krąg) i przy akompaniamencie 
śpiewu, klaskania i gry na 

tradycyjnych instrumentach 
wykonywali sambę.

Pierwsza szkoła samby
O j c z y z n ą  s a m b y 

w dzisiejszej formie nie jest 
bynajmniej Rio de Janeiro, 
choć z Rio sambę powszechnie 
kojarzymy, ale region wokół 
miasta będącego pierwszą 
stolicą Brazylii – Salvador. 
Wraz z przenosinami stolicy 
w drugiej połowie XVIII wieku, 
kultura samby zaczęła się 
również stopniowo przenosić 
do biedniejszych dzielnic Rio.

W 1928 roku powstała 
pierwsza oficjalna szkoła 
samby, istniejąca do dzisiaj, 
i  s t o p n i o w o  k a r n a w a ł 
w Brazylii zaczął przybierać 

podobny charakter  jak 
obecnie. Podczas tradycyjnych 
ul icznych pr zemarszów 
k arnawałow ych zaczęły 
występować kolejne szkoły 
samby, a z czasem zjawisko 
przybrało postać ulicznej 
rywalizacji tanecznej, w której 
poszczególne ulice walczą 
o palmę pierwszeństwa.

Sambodron, a przemarsze 
uliczne

W związku z rozrastaniem 
się pokazów i ich ogromną 
p o p u l a r n o ś c i ą ,  c o r a z 
bardziej kłopotliwa stawała 
się organizacja karnawału 
w mieście. Dlatego też od lat 80-
tych rywalizacja taneczna w Rio 
de Janeiro przeniesiona została 
na Sambodrom – 800-metrową 
aleję, specjalnie pod tym 
k ątem zaprojektowaną. 
W ostatnim jednak czasie 
t r a d y c j a  t a n e c z n y c h 
przemarszów ulicznych powoli 
powraca.

Wracając do Mediateki 
– wykład na temat samby 
i brazylijskiego karnawału 
w z b o g a c o n y  z o s t a ł 
o pokaz samby brazylijskiej 
w wykonaniu niezwykle 
e f e k t o w n i e  u b r a n y c h 
t a n c e r e k ,  a  n a s t ę p n i e 
rozpoczęły się warsztaty 
dla chętnych i odważnych. 
W warsztatach brała również 
udział grodziska grupa Capoeira 
C a m a n g u l a ,  p o n i e w a ż 
samba niejednokrotnie jest 
częścią rytuałów związanych 
z capoeirą – po pozorowanej 
tanecznej walce w kręgu, 
w tym samym kręgu tańczy się 
samba de roda .

Tekst i foto: Sylwia Pańków
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NIERUCHOMOŚCI. By zimą być już na swoim

Wiosna, wiosna, wiosna…
Wiosna sprzyja nowym decyzjom i wyzwaniom, 

z racji wieloletniego doświadczenia wiem, że największe 
pobudzenie na rynku nieruchomości odnotowuje się 
właśnie wiosną.

Wtedy to podejmujemy decyzję o zakupie działki czy domu 
po to żeby na zimę „być już na swoim”.

Wielu z nas jednak jest zmuszonymi do posiłkowania 
się kredytami hipotecznymi, a banki prześcigają się 
w pozyskiwaniu klientów oferując coraz lepsze warunki.

Zanim jednak zdecydujemy się już na wybór konkretnej 
oferty banku, musimy spełnić przynajmniej dwa warunki bez, 
których nie możemy ubiegać się o kredyt, lub nasz wniosek 
zostanie odrzucony.

Przede wszystkim musimy posiadać przynajmniej 
minimalny wkład własny. Jeszcze kilka lat temu istniała 
możliwość zaciągnięcia kredytu hipotecznego na 100% 
wartości nieruchomości, teraz jednak jest to już niemożliwe. 
Banki powinny standardowo wymagać 20 proc. wartości 
nieruchomości (od stycznia 2017 roku jest to minimalna 
kwota wkładu własnego określona rekomendacją Komisji 
Nadzoru Finansowego). Przy dodatkowym ubezpieczeniu lub 
zabezpieczeniu mogą zgodzić się na mniejszy wkład własny, 
jednak bezwzględnie klient musi z własnych środków wnieść 
przynajmniej 1/10 wartości nieruchomości.

Dodatkowo musimy udowodnić bankowi, że posiadamy 
zdolność kredytową na wymaganym poziomie. Każdy bank 
indywidualnie ocenia możliwość klienta do terminowej 
spłaty zobowiązania i określa maksymalną kwotę kredytu, 
jaką zgodzi się udzielić. Na naszą zdolność kredytową składa 
się kilka czynników takich jak:

• wysokość i źródło dochodów (zaświadczenie o dochodach, 
PIT etc.)

• wiek kredytobiorcy, 
• liczbę osób pozostających we wspólnym gospodarstwie 

domowym, 
• wydatki, 
• spłacane kredyty i pożyczki oraz bezwzględnie historię 

kredytową. 
Wiedząc wszystko powyższe możemy przygotować się do 

wzięcia takiego kredytu i od tego powinniśmy zacząć.
Dopiero po wstępnym przebadaniu zdolności przez 

bank oraz po zabezpieczeniu środków na wkład własny 
powinniśmy zacząć rozglądać się za wymarzoną 
nieruchomością. Wówczas będziemy mieć pewność, że 
umowa przyrzeczona dojdzie do skutku, a zadatek wpłacony 
przy umowie przedwstępnej nie przepadnie.

Każdy profesjonalny pośrednik w obrocie nieruchomościami 
oraz doradca kredytowy powinni właśnie takiej rady udzielić 
nam na pierwszym spotkaniu.

Pozdrawiam
Katarzyna Włodarczyk
 FLESCH Nieruchomości, 

Pruszków, ul. B. Prusa 95,
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ZDROWIE. Normobaria – odkrycie medyczne w Żabiej Woli już dostępne

Miejsce gdzie odzyskasz zdrowie
Nowa metoda normobaryczna dotarła do naszego regionu. Jest to nowatorski sposób terapii, który polepsza 
standard życia i warunkuje lepsze znoszenie chorób nieuleczalnych. Okazuje się bowiem, że warunki atmosferyczne 
od tysięcy lat w znaczący sposób wpływają nie tylko na nasze samopoczucie, ale również zdrowie. 

Komora Normobaryczna 
jest dobrym sposobem 

wspomagania  kondycj i 
f i z y c z n e j ,  o d p o r n o ś c i 
organizmu i ogólnej poprawy 
zarówno samopoczucia jak 
i stanu zdrowia. Normobaria 
to specjalne pomieszczenie 
m i e s z k a l n e ,  w  k t ó r y m 
możemy cały czas przebywać. 
Atmosfera w komorze jest 
bezpieczna dla człowieka, 
n i e  m a  o g r a n i c z e n i a 
c z a s u  p r z e b y w a n i a 
w  p r z e c i w i e ń s t w i e  d o 
hiperbarii, gdzie czas jest 
ściśle l imitowany i  pod 
nadzorem lekarskim.

Jest  to  bez inwaz yjna 
terapia tlenowa oparta na 
podwyższonym ciśnieniu 
a t m o s fe r yc z ny m  ( 1 5 0 0 
hPa), zwiększonym stężeniu 
dwutlenku węgla (1–2 %), 
tlenu (38 %) i wodoru (0,1-
0,5 %). Warunki te są lepsze 
dla egzystencji człowieka 
niż te,  które panują na 
Ziemi. Przebywanie w tym 
specjalnym pomieszczeniu 
sprawia, że komórki człowieka 
są  bardzie j  dot lenione 
i stymulowane do produkcji 
komórek macierzystych. 

Warunki panujące na Ziemi:
• ciśnienie około 1000 hPa,
• tlen około 21%,
• dwutlenek węgla około 
0,03%,

• wodór 0,00005 %,
W a r u n k i  p a n u j ą c e 

w normobarii:
• ciśnienie około 1500 hPa,
• tlen około 38 %,

• dwutlenek węgla 1-2% ( ok 
50–70 razy więcej),
• wodór 0,1–0,5 % (około 10 
tys. razy więcej).

Badania  wsk azują ,  że 

terapia normobar yczna 
ma pozytywny wpływ na 
zdrowie człowieka:

– zmniejsza stany zapalne 
przez dotlenienie wszystkich 
komórek,

– przyspiesza rozwój nowych 
naczyń krwionośnych,

– pobudza regenerację 
nabłonków,

– działa stymulująco na 
komórki skóry – fi broblasty 
(pobudza w ten sposób 
p r o d u k c j ę  k o l a g e n u 
i elastyny, które zapewniają 
elastyczność skóry),

– spowalnia starzenie się 
organizmu,

– znacząco zmniejsza 
obrzęk uszkodzonych tkanek,

– z większa aktywność 
osteoblastów i osteoklastów 
– komórek odpowiedzialnych 
za zdrowe kości.

Tego wszystkiego możemy 
doświadczyć w placówce 
N o r m o b a r i a  R u m i a n k a 
w Żabiej Woli. Placówka 
nie pobiera się opłat od 
osób ze  st wierdzonym 
aut yzmem,  a  także  od 
osób niepełnosprawnych 
i  s p a r a l i ż o w a n y c h 
poruszających się na wózkach 
inwalidzkich. Dzieci, uczniowie 
i studenci otrzymują 50% 
zniżki.

Aneta Czarnecka
Fot.: Facebook (Normobaria 

Oszustwo warte 200 złotych
O próbach oszustwa za pomocą fałszywych banknotów słyszy 
się już coraz rzadziej. W dobie, gdy bardziej popularny jest 
sposób płacenia kartą, mniejszą uwagę przywiązuje się do 
jakości banknotów, którymi płacimy. Może to jednak uśpić 
czujność sprzedawców. I właśnie tak stało się w Pruszkowie. 
54-latkowi udało się zapłacić pamiątkowym banknotem 
oznaczonym jako „souvenir”. 

Sytuacja miała miejsce w połowie stycznia, gdy pruszkowska 
policja otrzymała zgłoszenie o oszustwie dokonanym 
w jednym ze sklepów.

– Kilka dni później kolejny sklep złożył zawiadomienie 
o podobnym oszustwie, które polegało na tym, że klient 
zapłacił za zakupy środkiem pieniężnym przypominającym 
banknot w wysokości 200 zł. Sprawą zajęli się pruszkowscy 
kryminalni i ustali mężczyznę, który prawdopodobnie płacił 
„souvenirem” – informuje podkom. Karolina Kańka, rzecznik 
prasowy Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie.

Mowa o banknotach prezentowych, z reguły opatrywanych 
napisem „souvenir”, łudząco podobnych do prawdziwych 
pieniędzy. Te sztuczne pieniądze wyprodukowane zostały 
z myślą o walorach edukacyjnych i rozrywkowych. Niestety 
stały się one narzędziem oszustw i złodziei, którzy przy ich 
pomocy wyłudzają od ludzi prawdziwą gotówkę. Ostrzega 
przed nimi policja.

Mężczyznę, który dopuścił się dokonania przestępstwa 
czekają prawne konsekwencje.

– 54-latek został zatrzymany. Policjanci z dochodzeniówki, 
po zgromadzeniu materiału dowodowego, przedstawili 
podejrzanemu dwa zarzuty oszustwa, do których się przyznał 
i dobrowolnie poddał karze – dodaje podkom. Kańka.

Klientowi, który chciał zaoszczędzić, grozi teraz kara do 
8 lat pozbawienia wolności. 

Aneta Czarnecka
Fot.: Dziennikzachodni.pl
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Z A P R A S Z A M Y

13 lutego (czwartek)
Godz. 18.00 „Pół serio” w Arsusie
Występ zespołu kabaretowego „Pół serio”. Reżyseria 

i prowadzenie Wanda Stańczak. Wstęp wolny. 
Miejsce: sala kameralna Ośrodka Kultury Arsus 

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

14 lutego (piątek)
Godz. 10.00 Tenorzy dla Pań
Zapraszamy na walentynkowy koncert z cyklu „Gdzie 

są Gwiazdy z tamtych lat”. Wystąpią: Wiesław Bednarek 
– baryton i Andrzej Płonczyński – fortepian. Bezpłatne 
wejściówki do odbioru od 20.01.2020r w kasach kina. Jedna 
osoba po okazaniu Grodziskiej Karty Mieszkańca może 
odebrać maksymalnie 2 wejściówki.

Miejsce: Kino Centrum Kultury ul. Spółdzielcza 9, 
Grodzisk Mazowiecki;

Godz. 17.00 Wystawa w Dworku Zagroda 
Wernisaż Włodzimierza Kowalskiego. Wstęp wolny!
Miejsce: Brwinów, ul. Grodziska 57
Godz. 19.00 Potańcówka walentynkowa
W walentynkowy piątek zapraszamy na specjalną 

potańcówkę pod hasłem „All You Need Is Love”, którą 
tradycyjnie już organizujemy ze Stowarzyszeniem Podkowa 
Sportowa. Nie zabraknie nie tylko miłosnych rytmów, które 
zapewni DJ Peter. Baw się i kochaj z nami. Wstęp wolny!

Miejsce: Pałacyk Kasyno ul. Lilpoppa 18, Podkowa 
Leśna.

15 lutego (sobota)
Godz. 17.00 Feryjne granie w Kurniku
Klub Miłośników Planszówek zaprasza. Wstęp wolny!
Miejsce: Kurnik – wylęgarnia kultury ul. Piasta 14, 

Milanówek.

16 lutego (niedziela)
Godz. 16.00 „Polsko - francuskie szansony”
Zapraszamy do Mediateki na koncert francuskich 

piosenek w wykonaniu Anny Hameli. 
„Anna Hamela jest laureatką „Szansy Na Sukces” 

z zespołem Bajm – piosenką „Ta sama chwila”. 
Kompozytorka i autorka tekstów. Pisze i śpiewa głównie 
w języku francuskim, oraz polskim. 

Bezpłatne wejściówki do odbioru w Mediatece na 
godzinę przed koncertem, jedna osoba po okazaniu 
Grodziskiej Karty Mieszkańca może odebrać maksymalnie 
dwie wejściówki, miejsca są nienumerowane.

Miejsce: Mediateka, ul. 3 maja 57, Grodzisk Mazowiecki;
Godz. 16.30 Niedzielne spotkania z muzyką 

kameralną
„Do tanga trzeba dwojga” - koncert z cyklu „Niedzielne 

Spotkania z Muzyką Kameralną” w wykonaniu Honey Duo 
w składzie Malwina Misiak – akordeon, Adam Misiak – 
wiolonczela. Wstęp wolny.

M iejsce :  Dom Kultur y  „Kolorowa” u l .  gen. 
K. Sosnkowskiego 16, Warszawa.

17 lutego (poniedziałek)
Godz. 18.00 Najpiękniejsze arie o miłości
Koncert URSZULI ROJEK (sopran) pt. „Najpiękniejsze arie 

o miłości”. Stanisław Deja – fortepian. Wstęp wolny za 
wejściówkami do odbioru w kasie OK „Arsus”. 

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

Zebrał: (mg)

•Wystawy •Filmy •Koncerty •Spotkania

WYDARZENIE. Galeria Salonu Pruszkowskiego w Centrum Kultury i Sportu

„Sport w przestrzeni malarskiej”
31 stycznia w pruszkowskim Centrum Kultury i Sportu na II piętrze miało miejsce uroczyste otwarcie Galerii 
Salonu Pruszkowskiego, połączone z wernisażem obrazów olejnych i akrylowych. Inauguracja Galerii była 
zwieńczeniem dotychczasowych, 20-letnich już, działań artystów Salonu Pruszkowskiego. Tematem wystawy, 
którą można oglądać do końca lutego jest  „Sport w przestrzeni malarskiej”.

Salon Pruszkowski, jako ugrupowanie 
twórcze zrzeszające ar tystów 

z Pruszkowa, choć istnieje już od 
dawna, dotychczas nie miał stałego 
miejsca ekspozycji .  Nowoczesna, 
jasna i skomplikowana przestrzeń 
architektoniczna II piętra Centrum 
Kultury i  Sportu daje możliwość 
zaaranżowania wystawy z dużym 
rozmachem. Na tle białych ścian 
poszczególnych sal i korytarza kolorowe 
obrazy prezentują się efektownie, 
jednocześnie kompozycja całości 
ekspozycji jest nad wyraz przejrzysta.

Pomysł, aby utworzyć profesjonalną 
galerię bardziej peryferyjnie, poza 
granicami Warszawy, koresponduje 
z podobnym zjawiskiem np. w Londynie, 
gdzie „bohema” tworzy swoje centra 
ar t yst yczne na pr zedmieściach, 
w miejscach zgoła nieoczekiwanych. To 
też ukłon lokalnych artystów w stronę 
Pruszkowa, jako miasta wyjątkowo 

przyjaznego mieszkańcom, z dużym  
potencjałem twórczym i artystycznym.

Poziom artystyczny prac malarskich 
nie pozostawia wątpliwości, że są 
dziełem malarzy zawodowców. Obrazów 
jest zaskakująco dużo i swoją tematyką 
wyczerpują ogromną różnorodność 
w s p ó ł c z e s n y c h  i  t r a d y c y j n y c h 
dyscyplin sportowych. Wyścigi konne 
i samochodowe, lekkoatletyka w różnych 
odsłonach, sporty wodne i zimowe, 
tenis, taniec, bilard, a nawet szachy, 
to jeszcze nie wszystkie z dyscyplin 
wyrażonych malarsko na wystawie. 
Intensywne kolory i ekspresyjne ujęcie 
sportowych motywów nadają obrazom 
dużą wartość dekoracyjną, można 
pokusić się o zakup wybranej pracy 
i wyeksponować ją w domu.

Tematyka pierwszej wystawy Galerii 
Salonu Pruszkowskiego w sposób 
oczywisty związana jest z miejscem 
ekspozycji – obiektem sportowym. 

Fragment stadionu pruszkowskiego 
„Znicza” jest zresztą tematem jednego 
z obrazów. Jednocześnie przyświeca 
tu idea, aby pokazać związki między 
sztuką, kulturą a sportem, który „łagodzi 
obyczaje”.  Spor t daje możliwość 
wyładowania emocji, agresji, tendencji 
do walki i rywalizacji w cywilizowany 
sposób, nie czyniąc krzywdy innym.

Galeria ma ambicje, aby rozszerzyć 
swoją działalność o kontakty zagraniczne 
i zapraszać na wystawy przedstawicieli 
podobnych środowisk artystycznych 
ze świata. Wymiana doświadczeń 
t wórcz ych może tu  pr z y  ok azj i 
zaowocować rewizytą i zamienić się 
w artystyczno – turystyczną przygodę. 
Być może więc ulegnie zmianie nazwa – 
Galeria Salonu Pruszkowskiego zostanie 
przemianowana na Galerię II Piętro, aby 
uzyskać bardziej uniwersalny charakter.

Tekst i foto: 
Sylwia Pańków

www.fl eschmazowsza.com.pl

KĄC I K  ADOPCYJNY

Amant to Koci podrostek w wieku ok 5 miesięcy, znaleziony 
w nocy z niedzieli na poniedziałek na ul. Przejazdowej 

w Pruszkowie.
Nie kastrowany, chipa brak ,  brudny, zapchlony 

z uszkodzoną górną powieką zapewne przez bijatyki 
z innymi kotami, pełno ranek.

Kociszcze weszło sobie na samochód Eko patrolu. 
A później do samochodu, uwielbia człowieka, wie co to kuweta 

i miękka poduszka, je za trzy koty.
Uciekł? Czy został wyrzucony?

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny 
601 355 428

Przytul  jest  zdegustowany swoim pobytem na 
kwarantannie dlatego postanowil wyrwać okno.

No cóż, nikt nie mówił, że będzie łatwo.
Tak naprawdę, ze zdegustowaniem nie ma to nic wspolnego. 

Frustracja u Przytula jest coraz wieksza...
Gdzie ten dom???

Kontakt: 698 940 045

Burmistrz Miasta Milanówka
informuje, że w dniach od 10.02.2020 r. do 01.03.2020 r. 

w siedzibie Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 
45 i przy ul. Spacerowej 4  na tablicach ogłoszeń 
z o s t a ł  w y w i e s z o n y  w y k a z  n i e r u c h o m o ś c i 
położonej  w M i lanówku,  s tanowiącej  dz ia łkę 
 nr ewidencyjny 102 w obrębie 06-16 przy ul. Jasnej, częściowo 
przeznaczonej do oddania w najem. Wykaz został także 
zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej (https://
milanowek.pl/bip/menu-przedmiotowe/gospodarka-
nieruchomosciami/obwieszczenia/13270-2020).
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Z r a p o r t u 
b a d a ń 

Centrum Badań 
Opinii Publicznej 
w y n i k a ,  ż e 
zdecydowana 
w i ę k s z o ś ć 
( 7 4  p r o c . ) 
ankietowanych 
Polaków jest 
p o z y t y w n i e 
nastawiona do 
celebracji tego 
zachodniego 
ś w i ę t a  o r a z , 
że podoba im 
się rola tego 
dnia w polskim 
k a l e n d a r z u .  
Zdecydowanych 
przeciwników 
jest tylko 8 proc. badanych. 

Ci, którzy decydują się na świętowanie 
obyczaju Walentynek, mają różne pomysły, jak 
spędzić ten wyjątkowy dzień z bliską osobą. 
Jedni wybierają upominki, inni romantyczne 
kolacje, aż po niebanalne wyjazdy lub 
wieczorne wyjścia. A co proponuje nasz 
region w tym zakresie?

Grodziska Mediateka oferuje oryginalny 
sposób spędzenia czasu z ukochanym lub 
ukochaną, bowiem  będą to Walentynki 
w literackim stylu.

- Podczas ich trwania wystąpi niezwykła 
kobieta, gwiazda Margita Ślizowska – 
zachęcają organizatorzy. - Na uczestników 
spotkania czeka też słodka przekąska 

i lampka czerwonego wina. Na wydarzenie 
zapraszamy zakochane pary dorosłych – 
dodają.

I n n ą  z  p r o p o z y c j i  j e s t  s p e c j a l n e 
a f r o d y z j a k o w e  m e n u  o r a z  m u z y k a 
przygotowana przez DJ’a w Hotelu Mazurkas. 
Warto zjawić się ze swoją połówką na tej 
Walentynkowej imprezie 16 lutego!

Bez względu na to, czy nasi Czytelnicy 
z ekscytacją oczekują tego święta, czy też 
z niekrytą irytacją podchodzą do różnych 
sposobów jego celebracji ,  wszystkim 
zakochanym życzymy dużo miłości i satysfakcji 
ze spędzanych wspólnie chwil.

Aneta Czarnecka
Fot.: Pixabay.com

OBYCZAJE. Święto zakochanych – całkowicie naturalny zwyczaj

Pomysły na udane Walentynki
Anglosaski zwyczaj obchodzenia 14 lutego Dnia św. Walentego, czyli tzw. Walentynki, 
to zjawisko, które pojawiło się w polskim kalendarzu w latach 90. ubiegłego wieku. 
Wcześniej, znane Polakom z fi lmów zachodnich produkcji, dziś staje się integralnym 
świętem, popularyzowanym przez media. W społeczeństwie funkcjonuje już pokolenie, 
dla którego zwyczaj obchodzenia Walentynek jest całkowicie naturalny.

Burmistrz
Miasta Milanówka

Milanówek, 13.02.2020 r.

PP.6721.2.2019.KZ

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

„Wiatraczna - w rejonie ulic: Cichej i Promyka”.
 Na podstawie art.17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Milanówka Uchwały Nr 121/XI/19 z dnia 
17 października 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu „Wiatraczna - w rejonie ulic: Cichej i Promyka”.

Granice obszaru objętego planem wyznaczono na załączniku grafi cznym, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały. 
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski do planu należy składać na 

piśmie do Burmistrza Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45, 05–822 Milanówek w terminie do dnia 6 marca 2020 r. Wniosek 
powinien zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt. 1 i 2 w związku z art. 46 pkt.1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) zwanej dalej ustawą, zawiadamiam, że Gmina Milanówek przystępuje do 
postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. planu, obejmującego 
w szczególności sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.

Dokumentacja sprawy wyłożona jest do wglądu w Referacie Planowania Przestrzennego i Estetyki Miasta przy ul. 
Spacerowej 4 – pok. 32 i można zapoznać się z nią w godzinach pracy Urzędu z uwzględnieniem dni wewnętrznych.

Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 3 i 4 i art. 40 ustawy, zainteresowani mogą wnosić wnioski w terminie do 
dnia 6 marca 2020 r.

Wnioski na piśmie należy składać w kancelarii Urzędu Miasta Milanówka, pocztą na adres ul. Kościuszki 45, 05–822 
Milanówek, ustnie do protokołu w Referacie Planowania Przestrzennego i Estetyki Miasta przy ul. Spacerowej 4 – pok. 
32 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: planowanie@milanowek.pl. Wniosek powinien 
zawierać imię nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenia 
nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Zgodnie z art. 41 ustawy wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Miasta Milanówka.
Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 11, art. 7 oraz art. 17a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym niniejsze 

ogłoszenie wraz ze stosowną klauzulą informacyjną, z zachowaniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych RODO), zostanie zamieszczone na stronie Miasta Milanówka, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz 
w widocznym miejscu w siedzibie Urzędu Miasta Milanówka. Udział w postępowaniu ma charakter dobrowolny. Każdy, 
kto składa wnioski do planu miejscowego, podaje swoje dane obowiązkowo albowiem przesłanką do przetwarzania 
danych jest przepis prawa (art. 1 ust. 2 pkt 11, art. 7 oraz art. 17a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) 
i jednocześnie oświadcza, że zapoznał się z klauzulą informacyjną Administratora.

Burmistrz Miasta Milanówka
               /-/
                 Piotr Remiszewski 

Klauzula Informacyjna zgodna z Art. 13 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fi zycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta Milanówka ul.  Kościuszki 45, 
05–822 Milanówek tel. 22 758 30 61, 22 758 30 62 (centrala) e-mail: miasto@milanowek.pl
2.  W sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania 
z praw związanych z ochroną danych osobowych możecie Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, 
e-mail: iodurzad@milanowek.pl
3. Dane osobowe będziemy przetwarzać w celu załatwienia sprawy, na podstawie:

-  art. 6  ust. 1 lit. a i c RODO 
- ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.)
- ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz.U.2018 r.poz.1398 ze zm.)
- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.)
- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.)
Następnie Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów 

wynikających z ustawy z dn. 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 164)
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 3 odbiorcami Państwa danych osobowych będą 
organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy 
publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz osoby posiadające 
dostęp do informacji publicznej w trybie ustawy o dostępnie do informacji publicznej, w przypadku w którym nie zachodzi 
podstawa do ograniczenia dostępu zgodnie z art. 5 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. 
(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1429), ponadto dane mogą być ujawnione podmiotom, z którymi zawarto umowę na świadczenie 
usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.
5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub 
niekompletne
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (nie dotyczy przypadków określonych w Art. 17 ust. 3 RODO)
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
e) prawo do przenoszenia danych 
f ) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
6. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych 
osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, przy czym 
jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Państwa dane nie będą przekazane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
8. Państwa dane będą przechowywane przez okres wynikający z celów przetwarzania opisanych w pkt. 3, a po tym 
czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa tj. 5 lat od 1 stycznia 
następnego roku po ostatecznym załatwieniu sprawy). Dane kontaktowe będą przechowywane przez Administratora 
Danych Osobowych do momentu wycofania przez Państwa zgody lub załatwienia sprawy.
9. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposobie i trybie określonym w przepisach 
RODO oraz Ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). Adres organu nadzorczego: Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, kancelaria@uodo.gov.pl
10. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profi lowane.
11. Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym wynikającym z art. 63 § 2 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.). Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do 
ich podania w celu uczestnictwa w postępowaniu administracyjnym. Niepodanie danych powoduje niemożliwość 
uczestniczenia w postępowaniu administracyjnym. Podanie danych kontaktowych jest dobrowolne. Niepodanie danych 
kontaktowych będzie skutkowało niemożnością kontaktu telefonicznego z Państwem.
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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 tow n i a  s p oż 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 owe g o  z  j ę z . a n g i e l s k i m :
rekrutacja@fl esch.pl

-PRACA GRODZISK MAZOWIECKI/ 
BRWINÓW/PRUSZKÓW. Poszukujemy 
osób z orzeczeniem o niepełnosprawności 
do pracy przy ochronie spokojnych 
obiektów w Grodzisku Maz. / Brwinowie 
lub Pruszkowie. Nie wymagamy 
doświadczenia. Dobre warunki pracy.  
Tel. 577 303 512 lub 578 002 512

-Zatrudnię fryzjerkę do nowego 
salonu w centrum handlowym Kaufl and 
w Piastowie przy ul. Warszawskiej. Dobre 
warunki, godziny pracy do uzgodnienia, 
tel. 608 223 045

Szukam Pracy:
-Dyspozycyjna 40-latka szuka pracy na 

pół etatu: sprzątanie, pomoc domowa, 
praca chałupnicza (drukarnia) na terenie 
gminy Nadarzyn. Tel. 505 230 956

AUTOMOTO:
-Części do malucha - Fiata 126p 

sprzedam: szyby (przód, tył), zderzaki 
(przód, tył), komplet czterech felg 
i licznik. Tel 885 444 825

-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, polskie motocykle: CWS, 
Sokół, Podkowa, Moj130, Tornedo, Junak, 
WFM, WSK, 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

-Kolekcjoner kupi stare motocykle: 
BMW, DKW, NSU, AJS, BSA, Trumph, 
Zundapp, Ardie, Puch, Sachs, Mz, IZ, M72, 

Simson, Panonia, Jawa i inne ciekawe 
oraz wszelkie części, nawet drobne. Tel. 
505 529 328

-Kolekcjoner poszukuje do kupna 
motocykla SHL M04, M05, M11, M17. 
Kupie również części do tych motocykli. 
Zawsze aktualne. Tel. 505 529 328

-Kupię stare auta: Syrena, Warszawa, 
Wołga, Mikrus, Zaporożec, Nysa, Fiat 125p 
i 126p-starego typu, Trabant, Wartburg 
i inne ciekawe, także stare motocykle. Tel. 
505 529 328

-Opony zimowe 185/60/R14. Tel. 606 
803 746

-Poszukuję do kupna części do starych 
motocykli Sokół. Interesują mnie nawet 
najdrobniejsze części. Masz jakieś części 
do tego motocykla? Dzwoń, dogadamy 
się. Tel. 505 529 328

-Przyjmę nieodpłatnie słabo wydajny 
akumulator  samochodow y lub 
motocyklowy. Tel. 574 215 996

-Refl ektory do syreny. Tel. (22) 620 60 18
-Sprzedam opony nowe Stomil 14x1 

i 3/8 2 sztuki. Tel. (22) 755 74 87
-Sprzedam peugot 407, bogato 

wyposażony z 2007 r, super stan 2.0 
diesel. Cena: 12 300 zł. Tel. 666 601 438

NIERUCHOMOŚCi:
-Bramki k. Błonia dom z działką

3 ha przy trasie na Poznań tanio, media. 
Cena: 300 tys. zł. Tel. 505 345 767

-Do wynajęcia, bez pośredników 
lokal użytkowy 60 m2 - Ursus, budynek 
wolnostojący. Tel. 604 294 604

-Dom w Jaktorowie sprzedam 
w stanie surowym z garażem. Cena: 269 
tys. zł. Tel. 694 283 275

-Działka o pow. 4,5 tys. m2, Kuchary gm 
Czerwińsk nad Wisłą. Dom mieszkalny 
100 m2+budynki gospodarcze. Tel. 511 
757 354

-Kupię 1 ha ziemi w okolicach 
Grodziska Mazowieckiego do 15-20 km. 
Tel. 690 524 983

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

-Kupię małą działkę, chętnie z mediami, 
ok. Grodziska Maz. Tel. 573 470 929

-Nowe Włochy działka na sprzedaż 
o pow. 1089 m2, uzbrojona, spokojne, 
fajne miejsce przy parku. Dom 90 m2 do 
remontu lub rozbiórki w ostrej granicy. 
Cena: 1100 zł/m2. Tel. 793 144 707

-Sprzedam dom jednorodzinny 
o pow. 227 m2 (może być dwurodzinny), 
p o d p i w n i c z o n y  z  g a r a ż e m 
dwustanowiskowym do częściowego 
w ykończenia .  Wsz ystk ie  media 
(wkrótce gaz). Działka: 1934 m2, dobra 
komunikacja: 7 min. do WKD i MZA. 
Opacz k Warszawy – do Al. Jerozolimskich 
1 km. Cena: 2,3 mln. zł. do negocjacji. Tel. 
606 659 162

-Sprzedam działkę 6,5 tys. m2, rolno- 
budowlaną, Kępiaste koło Leszna. Cena: 
230 tys. zł. Tel. 663 317 170

-Sprzedam gospodarstwo 3,2 ha
w gminie Mochowo k. Płocka. Cena: 245 
tys. zł. 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 TANIO: 6 pokoi, 
120 m2, wysoki parter z piętrem. Trzy 
garaże. Tel. 505 345 767

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

-Duż y garaż z blachy fal istej, 
ocynkowanej bez uszkodzeń. Cena: 
1600 zł. Tel. 504 158 717

-Hydrofor 50 l prod. Ożarów sprzedam. 
Cena: 100 zł. Tel. 609 202 928

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

-Komplet dwóch koszul męskich 
(kolor+w paski) w rozm. S,M i większe 
sprzedam. Cena: 50 zł. Tel. 503 002 915

-Kupię stary polski sprzęt audio: Radmor, 
Unitra, Fonika, Tonsil. Tel. 507 165 453

-Kupię wojenne przedmioty: szable, 
bagnety, hełmy, czapki, mundury, 
odznaki, kordziki, plecaki, skrzynki 
amunicyjne i inne ciekawe oraz stare 
motocykle - części. Tel. 505 529 328

-Mundur pilota wojskowego. Tel. 501 
979 031

-Nowa rama do składaka, koła 20”. Tel. 

606 803 746
-Odkupię stare,nowe i niepotrzebne 

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

-Okna: 3 szt., białe plastikowe, 147 cm 
x 108 cm, ze szprosami. Tel. 606 803 746

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

-Rama Wheeler, srebrny metalik, 
górska. Tel. 606 803 746

-Rower rehabilitacyjny Magnetic. Tel. 
729 451 607

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

-Sprzedam akwarium o wymiarach: 
szer. 80cm, wys. 40cm, gł. 35cm. Dzielone, 
nowe. Cena: 60 zł. Tel. 574 215 996

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

-Sprzedam futro damskie , rozm. 48, 
kolor jasny brąz cieniowany. Tel. 501 
979 031

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

-Sprzedam kask motocyklowy. Cena: 
170 zł. Tel. 574 215 996

-Sprzedam kur tkę męską 3/4,
z kapturem, ciemny brąz, nowa. Cena: 
250 zł. Tel. 574 215 996

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

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

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

-Sprzedam półkę drewnianą. Cena: 30 
zł. Tel. 574 215 996

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

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

-Sprzedam spodnie męskie REDPOL 
w rozmiarach: 31 – 35. Cena: 70 zł/szt. Tel. 
503 002 915

-Sprzedam szafę żaluzjową do garażu 
lub piwnicy o wym: 110 cm (szer.) x 37 
cm (gł.) x 180 cm (wys.). Cena: 35 zł. Tel. 
(22) 755 74 87

-Sprzedam szczenięta chihuahua 
zaszczepione i odrobaczone. Tel. 573 
470 929

-Sprzedam urządzenie do ćwiczeń 
Total Crunch. Tel. 606 803 746

-Stojak metalowy na kwiaty (na 
5 doniczek). Tel. 729 451 607

-Terma pozioma 60l, mało używana. 
Cena: 100zł. Tel. 606 803 746

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

USŁUGI:
-Bezpłatny wywóz złomu itp. Tel. 515 

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

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

-Kompleksowa naprawa rowerów. Tel. 
606 803 746

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

-Nieodpłatnie pomogę zrobić porządki 
w garażu, piwnicy lub na strychu. 
Wywiozę interesujące mnie rupiecie. Tel. 
668 171 639

-Odkleszczanie. Skuteczne zwalczanie 
kleszczy na terenie Twojej posesji. 
Kontakt: www.insekt24.pl Tel. 533 780 
170. Zapraszam

-Przeprowadzki. Tel. 605 303 836
-Składanie mebli typu Ikea itp. 

profesjonalnie, Szybko, Solidnie. 
Zapraszam do kontaktu. Tel. 533 780 170

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

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

Różne:
-Ogrodzony plac przy ruchliwej trasie 

w Pruszkowie. Plansze - reklamy 
wynajmę. Tel. 792 569 027

-Związek Kombatantów w Grodzisku 
M a zow i e c k i m  u l .  S p ó ł d z i e l c z a 
9 przy Domu Kultury, prosi o kontakt 
kombatantów i żony po kombatantach 
w celu załatwienia przysługujących 
dodatków. Tel (22) 734 06 06 lub 694 
194 985
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N A     S P R Z E D A Ż

3282/1821/OGS Stare Babice, Topolin,
budowlana, pow. 1500 m2, cena 279.000 zł

3281/1821/OGS Br winów,  Par zniew, 
budowlana, pow. 1800 m2, cena 300.000 zł

3280/1821/OGS Grodzisk Mazowiecki, Czarny
Las, budowlana, pow.1826 m2, cena 165.000 zł

3278/1821/OGS Stare Babice, Topolin,
budowlana, pow. 3260 m2, cena 635.000 zł

3277/1821/OGS Żabia Wola,  Wycink i
Osowskie, budowlana, pow. 1770 m2, cena 
150.000 zł

3276/1821/OGS Stare Babice, Koczargi Stare, 
budowlana, pow. 1200 m2, cena 410.000 zł

3275/1821/OGS Michałowice, budowlana, 
pow. 1000 m2, cena 699.000 zł

3274/1821/OGS Raszyn, Laszczki, budowlana,
pow. 1500 m2, cena 340.000 zł

3273/1821/OGS Nadarzyn, Strzeniówka,
budowlana, pow. 1070 m2, cena 325.000 zł

3272/1821/OGS Nadarzyn, budowlana, pow.
1000 m2, cena 310.000 zł

3271/1821/OMS Prażmów, Bronisławów,
budowlana, pow. 1712 m2, cena 136.000 zł

3270/1821/OGS Prażmów, Bronisławów,
budowlana, pow. 3548 m2, cena 283.000 zł

3263/1821/OGS Żółwin, budowlana, pow. 
4000 m2, cena 410.000 zł

3 2 6 2 / 1 8 2 1 / O G S  N a d a r z y n ,  R o z a l i n ,
budowlana, pow. 2400 m2, cena 288.000 zł

3261/1821/OGS Pruszków, przemysłowa, 
pow. 10.000 m2, cena 3.300.000 zł

3 2 6 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. 1900 m2, cena 228.000 zł

3259/1821/OGS Prażmów, Bronisławów,
leśna z prawem budowy, pow. 3145 m2, cena 
251 600 zł

3258/1821/OGS Jaktorów Chylice, budowlana,
pow. 3600 m2, cena 554.000 zł

3254/1821/OGS Puszcza Mariańska,
Niemieryczew, siedliskowa, pow. 2530 m2, 
cena 79.000 zł

3253/1821/OGS Puszcza Mariańska,
Niemieryczew, siedliskowa, pow. 1900 m2, 
cena 60.000 zł

3251/1821/OGS Puszcza Mariańska,
Niemieryczew, siedliskowa, pow. 2730 m2, 
cena 85.000 zł

3 2 4 9 / 1 8 2 1 / O G S  N a d a r z y n ,  R o z a l i n ,
budowlana, pow. 1640 m2, cena 350.000 zł

3246/1821/OGS Nadarzyn, Walendów,
budowlana, pow. 950 m2, cena 180.000 zł

3245/1821/OGS Nadarzyn, Walendów, 
budowlana, pow. 1000 m2, cena 225.000 zł

3244/1821/OGS Brwinów, Żółwin, budowlana,
pow. 1400 m2, cena 214.000 zł

3243/1821/OGS Ożarów Mazowiecki,
Płochocin, budowlana, pow. 1500 m2, cena
249.000 zł

3241/1821/OGS Puszcza Mariańska,
Emilianów, rolno – budowlana, pow. 3000 m2,
cena 90.500 zł

3240/1821/OGS Puszcza Mariańska,
Emilianów, rolno – budowlana, pow. 3200 m2,
cena 96.500 zł

3239/1821/OGS Nadarzyn, Wolica, budowlana,
pow. 1200 m2, cena 320.000 zł

3237/1821/OGS Michałowice, budowlana, 
pow. 1000 m2, cena 600.000 zł

3236/1821/OGS Nadarz yn,  Kajetany,
budowlana, pow. 1050 m2, cena 210.000 zł

3235/1821/OGS Puszcza Mariańska,
Emilianów, rolno – budowlana, pow. 2000 m2,
cena 70.000 zł

3234/1821/OGS Puszcza Mariańska,
Emilianów, budowlana, pow. 900 m2, cena 
40.500 zł

3233/1821/OGS Puszcza Mariańska,
Emilianów, budowlana, pow. 800 m2, cena 
36.000 zł

3232/1821/OGS Żabia Wola, Pieńki Słubickie, 
budowlana, pow. 2260 m2, cena 142.000 zł

3230/1821/OGS Piaseczno, Zalesie Górne,
budowlana, pow. 1901 m2, cena 566.000 zł

3229/1821/OGS Pułtusk, budowlana, pow. 
1736 m2, cena 653.000 zł

3 2 2 8 / 1 8 2 1 / O G S  Ko m o r ó w,  G ra n i c a ,
budowlana, pow. 535 m2, cena 430.000 zł

3227/1821/OGS Otrębusy, budowlana, pow. 
790 m2, cena 400.000 zł

3224/1821/OGS Milanówek, budowlana,
pow. 930 m2, cena 199.000 zł

3223/1821/OGS Grodzisk Maz., Szczęsne,
budowlana, pow. 1770 m2, cena 265.000 zł

3222/1821/OGS Pruszków, Nowa Wieś,
budowlana, pow. 870 m2, cena 610.000 zł

3221/1821/OGS Kowiesy, Wola Pękoszewska, 
rolna, pow. 19.200 m2, cena 160.000 zł

3220/1821/OGS Nadarzyn, Walendów,
budowlana, pow. 4100 m2, cena 700.000 zł

3 2 1 8 / 1 8 2 1 / O G S  Wa r s z a w a ,  W ł o c hy,
budowlana, pow. 770 m2, cena 970.000 zł

3217/1821/OGS Brwinów, Żółwin, budowlana, 
pow. 1150 m2, cena 228 850 zł

3216/1821/OGS Brwinów, Żółwin, budowlana, 
pow. 1140 m2, cena 228 850 zł

3215/1821/OGS Żabia Wola,  Musuły, 
rekreacyjna, pow. 1600 m2, cena 110.000 zł

3214/1821/OGS Leszno, Łubiec, siedliskowa,
pow. 8700 m2, cena 348.000 zł

3205/1821/OGS Pruszków, Gąsin, budowlana, 
pow. 1250 m2, cena 530.000 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 Mazowiecki, 
Szczęsne, budowlana, pow. 2357 m2, cena 
399.000 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

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

3194/1821/OGS Nadarzyn,  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

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

3158/1821/OGS Grodzisk Mazowiecki, 
Książenice, budowlana, pow. 1700 m2, cena 
220.000 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 Nadarzyn,  Kajetany,
budowlana, pow. 1820 m2, cena 327.000 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 Mazowiecki,
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

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 Mazowiecki,
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

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 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

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
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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

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 Maz., 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

3049/1821/OGS Ożarów Maz., 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 Maz., 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 Nadarzyn, Rozalin,  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 Maz. Myszczyn,
budowlana, pow. 830 m2, cena 127.500 zł

3030/1821/OGS Ożarów Maz. 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

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 Maz., Płochocin,
budowlana, pow. 2200 m2, cena 340.000 zł

3823/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 
60 m2, cena 420.000 zł

3824/1821/OMS Piastów, 2 pokoje, pow. 44 m2,
cena 345.000 zł

3822/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 47 
m2, cena 295.000 zł

3821/1821/OMS Ursus - Skorosze, 3 pokoje,
pow. 71 m2, cena 610.000 zł

3820/1821/OGS Pruszków, 3 pokoje, pow. 60 
m2, cena 446.000 zł

3814/1821/OMS Grodzisk Mazowiecki,
2 pokoje, pow. 53 m2, cena 340.000 zł

3813/1821/OMS Piastów, 2 pokoje, pow. 48 
m2, cena 389.000 zł

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

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

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

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

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

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

3504/1821/OMS Grodzisk Mazowiecki,
4 pokoje, pow. 124m2, cena 505.000 zł

3460/1821/OMS Stara Babice, Latchorzew,
4 pokoje, pow. 77m2, cena 515.000 zł

1967/1821/ODS Kanie, wolnostojący, 6 pokoi,
pow. 310 m2, działka o pow. 1317 m2, cena
1 175.000 zł 

1962/1821/ODS Michałowice, stan deweloperski,
pół bliźniaka, 5 pokoi, pow. 170 m2, działka
o pow. 450 m2, cena 1.350.000 zł

1957/1821/ODS Pruszków, Żbików, stan
deweloperski, segment skrajny, 4 pokoje, pow.
105 m2, działka o pow. 200 m2, cena 620.000 zł

1956/1821/ODS Milanówek, wolnostojący,
8 pokoi, pow. 265 m2, działka o pow. 1671 m2,
cena 1.500.000 zł

1955/1821/ODS Nowy Kawęczyn, Trzcianna, 
wolnostojący, 2 pokoje, pow. 90 m2, działka 
o pow. 1670 m2, cena 165.000 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

1949/1821/ODS Warszawa, Ursus, 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

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

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

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

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

1 8 8 4 / 1 8 2 1 / O D S  N a d a r z y n  R u s i e c , 
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

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

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

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

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

1 8 2 5 / 1 8 2 1 / O D S  N a d a r z y n ,  R u s i e c , 
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

1784/1821/ODS Pruszków, segment 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

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. 1535m2,
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

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 m 2,  dz ia łk a  pow.  2800 m 2,  cena 
3.150.000 zł

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

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

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

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