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PRUSZKÓW. Remont wiaduktu rozpocznie się najwcześniej w 2020 roku

Inwestycja musi poczekać 
Wbrew wcześniejszym zapowiedziom samorządowców, na remont wiaduktu w ciągu ul. Poznańskiej w Pruszkowie 
będziemy musieli jeszcze poczekać. Prace wystartują najwcześniej w 2020 roku.

Kierowcy przejeżdżający 
przez Pruszków mogą 

skorzystać z dwóch przepraw 
przez tory PKP - przejazdu 
w ciągu ul. Przejazdowej 
lub wiaduktu w ciągu ul. 
Poznańskiej. Niestety stan 
techniczny wiaduktu w cen-
trum Pruszkowa pozostawia 
wiele do życzenia.

Eksper tyz y ujawnione 
w związku z konsultacjami 
społecznymi, które odbyły 
się w 2016 r. wykazały, że ko-
nieczne jest wykonanie grun-
townego remontu wiaduktu 
do 2019 roku. Początkowo 
zakładano, że budowa nowej 
przeprawy powinna zakoń-
czyć się przed tym terminem. 
Niestety dziś już wiemy, że 
nie uda się dochować obie-
canego terminu. Prace wy-
startują najwcześniej w 2020 
roku. Co więcej, Mazowiecki 
Zarząd Dróg Wojewódzkich 
(MZDW), który jest zarządcą 
wiaduktu zdecydował, że 
nowa przeprawa powstanie 
w miejscu starego wiaduktu, 
a nie jak wcześniej planowa-
no obok niego.

Nowy wiadukt w miejscu 
starego

Dlaczego zdecydowano 
się wprowadzić rozwiązanie, 
które utrudni ruch samocho-

dowy w Pruszkowie?
– W ramach procesu pro-

jektowego w oparciu o ist-
niejące uwarunkowania te-
renowe i istniejącą w terenie 
infrastrukturę wypracowany 
został wariant zakładający 
budowę wiaduktu w miejscu 
istniejącego obiektu, który 
ze względu na zły stan tech-
niczny zostanie rozebrany 
i w jego miejscu powstanie 
nowy obiekt – mówi Monika 
Burdon, rzecznik prasowy 
MZDW. – Przeprowadzona 
w ciągu ostatnich lat przez 
PKP PLK S.A. modernizacja 
linii kolejowej w znaczący 
sposób utrudniła możliwość 
zlokalizowania wiaduktu 
obok istniejącego obiektu, 
bowiem wówczas miałaby 
miejsce kolizja z bramkami 
trakcyjnymi znajdującymi 

się nad rozjazdami torowy-
mi. Lokalizacja wiaduktu 
w tym miejscu wiązałaby 
się ze znaczną przebudową 
układu torowego, urządzeń 
sterowania ruchem i pozosta-
łej infrastruktury kolejowej 
na dość dużym odcinku linii 
kolejowej nr 1 i 447. Z uwagi 
na uwarunkowania terenowe 
niemożliwe było podniesie-
nie obiektu ponad bramki 
trakcyjne – dodaje.

Zgodnie z założeniami 
nowy wiadukt połączy ul. 
Bolesława Prusa z Rondem 
Solidarności. Na wiadukcie 
znajdzie się również chodnik, 
ścieżka rowerowa oraz dodat-
kowy łącznik, który umożliwi 
kierowcom jadącym z Gąsina 
i Żbikowa bezkolizyjny wjazd 
w al. Wojska Polskiego w kie-
runku Grodziska Maz.

Prace ruszą najwcześniej 
w 2020 roku

Kiedy rozpoczną się prace 
budowlane? Jak  zapowia-
dają drogowcy, realizacja 
prac budowlanych będzie 
mogła nastąpić najwcześniej 
w 2020 r., po wyłonieniu 
w toku postępowania prze-
targowego wykonawcy robót 
budowlanych.

Do chwili obecnej udało się 
uzyskać decyzję o środowi-
skowych uwarunkowaniach. 
Decyzja została wydana 
w dniu 13 września ubie-
głego roku i obecnie nadal 
trwa procedura związana 
z nadaniem jej przez Re-
gionalną Dyrekcję Ochrony 
Środowiska klauzuli osta-
teczności. Po nadaniu klau-
zuli, kontynuowany będzie 
proces projektowy, w ramach 
którego konieczne będzie 
jeszcze m.in. uzyskanie de-
cyzji o pozwoleniu wodno 
– prawnym i decyzji o zezwo-
leniu na realizację inwestycji 
drogowej, której uzyskanie 
drogowcy przewidują w III 
kwartale 2019 r. Wszystko 
wskazuje więc na to, że na 
nowy wiadukt będziemy 
musieli poczekać co najmniej 
półtora roku.

Kinga Rochalska
Fot. www.pruszkow.pl
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OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
 Działając na podstawie na podstawie 9ac ust. 1-1a ustawy z dnia 

28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2117 
ze zm.) – dalej u.t.k. informuję, że na wniosek inwestora PKP Polskie 
Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, na podstawie 
art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) – dalej Prawo budowlane została wydana 
w dniu 31 stycznia 2019 r. decyzja Nr 74/SAAB/2019 o zmianie 
pozwolenia na budowę - decyzji Wojewody Mazowieckiego 
Nr 56/III/2017 z dnia 20 lutego 2017 r., znak: WI-III.7840.7.42.2015.JS,
zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na 
budowę dla inwestycji pn.: 

„Modernizacja Linii Kolejowej Warszawa Włochy – Grodzisk 
Mazowiecki – Prace Przygotowawcze” 2. Szlak Warszawa Włochy 
– Pruszków od km 8+200 do km 14+893. Przebudowa układu 
torowego oraz odwodnienia powierzchniowego. Budowa 
i przebudowa odwodnienia wgłębnego podtorza, dróg, stacji 
i przystanków za pomocą drenów, drenokolektorów oraz 
kolektorów. Rozbiórka oraz budowa nowych peronów wraz 
z pochylniami oraz schodami. Przebudowa ekranu akustycznego. 
Przebudowa dojść do przejść podziemnych. Budowa i przebudowa 
istniejących przejść podziemnych. Przebudowa urządzeń 
sterowania ruchem kolejowym. Budowa urządzeń zasilania 
obiektów stacyjnych i oświetlenia zewnętrznego na terenie 
inwestycji. Budowa i  przebudowa urządzeń telekomunikacji 
kolejowej. Rozbiórka i budowa nowej sieci trakcyjnej. Usunięcie 
kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną”.

Teren objęty wnioskiem o zmianę pozwolenia na budowę: działki 
ew.: nr 92/7 z obrębu 2-11-07, nr 82/4, nr 87/64, obręb 2-11-06, 
w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, powiat m.st. Warszawa, nr 
278/36 z obrębu 0004 Piastów, powiat pruszkowski, województwo 
mazowieckie.

Zmiana pozwolenia na budowę dotyczy: 
1) „Przejścia pod torami w km 8+994”, w zakresie zwiększenia 

wymiarów w planie szybu windowego oraz zmianie rozmieszczenia 
w planie ścianek szczelnych;

2) „Wiaduktu kolejowego z tunelem w km 9+292”, w zakresie 
zwiększenia wymiarów w planie szybów windowych, zmianie 
rozmieszczenia w planie ścian przy dojściach do szybów windowych 
oraz zmianie rozmieszczenia w planie ścianek szczelnych;

3)„Przejścia pod torami w km 12+480”, w zakresie zwiększenia 
wymiarów w planie szybu windowego oraz zmianie rozmieszczenia 
w planie ścianek szczelnych.

Od ww. decyzji stronom przysługuje prawo do wniesienia 
odwołania w terminie 14  dni, od skutecznego jej doręczenia do 
Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, za pośrednictwem 
Wojewody Mazowieckiego. 

 Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) doręczenie uważa się za dokonane po 
upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać 
w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Warszawie (Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój 7 POK,
 w godzinach 1200-1600 – pon., 800-1200 – śr. i piąt.).

 Publiczne ogłoszenie nastąpi w dniu  13 lutego 2019 r.

WI-III.7840.7.42.2015.JS/JK

EKOMOMIA.  Jak zadbać o ciepły dom w zimie i nie zbankrutować?

Oszczędnie, ale efektywnie
W zimie utrzymanie optymalnej temperatury w domu czy mieszkaniu, tak aby było ciepło i komfortowo, stanowi 
niekiedy prawdziwe wyzwanie. Najlepszym sposobem na to, aby ciepło nie uciekało przez ściany, a rachunki za 
ogrzewanie nie zrujnowały domowego budżetu, jest przeprowadzenie termomodernizacji. Z tym musimy jednak 
poczekać aż do rozpoczęcia sezonu remontowo-budowlanego z dodatnimi temperaturami. Jak więc ograniczyć 
wydatki na ogrzewanie kiedy sezon grzewczy już jest w pełni?

Na  z e w n ą t r z  p a n u j e 
z i mowa aura ,  k tóra 

zostanie z nami jeszcze 
k i l k a  t y g o d n i .  J e s t 
szaro,  z imno,  wi lgotno 
i nieprzyjemnie – w takie 
dni najlepiej spędza się 
c z a s  w  d o m u ,  r a z e m 
z bliskimi. Oczywiście pod 
warunkiem, że w domu 
panuje ciepły klimat.

Ciepło i oszczędnie – to 
możliwe!

Eksperci są zgodni,  że 
najlepszym sposobem na 
utrzymanie odpowiedniej 
te mp e ratur y  we wn ątr z 
pomieszczeń mieszkalnych 
j e s t  p r z e p r o w a d z e n i e 
termomodernizacji, czyli 
ocieplenie domu optymalną 
warstwą styropianu. 

- Z doświadczeń naszych 
klientów wynika, że ponad 
połowę wszystkich kosztów 
eksploatacji nieocieplonego 
budynku stanowią opłaty 
za ogrzewanie, ponieważ 
s t r a t y  e n e rgi i  c i e p l n e j 
w około 1/3 spowodowane 
są przenik aniem ciepła 
przez niezabezpieczone 
termicznie ściany – mówi 
Krzysztof Krzemień dyrektor 
ds.  technicznych Termo 
Organiki.

Te r m o m o d e r n i z a c j a 
b u d y n k u  j e s t  j e d n ą  z 
najbardziej opłacalnych 
inwestycji,  która zwraca 
się w stosunkowo krótkim 
okresie.  Ponadto dzięk i 
kompleksowemu ociepleniu 
domu można zaoszczędzić 
na ogrzewaniu nawet do 

kilku tysięcy złotych rocznie. 
Sezon na prace termomo-

dernizacyjne rozpocznie się 
na wiosnę, jednak już dziś 
warto pomyśleć o wyborze 
odpowiedniego materiału, 
gdyż w sezonie zimowym 
ceny materiałów do izolacji 
potrafią być bardzo atrak-
cyjne.

Gotowe rozwiązania na 
„już”

Kiedy sezon grzewczy jest 
w pełni możemy zastosować 
kilka tymczasowych rozwią-
zań, które  pozwolą ogra-
niczyć koszty ogrzewania. 
Warto zmienić przyzwycza-
jenia, które zimą uszczuplają 
domowy budżet związany 
z zapewnieniem ciepła na-
szym czterem kątom.

Istnieją proste sposoby na 
ograniczenie zużycia energii 
potrzebnej do ogrzania 
domu. Każdy domownik 

powinien się z nimi zapoznać 
– dla własnego komfortu:

• Wietrzenie mieszkania – 
zdecydowanie lepiej wietrzyć 
mieszkanie przez kilka minut 
prz y szeroko otwar tych 
oknach niż zostawiać je na 
dłuższy czas lekko uchylone;

• Ogrzewanie pomieszczeń 
gospodarcz ych – war to 
przemyśleć czy uzasadnione 
jest intensywne ogrzewanie 
pomieszczeń gospodarczych 
oraz utrzymywanie tej samej 
temperatury we wszystkich 
pomieszczeniach przez całą 
dobę. Trzeba pamiętać, że 
mniej intensywna praca 
k alor yferów pod naszą 
n i e o b e c n o ś ć  t o  s p o r e 
oszczędności energii, nawet 
10-15%. Ponadto nie we 
wszystkich pomieszczeniach 
w  d o m u  t e m p e r a t u r a 
m u s i  b y ć  j e d n a k o w a . 
Wpłynie to na oszczędność 
energii i może skutkować 

dodatkowymi profitami. 
Na przykład zdecydowanie 
lepiej się śpi, a organizm 
szybciej się regeneruje, 
k i e d y  t e m p e r a t u r a  w 
sypialni jest niższa o kilka 
stopni niż w pozostałych 
pomieszczeniach;
• Zasłanianie okien – w 
p o c h m u r n y  d z i e ń  b e z 
słońca staraj się zasłaniać 
okna zasłonami i roletami. 
To spowoduje, że ciepło nie 
będzie miało łatwej ucieczki 
n a  z e w n ą t r z  d o m u .  W 
przypadku słonecznego dnia, 
odwracamy działanie tzn. 
rozsuwamy wszystkie żaluzje, 
zasłony, fi ranki czy rolety tak, 
aby słońce miało łatwą drogę 
do wnętrza domu i nagrzało 
jego pomieszczenia;

• Ekrany odbijające ciepło 
za grzejnik ami – war to 
rozważyć takie rozwiązanie, 
ponieważ gwarantuje, że 
odbite ciepło wróci  do 
wnętrza budynku zamiast 
uciekać na zewnątrz przez 
ściany. Polecane jest również 
niezasłanianie grzejników 
zasłonami czy fi rankami;

• Szczelność to podstawa – 
zarówno w ocieplonym, jak 
i nieocieplonym budynku, 
przed przenikaniem chłodu 
o c h r o n i  n a s  d o k ł a d n e 
uszczelnienie okien i drzwi.

N a  w i o s n ę  w a r t o 
rozważyć najlepszy sposób 
na okiełznanie wysokich 
k o s z t ó w  o g r z e w a n i a , 
c z y l i  k o m p l e k s o w ą 
termomodernizację. 

Więcej informacji: 
www.termoorganika.pl
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SAMORZĄD. Gminy walczą o poprawę jakości powietrza

Ograniczenie zanieczyszczeń 
powietrza
SMOG – słowo, które 
od kilku lat towarzyszy 
n a m ,  s z c z e g ó l n i e 
w okresie grzewczym. 
Samorządy: Nadarzyna 
i Milanówka postanowiły 
walczyć ze zjawiskiem 
smogu poprzez wymianę, 
starych i nieefektywnych 
ź r ó d e ł  o g r z e w a n i a 
budynków mieszkalnych 
na ekologiczne kotły 
o wysokiej sprawności.

Wystartował już nowy 
projekt pt: „Ogranicze-

nie zanieczyszczeń powie-
trza w Gminie Nadarzyn”. 
Przewiduje on możliwość 
otrzymania dofi nansowania 

dla oddanych do użytku 
budynków mieszkalnych, 
w których nie jest prowadzo-
na działalność gospodarcza, 
ani rolnicza.

Dof inansowanie moż-
na uzyskać na wymianę: 
kot łów,  p ieców węglo -
wych lub innych starych 
i nieefektywnych systemów 
grzewczych na piece gazowe, 
kotły elektryczne, olejowe, 
spalające biomasę. Pieniądze 
znajdą się także na termo-
modernizację budynków 
i/lub montażu źródła odna-
wialnego, przy jednoczesnej 
wymianie nieefektywnego 
kotła grzewczego na nowe 
źródło. 

Maksymalny poziom dofi -
nansowania wynosi do 80% 
kosztów kwalifikowanych 

projektu, z tym że koszty 
kwalifikowane związane 
z termomodernizacją oraz 
OZE nie mogą przekroczyć 
50% (ograniczenie nie do-
tyczy wymiany urządzenia 
grzewczego) wydatków 
kwalifikowanych projektu 
ogółem. Ze szczegółami moż-
na zapoznać się na stronie 
internetowej urzędu lub od-
wiedzając magistrat.

W trosce o jakość powietrza 
Gmina Milanówek opraco-
wuje Program Ograniczenia 
Niskiej Emisji (PONE). Jest 
to dokument, który będzie 
niezbędny do pozyskiwania 
przez gminę środków na wy-
mianę starych i nieefektyw-
nych pieców węglowych na 
ekologiczne kotły o wysokiej 
sprawności.

Jednym z etapów opraco-
wania programu jest inwen-
taryzacja źródeł niskiej emisji 
na terenie Milanówka.

Na potrzeby pozyskania 
danych przygotowana zo-
stała prosta ankieta do wy-
pełnienia przez mieszkań-
ców. Zebrane dane pozwolą 
oszacować zapotrzebowanie 
na działania związane m.in. z 
modernizacją lub wymianą 
źródeł ciepła. Przesłane do 22 
stycznia, także droga elektro-
niczną, ankiety trafi ły do Re-
feratu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Zielenią, gdzie 
są opracowywane.

Czekamy na szczegóły pro-
gramu, który ma na celu 
poprawę jakości powietrza 
w tym mieście – ogrodzie.

(mg)

BEZ TABU
Drodzy Państwo 

W ostatnim czasie coraz częściej możemy przeczytać 
ogłoszenia o znalezionych,  bądź zagubionych 
czworonogach. Bardzo często słyszymy też o potrąconych 
zwierzętach. Niestety w obu przypadkach jak zwykle winny 
jest człowiek.

Decydując się na zaopiekowanie się zwierzęciem 
bierzemy na siebie pełnię praw i obowiązków związanych 
z tą decyzją. Jesteśmy zobligowani do opiekowania się nim 
i dbania o jego bezpieczeństwo. Posiadanie zwierzęcia to 
nie jest tylko karmienie go czy szczepienie ale również 
dbanie o to by nie stała mu się krzywda, dbanie o jego 
bezpieczeństwo. Wielu z nas  niestety zapomina o tym, 
a konsekwencje są często straszne i nieodwracalne. 

Kierowcy jeżdżą coraz szybciej nie zwracając uwagi na 
przepisy ruchu drogowego. Tym bardziej wtedy nie mają 
szans na właściwą reakcję gdy na ulicę wbiega zwierzę. 
Znowu winny jest człowiek, ale nie tylko ten, który 
pędził zbyt szybko, winny jest też ten, który nie zadbał 
o bezpieczeństwo swojego czworonoga puszczając go 
wolno.

Szanowni Państwo musimy pamiętać, że nasz pupil 
powinien być na smyczy, powinien posiadać obrożę 
z adresem lub chip, który jest skuteczną i cenioną 
metodą znakowania i identyfikacji zwierząt. Musimy 
posiadać książeczkę zdrowia naszego pupila z aktualnymi 
szczepieniami.

Jeśli nawet naszemu zaginionemu przyjacielowi nic 
złego się nie stanie i odpowiednie służby pomogą nam 
go odnaleźć to mogą nałożyć na nas karę pieniężną 
w wysokości 250 złotych.

Pamiętajmy, że zwierzęta nie myślą racjonalnie, że nie 
są w stanie rozpoznać zagrożenia i często go uniknąć, że 
są ufne i nie wiedzą kto może zrobić im krzywdę. To nam 
zaufali nasi podopieczni, to na nas liczą i w nas wierzą. Oni 
od pierwszego spotkania stają się naszymi przyjaciółmi 
i niczego więcej nie wymagają od nas.

Pozdrawiam
Katarzyna Włodarczyk

***
Drodzy czytelnicy czekam na Wasze maile na każdy temat:  

redakcja@fl esch.pl.
Na łamach gazety odpowiem Państwu na każde 

trapiące Was pytanie: gdzie najlepiej zjeść,  gdzie 
kupić tanio i fajnie, jak usunąć plamy z tłuszczu czy jak 
z pompą oświadczyć się ukochanej.
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15 lutego (piątek)
Godz. 17.30 Marsz Pamięci w 78. rocznicę likwidacji 

getta
Marsz Pamięci jest hołdem dla Żydów, którz y 

współtworzyli tożsamość tego miasta oraz dla wszystkich 
ofi ar Holocaustu. Marsz rozpocznie się w pobliżu dworca 
kolejowego, z którego ludność żydowską deportowano 
do getta w Warszawie. Marsz przejdzie ulicami: 
1 Maja i 11 Listopada do pomnika upamiętniającego 
synagogę. Przywołując nieobecnych i pochylając się 
z szacunkiem nad żydowskim dziedzictwem, chcemy 
przebyć symboliczną drogę od śmierci do życia.
Zbiórka uczestników przy dworcu PKP – skwer od strony 
poczty przy muralu z napisem w języku jidysz, czas 
przejścia ok. 30 min.

Miejsce: dworzec PKP w Grodzisku Mazowieckim;
Godz. 19.00 „Żalanasz” i Marcin Sauter w Kinie 

Nokowym
„Żalanasz – pusty brzeg” - fi lm o morzu, które zniknęło 

– zdobył już wiele nagród na festiwalach w kraju 
i zagranicą. W lutym będą mieli Państwo okazję zobaczyć 
ten przejmujący dokument w Kinie Nokowym. Po 
projekcji zapraszamy na spotkanie z Marcinem Sauterem 
– reżyserem filmów dokumentalnych, operatorem, 
fotografem, który wyreżyserował, napisał scenariusz 
i stworzył zdjęcia do tego dokumentu. Wstęp wolny!

Miejsce: NOK plac Poniatowskiego 42, Nadarzyn;
Godz. 18.00 Twórcza noc
Twórcza noc to warsztaty, spotkania i masa pozytywnej 

i twórczej energii. Warsztaty kierujemy do uczniów którzy 
ukończyli 14 lat. Na pisemne zgłoszenia czekamy w 
siedzibie MCK (Kościelna 3) lub w sekretariacie Szkoły Nr 2

Miejsce: Zespół Szkół Nr 2 im. gen. J. Bema, 
ul. Wójtowska 3 w Milanówku.

16 lutego (sobota)
Godz. 18.00 Pokaz fi lmu – „Tajemnice Silver Lake”
Komediodramat, USA 2018, reżyseria: David Robert 

Mitchell. Organizatorem projekcji jest Społeczne 
Stowarzyszenie „Forum Pruszków” we współpracy 
z Miejskim Ośrodkiem Kultury. Wstęp wolny!

Miejsce: Sala Audytoryjna MOK „Kamyk” Pruszków, 
ul. Bohaterów Warszawy 4.

17 lutego (niedziela)
Godz. 10.00 Bieg katyński
Zapraszamy na pierwsze wydarzenie z cyklu Grand 

Prix Piastowskich Biegów Historycznych. UWAGA: 
Limit biegaczy 200 osób. Szczegółowe informacje, 
regulamin, zapisy na stronie organizatora: MOSiR Piastów 
Miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji MOSiR, 
Al. Tysiąclecia 1, Piastów;

Godz. 12.00 Wiktor Zborowski w Salonie Poezji K40
Tym razem w Salonie Poezji K40 wystąpi Wiktor 

Zborowski w programie muzycznym pt: „Młynarski”. 
Aktorowi towarzyszyć będą: Katarzyna Łochowska - śpiew 
i Marcin Mazurek – piano. Wstęp wolny.

Miejsce: NOK plac Poniatowskiego 42, Nadarzyn;
Godz. 17.00 Muzyczny Five O’Clock: Elsner 

i Moniuszko
Bohaterami najbliższego spotkania z muz yką 

w odprężającej atmosferze popołudniowej herbatki, 
czyli „Muzycznego Five O’Clock” będą tegoroczni wielcy 
muzyczni jubilaci - Józef Elsner i Stanisław Moniuszko. 
Gospodarzem cyklu jest Józef Kolinek. Wystąpi Kwartet 
Prima Vista, w programie: kwartet smyczkowy d-moll 
Józefa Elsnera, dwa kwartety smyczkowe Stanisława 
Moniuszki. Wstęp wolny.

Miejsce: Podkowa Leśna, Pałacyk Kasyno, ul. Lilpopa 18.
Zebrał: (mg

•Wystawy •Filmy •Koncerty •Spotkania
Telemann jako nadworny muzyk 

i kapelmistrz, pośrednio związany 
z dworem Augusta II Mocnego, króla 
polskiego z dynastii saskiej, podczas 
pobytu i podróży po Polsce zetknął się 
z polską muzyką taneczną początku 
XVIII wieku, zarówno w jej wydaniu 
dworskim, pałacowym, jak i ludowym, 
„karczemnym”. Podobnie jak 100 lat 
później Fryderyk Chopin, Telemann 
„wymykał się” do przydrożnych karczm, 
aby posłuchać XVIII-wiecznych oberków 
granych przez ludowe kapele. Wiele 
autorskich kompozycji Telemanna 
inspirowanych jest stylem polskim, 
natomiast manuskrypt rostocki to 
niemal etnografi czny zapis ówczesnej 
polskiej muzyki tanecznej. Jedyny 
opatrzony tytułem utwór z tego zbioru, 
to: „Jeśli mnie kochasz, nie porzucaj”. 

Tańce w stylu polskim tańczono 
zarówno na ówczesnych magnackich 
d w o r a c h ,  j a k  i  n a  w i e j s k i c h 
potańcówkach, nie tylko w Polsce, 
ale i w krajach północnej i środkowej 
Europy. Popularność stylu polskiego 
była w owych czasach na tyle duża, 
że mieli go w swoim repertuarze tak 
wybitni muzycy, jak włoski kompozytor 
Antonio Vivaldi. Korzenie tradycyjnej 
muzyki szwedzkiej sięgają do Polski. 
Tańce polskie tańczono w Niemczech, 
w Szwecji, Inflantach, Rosji czy na 
Węgrzech.

Muzyka w stylu polskim początku 
XVIII wieku jest muzyką w znacznej 

mierze smyczkowo – dudziarską. 
Orkiestra Czasów Zarazy nawiązuje 
do pierwotnego wykonania utworów, 
wzbogacając swoje instrumentarium 
o nyckelharpę i szałamaję – dawne 
instrumenty o charakterze smyczkowym 
i dętym.

Intrygująca nazwa kwartetu ma 
przypominać o tym, że muzyka okresu 

baroku w stylu polskim rozbrzmiewała 
ze śmiercią w tle. Początek XVIII wieku 
to dla Rzeczpospolitej czas spustoszeń 
dokonanych przez wojnę północną, 
głód i epidemię dżumy – liczba ludności 
spadła o ok. 1/3. Piękna i ponadczasowa 
muzyka powstawała zatem na tle 
ludzkich tragedii.

Tekst i foto: (PS)

GRODZISK MAZOWIECKI. Orkiestra Czasów Zarazy w Mediatece

Muzyka na tle tragedii
W piątkowy wieczór 1 lutego w Mediatece odbył się koncert muzyki dawnej w wykonaniu kwartetu „Orkiestra 
Czasów Zarazy”. Przewodnim tematem muzycznym były Tańce Polskie spisane w rękopisie niemieckiego 
kompozytora epoki baroku Georga Philippa Telemanna, odnalezione w bibliotece w Rostocku. 

U NAS. Polska latami rozwijała się w oparciu o tanich pracowników

Bezduszność rynku pracy w Polsce
Pierwsze spotkanie autorskie Dyskusyjnego Klubu Książki Oddziału „Czechowice” już za nami. Tym razem 
Biblioteka Publiczna w Ursusie gościła Marka Szymaniaka, autora książki „Urobieni. Reportaże o pracy”.

Młody dziennikarz ma już 
za sobą wiele sukcesów. 

Był dwukrotnym finalistą 
konkursu stypendialnego 
Fundacj i  „Herodot ” im. 
Ryszarda Kapuścińskiego 
oraz dwukrotnym finalistą 
Nagrody Newsweeka im. 
Teresy  Torańsk iej  m. in . 
za debiutanck ą książkę 
„Urobieni. Reportaże o pracy” 
Wydawnictwa Czarne.

Podczas spotkania autor 
wyznał, że nigdy nie był 
zatrudniony na umowę o 
pracę. W mediach bardzo 
r z a d k o  p r o p o n u j e  s i ę 
komukolwiek etat. Na pytanie 
z sali: „dlaczego młodzi ludzie 
się temu nie sprzeciwiają” 
o d p a r ł ,  ż e  n a  m i e j s c e 
k a ż d e g o  d z i e n n i k a r z a 
czeka kilkadziesiąt aplikacji 
osób, które chciałyby go 
zastąpić. Gdyby pracownicy 
się zbuntowali, na drugi 
dzień już by ich nie było, 
na ich miejsce zatrudniono 
by następnych. Na umowy 
„śmieciowe” oczywiście.

Z książki wynika, że  Polska 
latami rozwijała się w oparciu 

o tanich pracowników. Jedna 
z  uczestniczek słusznie 
zauważyła, że ich gniew i 
f rustracja  mogą zostać 
źle zagospodarowane, co 
widać chociażby w Święto 
Niepodległości przy okazji 
marszu narodowców.

Repor ter  opowiedzia ł 
o swojej pracy nad książką, 
a także o rozwiązaniach 
systemowych, które mogłyby 
wzmocnić kontrolę państwa 
nad patologią w polskim 
b i z n e s i e .  B o h a t e r o w i e 

„Urobionych” są ofiarami 
bezduszności wolnego rynku, 
bezradności Państwowej 
Inspekcji Pracy oraz związków 
zawodowych. 

Po l s k a  p o  1 9 8 9  ro k u 
p r z y j ę ł a  n e o l i b e r a l n y 
s y s t e m  g o s p o d a r c z y , 
w którym rola państwa jest 
bardzo ograniczona. Każdy 
pracownik jest więc zdany 
sam na siebie, co tworzy 
liczne patologie na rynku 
pracy. 

A u t o r  z a u w a ż y ł ,  ż e 

sam fakt  niepodawania 
w ogłoszeniach o pracę 
wysokości wynagrodzenia 
świadczy o bardzo nierównej 
relacji między pracodawcą 
i pracownikiem. Ile czasu 
z a o s z c z ę d z i l i b y ś m y , 
gdybyśmy od razu znali 
wysokość płac,  zamiast 
pr z ygotow y wać s ię  do 
czasochłonnej rekrutacji – 
pyta retorycznie uczestników.

Tylko nieliczne branże 
podają stawki, tam właśnie 
jest rynek pracownika, ale i to 
się może zmienić, bo nawet 
programistów i specjalistów 
IT można już znaleźć w 
krajach Trzeciego Świata.

Kolejne spotkanie autorskie 
DKK Oddziału „Czechowice” 
odbędzie się 20 marca. 
Naszym gościem będzie 
Agata Maksimowska, autorka 
książki „Birobidżan. Ziemia, 
na której  miel iśmy być 
szczęśliwi”, wydana również 
nakładem Wydawnictwa 
Czarne. Wstęp wolny.

Lucyna Dąbrowska
Fot. Biblioteka Publiczna 

w Dzielnicy Ursus
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PIASTÓW. 37 nowych lokali komunalnych

Trzy nowe budynki mieszkalne
Zakończono prace budowlane trzech budynków komunalnych u zbiegu ulic Żbikowskiej i J. Sułkowskiego. 
Procedura związaną z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie nowych obiektów ruszyła. Na terenie inwestycji 
trwają obecnie ostatnie prace porządkowe. Dzięki temu działaniu do gminnego zasobu mieszkaniowego przybędzie 
 37 nowych lokali komunalnych. Piastowską inwestycję dofi nansował Bank Gospodarstwa Krajowego. Dopłata 
wynosi 2 960 846,28 zł.

Bu d o w a  z e s p o ł u  b u -
dynków komunalnych 

w Piastowie rozpoczęła się 
w marcu 2017 roku. W ra-
mach inwestycji powstały 
trzy budynki mieszkalne po-
siadające po dwie kondy-
gnacje nadziemne. Budynki 
wyposażone są w niezbędne 
instalacje wewnętrzne: elek-
tryczną, wodno – kanalizacyj-
ną, centralnego ogrzewania 
wraz z węzłem ciepła, odgro-
mową oraz instalacje wenty-
lacji mechanicznej. Łącznie 
powstało 37 mieszkań posia-
dających niezależne wejścia 
z zewnątrz, co daje możli-
wość zapewnienia domu dla 
37potrzebujących rodzin.

W budynku A i B znajdu-
je się odpowiednio 18 i 15 
mieszkań o powierzchni 48 
i 43 m2. Dla osób niepełno-
sprawnych poruszających 
się na wózkach inwalidzkich 
przeznaczone są dwa miesz-
kania na parterze zlokalizo-
wane w budynku C. Miesz-
kania te mają powierzchnię 
58 m2, posiadają łazienki 
dostosowane do potrzeb dla 
osób niepełnosprawnych. 
Drzwi do mieszkań oraz do 
pomieszczeń mają szerokość, 
położenia oraz kształt dogod-
ny do korzystania z nich przez 

osoby niepełnosprawne.
Mieszkania o powierzch-

ni 43 i 53 m2 składają się 
z przedsionka, korytarza, 
pokoju dziennego z aneksem 
kuchennym, pokoju oraz 
łazienki, natomiast mieszka-
nia o powierzchni 48 i 58 m2 

wyposażone są dodatkowo 
w jeden pokój. Mieszkania 
zlokalizowane na piętrze 
posiadają przestronne bal-
kony. Budynki zostały zapro-
jektowane i wybudowane 
w standardzie budynku wy-
soko energooszczędnego 
czyli nie emitujące gazów 
cieplarnianych do środo-

wiska. W ramach inwestycji 
oprócz trzech budynków wie-
lorodzinnych zamontowana 
została wiata śmietnikowa na 
odpady, ogrodzony plac za-
baw dla najmłodszych przy-
szłych mieszkańców, miejsca 
parkingowe, chodniki oraz 
ławki do odpoczynku, całość 
uzupełnia zieleń: drzewa 
i krzewy.

Na pytanie, kiedy mieszkań-
cy będą mogli wprowadzić 
się do lokali, nie ma konkret-
nej odpowiedzi. W pierwszej 
kolejności do tego, by mówić 
o zasiedlaniach mieszkań, 
niezbędne jest uzyskanie 

pozwolenia na użytkowanie 
budynków. Trwają działania 
w tym zakresie. Następnie ru-
szy procedura ich zasiedlania.

Już w przyszłym roku ruszy 
realizacja dużego projektu 
termomodernizacji i rewi-
talizacji 11 wielorodzinnych 
miejskich budynków miesz-
kalnych. Na ten cel Piastów 
otrzyma ponad 6 mln zł ze 
źródeł zewnętrznych. Całko-
witą wartość tego projektu 
oszacowano na niemal 7,5 
mln zł. Jego realizację zapla-
nowano do końca czerwca 
2020 roku.

Inwestycja ta w znaczący 
sposób poprawi warunki 
mieszkalne lokatorów tych 
budynków. Zakres prac re-
montowych i termomoderni-
zacyjnych przewidzianych w 
projekcie dotyczy m.in. fun-
damentów, ścian zewnętrz-
nych i wewnętrznych, pod-
łóg, stropów, dachów, stolarki 
drzwiowej i okiennej, instala-
cji elektrycznych, wentylacyj-
nych, gazowych, wodnych, 
centralnego ogrzewania, 
wodnych i kanalizacyjnych 
a także kominów, korytarzy, 
poddaszy oraz docieplenia 
budynków. 

(a)
Fot. www.piastow.pl

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
 Działając na podstawie na podstawie 9ac ust. 1-1a ustawy z dnia 

28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2117 
ze zm.) – dalej u.t.k. informuję, że na wniosek inwestora PKP Polskie 
Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, na podstawie 
art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) – dalej Prawo budowlane została wydana 
w dniu 29 stycznia 2019 r. decyzja Nr 72/SAAB/2019 o zmianie 
pozwolenia na budowę - decyzji Wojewody Mazowieckiego 
Nr 64/III/2017 z dnia 24 lutego 2017 r., znak: WI-III.7840.7.43.2015.JS,
zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na 
budowę dla inwestycji pn.: 

„Modernizacja Linii Kolejowej Warszawa Włochy – Grodzisk 
Mazowiecki – Prace Przygotowawcze” 1. Posterunek odgałęźny 
Warszawa Włochy od km 6+300 do km 8+200. Przebudowa 
układu torowego oraz odwodnienia powierzchniowego. Budowa 
i przebudowa odwodnienia wgłębnego podtorza, dróg, stacji 
i przystanków za pomocą drenów, drenokolektorów oraz kolektorów. 
Rozbiórka oraz budowa nowej nastawni. Rozbiórka oraz budowa 
nowych peronów wraz z pochylniami oraz schodami. Przebudowa 
istniejących przejazdów drogowych, budowa dojść do peronów, 
przejść podziemnych oraz dróg dojazdowych. Rozbiórka i budowa 
nowego przejścia podziemnego. Rozbiórka i budowa nowego 
przepustu. Przebudowa urządzeń sterowania ruchem kolejowym. 
Budowa urządzeń zasilania obiektów stacyjnych i oświetlenia 
zewnętrznego na terenie inwestycji. Budowa i przebudowa urządzeń 
telekomunikacji kolejowej. Przebudowa sieci trakcyjnej. Usunięcie 
kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną”, na działkach ew. nr 
41/1, nr 64/3, obręb 2-08-07 Dzielnica Włochy m.st. Warszawy, 
województwo mazowieckie.

Zmiana pozwolenia na budowę dotyczy: 
1) „Przejścia pod torami w km 6+978”, w zakresie zwiększenia 

wymiarów w planie szybów windowych oraz zwiększenie zakresu 
prac o przeniesienie, posadowienie na nowym fundamencie 
i zabezpieczenie gablotą fragmentu ściany istniejącego przejścia 
z namalowanym na tynku historycznym rozkładem jazdy.

Od ww. decyzji stronom przysługuje prawo do wniesienia 
odwołania w terminie 14  dni, od skutecznego jej doręczenia do 
Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, za pośrednictwem 
Wojewody Mazowieckiego. 

 Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) doręczenie uważa się za dokonane po 
upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać 
w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Warszawie (Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój 7 POK, 
w godzinach 1200-1600 – pon., 800-1200 – śr. i piąt.).

 Data publicznego ogłoszenia  13 lutego 2019 r.
WI-III.7840.7.43.2015.JS/JK
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N A     S P R Z E D A Ż
DZIAŁKI

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

2891/1821/OGS Nowa Wieś, budowlana, pow. 
980 m2, cena 495.000 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2849/1821/OGS Ożarów Mazowiecki,
Pogroszew Kolonia, rolna, pow. 10.000 m2, 
cena 170.000 zł

2845/1821/OGS Ożarów Mazowiecki, 
budowlana, pow. 1900 m2, cena 702.000 zł

2843/1821/OGS Piastów, budowlana, pow. 
710 m2, cena 420.000 zł

2842/1821/OGS Izabelin,  Hornówek, 
budowlana, pow. 1900 m2, cena 1.520.000 zł

2841/1821/OGS Żabia Wola,  Wycink i 
Osowskie, budowlana, pow. 1080 m2, cena
125.000 zł

2840/1821/OGS Żabia Wola,  Wycinki 
Osowskie, budowlana, pow. 1000 m2, cena 
110.000 zł

2838/1821/OGS Żabia Wola, Osowiec, 
budowlana, pow. 1000 m2, cena 100.000 zł

2837/1821/OGS Grodzisk Mazowiecki,
Szczęsne, budowlana, pow. 7200 m2, cena 
655.000 zł

2836/1821/OGS Pruszków, budowlana, pow. 
800 m2, cena 480.000 zł

2835/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, budowlana,
pow. 1200 m2, cena 197.000 zł

2824/1821/OGS Nadarzyn,  Młochów, 
budowlana, pow. 1100 m2, cena 158.000 zł

2825/1821/OGS Nadarzyn,  Młochów,
budowlana, pow. 1100 m2, cena 180.000 zł

2828/1821/OGS Nadarzyn, Wolica, budowlana,
pow. 1254 m2, cena 360.000 zł

2829/1821/OGS Pruszków, budowlana, pow. 
1000 m2, cena 450.000 zł

2820/1821/OGS Żabia Wola,  Musuły, 
budowlana, pow. 1400 m2, cena 130.000 zł

2819/1821/OGS Żabia Wola,  Musuły,
budowlana, pow. 1800 m2, cena 160.000 zł

2817/1821/OGS Nadarzyn, Wolica, budowlana, 
pow. 1040 m2, cena 250.000 zł

2816/1821/OGS Nadarzyn, Wolica, budowlana, 
pow. 2295 m2, cena 380.000 zł

2815/1821/OGS Nadarzyn, budowlana, pow. 
1980 m2, cena 470.000 zł

2814/1821/OGS Stare Babice, Klaudyn, 
inwestycyjna, pow. 2660 m2, cena 480.000 zł

2818/1821/OGS Nadarzyn, Kajetany,
inwestycyjna, pow. 2850 m2, cena 712.000 zł

2804/1821/OGS Kanie, budowlana, pow. 1136 
m2, cena 220.000 zł

2 8 0 2 / 1 8 2 1 / O G S  W y c i n k i  O s o w s k i e , 
budowlana, pow. 1000 m2, cena 110.000 zł

2813/1821/OGS Nasielsk, Stare Pieścirogi,
rolna, pow. 23 600 m2, cena 225.000 zł

2785/1821/OGS Nadarzyn, Wolica, budowlana,
 pow. 1686 m2, cena 370.000 zł

2777/1821/OGS Nadarzyn, budowlana, pow. 
900 m2, cena 280.000 zł

2776/1821/OGS Pruszków, Gąsin, budowlana, 
pow. 745 m2, cena 305.000 zł

2775/1821/OGS Stare Babice, Kwirynów,
budowlana, pow. 820 m2, cena 900.000 zł

2773/1821/OGS Komorów, budowlana, pow. 
1450 m2, cena 1.087.000 zł

2772/1821/OGS Komorów, budowlana, pow. 
1650 m2, cena 1.237.000 zł

2771/1821/OGS Komorów, budowlana, pow. 
2000 m2, cena 1.500.000 zł

2770/1821/OGS Michałowice, Nowa Wieś, 
budowlana, pow. 4600 m2, cena 3.519.000 zł

2753/1821/OGS Żabia Wola,  Wycinki 
Osowskie, leśna z prawem zabudowy, pow. 
1600 m2, cena 120.000 zł

2755/1821/OGS Żabia Wola,  Musuły,
budowlana, pow. 1490 m2, cena 134.000 zł

2751/1821/OGS Nadarzyn, budowlana, pow. 
800 m2, cena 185.000 zł

2759/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, budowlana,
pow. 1400 m2, cena 250.000 zł

2761/1821/OGS Nadarzyn, budowlana, pow. 
100 m2, cena 259.000 zł

2758/1821/OGS Nadarzyn, budowlana, pow. 
1000 m2, cena 320.000 zł

2763/1821/OGS Piaseczno, Siedliska, 
budowlana, pow. 1737 m2, cena 520.000 zł

2762/1821/OGS Nadarzyn, budowlana, pow. 
2950 m2, cena 737.000 zł

2732/1821/OGS Żabia Wola,  Zaręby,
budowlana, pow. 4800 m2, cena 168.000 zł

2735/1821/OGS Radziejowice, Adamów Wieś, 
budowlana, pow. 2100 m2, cena 207.000 zł

2734/1821/OGS Radziejowice, Adamów Wieś, 
budowlana, pow. 4000 m2, cena 356.000 zł

2739/1821/OGS Komorów, budowlana, pow. 
642 m2, cena 415.000 zł

2737/1821/OGS Nadarzyn, Strzeniówka,
budowlana, pow. 2000 m2, cena 480.000 zł

2729/1821/OGS Stare Babice,  Blizne 
Łaszczyńskiego, budowlana, pow. 600 m2, 
cena 565.000 zł

2738/1821/OGS Nadarzyn, Strzeniówka, 
budowlana, pow. 2753 m2, cena 620.000 zł

2740/1821/OGS Michałowice, Nowa Wieś, 
budowlana, pow. 1000 m2, cena 800.000 zł

2 7 2 8 / 1 8 2 1 / O G S  M i c h a ł o w i c e  Wi e ś , 
budowlana, pow. 2900 m2, cena 1.200.000 zł

2726/1821/OGS M ilanówek,  ro lno – 
budowlana, pow. 25000 m2, cena 1.600.000 zł

2741/1821/OGS Michałowice, Sokołów,
budowlana, pow. 5406 m2, cena 2.703.000 zł

2718/1821/OGS Nadarzyn, budowlana, pow. 
1000 m2, cena 300.000 zł

2716/1821/OGS Żabia Wola, Nowa Bukówka, 
rolno – budowlana, pow. 16 100 m2, cena 
375.000 zł

2715/1821/OGS Nadarzyn, Urzut, budowlana, 
pow. 1239 m2, cena 149.999 zł

2712/1821/OGS Otrębusy, usługowa, pow. 
1500 m2, cena 455.000 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2679/1821/OGS Milanówek, budowlana, 
pow. 1384 m2, cena 308.000 zł

2678/1821/OGS Nadarzyn, Strzeniówka, 
budowlana, pow. 2000 m2, cena 355.000 zł

2684/1821/OGS Nadarzyn, Strzeniówka,
budowlana, pow. 2090 m2, cena 380.000 zł

2683/1821/OGS Nadarzyn, Strzeniówka,
budowlana, pow. 2000 m2, cena 384.000 zł

2665/1821/OGS Ożarów Mazowiecki, 
budowlana, pow. 1160 m2, cena 462.000 zł

2691/1821/OGS Leszno, Wyględy, budowlana, 
pow. 1745 m2, cena 480.000 zł

2680/1821/OGS Milanówek, budowlana, 
pow. 6307 m2, cena 970.000 zł

2673/1821/OGS Stare Babice, budowlana, 
pow. 7000 m2, cena 2.800.000 zł

2690/1821/OGS Nowa Wieś, budowlana, pow. 
12060 m2, cena 4.300.000 zł

2660/1821/OGS Błonie, budowlana, pow. 
1200 m2, cena 320.000 zł

2661/1821/OGS Piastów, budowlana, pow. 
600 m2, cena 275.000 zł

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

2658/1821/OGS Otrębusy, budowlana, pow. 
1442 m2, cena 580.000 zł

2657/1821/OGS Owczarnia, budowlana, pow. 
1440 m2, cena 330.000 zł

2649/1821/OGS Stare Babice, budowlana, 
pow. 1290 m2, cena 900.000 zł

2643/1821/OGS Nadarzyn, budowlana, pow. 
1880 m2, cena 244.000 zł

2633/1821/OGS Nowa Wieś, budowlana, pow. 
998 m2, cena 330.000 zł

2632/1821/OGS Blizne Łaszczyńskiego, 
p r z e m y s ł o w a ,  p o w.  2 2 1 6 4  m 2,  c e n a 
10.612.500 zł

2631/1821/OGS Nadarzyn, Kajetany, 
budowlana, pow. 950 m2, cena 190.000 zł

2630/1821/OGS Grodzisk Mazowiecki, Czarny
Las, leśna z prawem zabudowy, pow. 1760 m2, 
cena 210.000 zł

2609/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, budowlana, 
pow. 1300 m2, cena 195.000 zł

2607/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, budowlana,
pow. 1000 m2, cena 200.000 zł

2606/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, budowlana, 
pow. 1000 m2, cena 200.000 zł

2 6 0 3 / 1 8 2 1 / O G S  J a k t o r ó w,  C hy l i c e ,
budowlana, pow. 1272 m2, cena 220.000 zł

2 6 0 1 / 1 8 2 1 / O G S  N a d a r z y n ,  W o l a 
Krakowiańska, budowlana, pow. 39.900 m2, 
cena 1.840.000 zł

2593/1821/OGS Grodzisk Mazowiecki 
Marynin, budowlana, pow. 1500 m2, cena 
154.000 zł

2592/1821/OGS Piastów, budowlana, pow. 
1394 m2, cena 770.000 zł

2590/1821/OGS Lesznowola, Janczewice,
budowlana, pow. 1500 m2, cena 330.000 zł

2589/1821/OGS Pruszków, budowlana, pow. 
883 m2, cena 295.000 zł

2588/1821/OGS Warszawa, Ursus, budowlana,
pow. 799 m2, cena 750.000 zł

2587/1821/OGS Żabia Wola, Osowiec,
budowlana, pow. 1500 m2, cena 157.000 zł

2585/1821/OGS Brwinów, budowlana, pow. 
840 m2, cena 255.000 zł

2574/1821/OGS Nadarzyn, Wolica, budowlana,
pow. 1620 m2, cena 385.000 zł

2568/1821/OGS Nadarzyn, budowlana, pow. 
1050 m2, cena 230.000 zł

2567/1821/OGS Nadarzyn, Urzut, budowlana,
pow. 1000 m2, cena 165.000 zł

2566/1821/OGS Nadarzyn, Urzut, rolna, pow. 
950 m2, cena 165.000 zł

2 5 4 2 / 1 8 2 1 / O G S  J a k t o r ó w,  C h y l i c e , 
budowlana, pow. 3000 m2, cena 300.000 zł

2541/1821/OGS Puszcza Mariańska, Michałów,
budowlana, pow. 11000 m2, cena 220.000 zł

2540/1821/OGS Radziejowice, Nowe Budy, 
budowlana, pow. 8600 m2, cena 100.000 zł

2516/1821/OGS Stare Babice,  Janów, 
budowlana, pow. 1600 m2, cena 379.000 zł

2510/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, budowlana,
pow. 1423 m2, cena 221.000 zł

2508/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, budowlana, 
pow. 1527 m2, cena 381.000 zł

2507/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, budowlana, 
pow. 1386 m2, cena 346.000 zł

2506/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, budowlana, 
pow. 1145 m2, cena 229.000 zł

2505/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, budowlana, 
pow. 1234 m2, cena 246.000 zł

2504/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, budowlana,
pow. 1575 m2, cena 315.000 zł

2499/1821/OGS Żabia Wola, Oddział, rolno 
– budowlana, pow. 18700 m2, cena 748.000 zł

2497/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, budowlana,
pow. 1100 m2, cena 187.000 zł

2496/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, budowlana,
pow. 1300 m2, cena 200.000 zł

2494/1821/OGS Pruszków, budowlana, pow. 
1500 m2, cena 2.500.000 zł

2477/1821/ODS Brwinów, Owczarnia, 
budowlana, pow. 900 m2, cena 250.000 zł

2468/1821/OGS Strzeniówka, budowlana, 
pow. 2300 m2, cena 529.000 zł
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2467/1821/OGS Stare Babice, Lipków,
budowlana, pow. 2000 m2, cena 790.000 zł

2464/1821/OGS Nadarzyn, inwestycyjna, 
pow. 5465 m2, cena 730.000 zł

2463/1821/OGS Mszczonów, Marków-Świnice, 
leśna, pow. 21 700 m2, cena 651.000 zł

2454/1821/OGS Tarczyn, Przypki, budowlana, 
pow. 2000 m2, cena 125.000 zł

2447/1821/OGS Nadarzyn, Stara Wieś,
budowlana, pow. 995 m2, cena 150.000 zł

2446/1821/OGS Nadarzyn, Stara Wieś, 
budowlana, pow. 2073 m2, cena 285.000 zł

2445/1821/OGS Nadarzyn, Stara Wieś,
budowlana, pow. 1080 m2, cena 135.000 zł

2443/1821/OGS Tarczyn, Przypki, budowlana,
pow. 3000 m2, cena 150.000 zł

2441/1821/OGS Nadarzyn, budowlana, pow. 
2448 m2, cena 625.000 zł

2440/1821/OGS Nadarzyn, budowlana, pow. 
1200 m2, cena 288.000 zł

2437/1821/OGS Brwinów, Owczarnia, pow. 
2780 m2,  budowlana, cena 530.000 zł

2432/1821/OGS Grodzisk Mazowiecki, 
Odrano Wola, budowlana, pow. 2339 m2, 
cena 270.000 zł

2421/1821/OGS Nadarzyn, Walendów, 
budowlana, pow. 1000 m2, cena 180.000 zł

1070/1821/OGS Pruszków, Żbików, pow. 
1670 m2, budowlana, cena 699.000 zł

1134/1821/OGS Puszcza Mariańska, Zator, 
pow.3150 m2, siedliskowa, cena 90.000zł

1756/1821/OGS Brwinów,  pow. 3150 m2, 
budowlana, cena 620.000 zł

1211/1821/OGS Nadarzyn, pow. 1000 m2, 
budowlana, cena 230.000 zł

197/1821/OGS Strzeniówka, pow. 1500 m2 , 
budowlana, cena 250.000 zł

1145/1821/OGS Raszyn, Sękocin Nowy,
pow. 1200 m2, budowlana, cena 205.000zł

1653/1821/OGS Grodzisk Mazowiecki, 
Kozerki, pow. 1427 m2 ,budowlana, cena
195.000 zł

819/1821/OGS Milanówek, pow. 1350 m2, 
budowlana ,cena 375.000 zł

1764/1821/OGS Suchy Las, pow. 1000 m2, 
budowlana ,cena 250.000 zł

1792/1821/OGS Nadarzyn, Urzut, pow. 8600 
m2, budowlana, cena 616.000zł

1458/1821/OGS Tarczyn, Kotorydz, pow. 1347 
m2, budowlana ,cena 121.000zł

1049/1821/OGS Raszyn,  pow. 1820 m2, 
budowlana, cena  490.000 zł

1998/1821/OGS Nadarzyn, Urzut, pow. 2165 
m2, budowlana cena 440.000zł

787/1821/OGS Brwinów, Kanie, pow.900 m2, 
budowlana, cena 400.000 zł

2016/1821/OGS Nadarzyn, Strzeniówka,
pow. 2000 m2, budowlana, cena 550.000 zł

937/1821/OGS Michałowice, Pęcice, pow. 
1008 m2, budowlana, cena 330.000 zł

1050/1821/OGS Raszyn,  pow. 3200 m2,
budowlana, cena 576.000 zł

1465/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, pow.
1005 m2, budowlana, cena 176.000 zł

1781/1821/OGS Piastów, pow. 1095 m2, 
budowlana, cena 650.000 zł

1062/1821/OGS Brwinów,  pow. 1131 m2,
budowlana, cena 329.000 zł

2024/1821/OGS Brwinów, Kanie, pow. 1500 
m2, budowlana, cena 480.000 zł

1322/1821/OGS Nadarzyn, Stara Wieś, pow.
1000 m2, budowlana, cena 149.000 zł

2163/1821/OGS Komorów, budowlana, pow. 
1650 m2, cena 873.000 zł

2162/1821/OGS Komorów, budowlana, pow. 
1600 m2, cena 830.000 zł

2159/1821/OGS Grodzisk Mazowiecki,
budowlana, pow. 1745 m2, cena 1.396.000 zł

2158/1821/OGS Grodzisk Mazowiecki, 
budowlana, pow. 1900 m2, cena 1.520.000 zł

1145/1821/OGS Raszyn, Sękocin Nowy, 
budowlana, pow. 1200 m2, cena 205.000zł

1136/1821/OGS Milanówek, budowlana, pow. 
1725 m2, cena 210.000 zł

1134/1821/OGS Puszcza Mariańska, Zator, 
siedliskowa, pow. 3150 m2, cena 90.000zł

1732/1821/OGS Ożarów Mazowiecki, Szeligi,
pow. 2600 m2, przemysłowa, cena 790.000 zł

1127/1821/OGS Ożarów Mazowiecki, 
Ołtarzew, pow. 2000 m2, inwestycyjna, cena
640.000zł

2177/1821/OGS Ojrzanów, budowlana, pow. 
1001 m2, cena 139.000 zł

1877/1821/OGS Warszawa, Ursynów, 
budowlana, pow. 900 m2, cena 749.000zł

1151/1821/OGS Pruszków,  pow. 873 m2,
budowlana, cena 310.000 zł

1919/1821/OGS Tomaszów Mazowiecki,
Tresta, pow. 1002 m2, rolna, cena 115.000 zł

1825/1821/OGS Brwinów, Domaniew, pow.
1570 m2, budowlana, cena 430.000 zł

1466/1821/OGS Nadarzyn, Parole, pow.1000 
m2, budowlana, cena 100.000 zł

2023/1821/OGS Brwinów, Otrębusy, pow. 
1765 m2, budowlana, cena 499.000 zł

1984/1821/OGS Nadarzyn, Kajetany, pow.
1065 m2, budowlana, cena 178.000 zł

1967/1821/OGS Podkowa Leśna, pow. 2600 
m2, budowlana, cena 550.000zł

1880/1821/OGS Nadarzyn, Stara Wieś, pow. 
1000 m2, budowlana, cena 149.000 zł

1774/1821/OGS Stare Babice, Latchorzew, 
pow. 550 m2 ,budowlana, cena 330.000zł

1555/1821/OGS Nadarzyn, Kajetany, pow. 
1148 m2, budowlana, cena 168.000 zł

2062/1821/OGS Jaktorów-Kolonia, pow. 2070 
m2, budowlana, cena 160.000 zł

2075/1821/OGS Jaktorów – Kolonia, pow. 
2176 m2, budowlana, cena174.000 zł

2420/1821/OGS Łochów, Pogorzelec, 
budowlana, pow. 2100 m2, dom pow. 70 m2,
cena 290.000 zł

2399/1821/OGS Żółwin, budowlana, pow.
1200 m2, cena 180.000 zł

2392/1821/OGS Nadarzyn, Urzut, budowlana,
pow. 1743 m2, cena 229.000 zł

2 3 8 9 / 1 8 2 1 / O G S  J a k t o r ó w  K o l o n i a ,
budowlana, pow. 2500 m2, cena 262.000 zł

2387/1821/OGS Grodzisk Mazowiecki, 
budowlana, pow. 950 m2, cena 260.000 zł

2387/1821/OGS Grodzisk Mazowiecki, 
budowlana, pow. 950 m2, cena 260.000 zł

2375/1821/OGS Raszyn, Dawidy Bankowe, 
budowlana, pow. 1873 m2, cena 585.000 zł

2371/1821/OGS Ożarów Mazowiecki, Koprki, 
budowlana, pow. 1430 m2, cena 356.000 zł

2365/1821/OGS Nadarzyn, Kajetany, 
usługowa, pow. 7000 m2, cena 1.960.000 zł

2363/1821/ODS Nadarzyn, Kajetany, 
budowlana, pow. 13700 m2, cena 2.466.000 zł

2362/1821/ODS Stare Babice, Lipków, 
budowlana, pow. 2000 m2, cena 780.000 zł

2360/1821/OGS Michałowice, budowlana, 
pow. 1377 m2, cena 660.000 zł

2359/1821/OGS Nadarzyn, budowlana, pow. 
5900 m2, cena 1.155.000 zł

2356/1821/OGS Br winów,  O trębusy, 
usługowa, pow. 2100 m2, cena 800.000 zł

2355/1821/OGS Nadarzyn, budowlana, pow. 
1000 m2, cena 215.000 zł

2352/1821/OGS Nadarzyn, Strzeniówka, 
budowlana pow. 2000 m2, cena 480.000 zł 

2347/1821/OGS Raszyn, Dawidy Bankowe, 
budowlana, pow. 20234 m2, cena 7.081.900 zł

2346/1821/OGS Raszyn, Dawidy Bankowe, 
budowlana, pow. 8662 m2, cena 3.031.700 zł

2344/1821/OGS Raszyn, Janki, budowlana,
pow. 1250 m2, cena 405.000 zł

2322/1821/OGS Żabia Wola, Osowiec, 
budowlana, pow. 1000 m2, cena 100.000 zł

2324/1821/OGS Michałowice,  Pęcice, 
budowlana, pow. 1031 m2, cena 366.000 zł

2326/1821/OGS Br winów,  O trębusy, 
budowlana, pow. 5920 m2, cena 850.000 zł

2329/1821/OGS Ożarów Mazowiecki,
Piotrkówek Mały, budowlana, pow. 900 m2, 
cena 225.000 zł

2306/1821/OGS Nadarzyn, Walendów, 
budowlana, pow. 1000 m2, cena 200.000 zł

2311/1821/OGS Nadarzyn, Strzeniówka,
budowlana, pow. 1031 m2, cena 294.000 zł

2315/1821/OGS Brwinów, Owczarnia, 
budowlana, pow. 950 m2, cena 200.000 zł

2316/1821/OGS Brwinów, Owczarnia, 
budowlana, pow. 900 m2, cena 210.000 zł

2319/1821/OGS Pruszków, budowlana, pow. 
900 m2, cena 508.000 zł

2294/1821/OGS Pruszków, budowlana, pow. 
836 m2, cena 305.000 zł

2289/1821/OGS Ożarów Mazowiecki, 
Płochocin, budowlana, pow. 1500 m2, cena 
249.000 zł

2320/1821/OGS Pruszków, budowlana, pow. 
900 m2, cena 508.000 zł

2283/1821/OGS Grodzisk Maz., Makówka, 
rolna, pow. 9400 m2, cena 188.000 zł

2284/1821/OGS Żabia Wola, Bieniewiec, 
budowlana, pow. 7700 m2, cena 350.000 zł

2272/1821/OGS Komorów, budowlana, pow. 
780 m2, cena 550.000 zł

2269/1821/OGS Falenty Nowe, budowlana, 
pow. 1264 m2, cena 368.000 zł

2264/1821/OGS Pruszków, budowlana, pow. 
768 m2, cena 355.000 zł

2257/1821/OGS Żabia Wola,  Musuły,
budowlana, pow. 1500 m2, cena 150.000 zł

2255/1821/OGS Żółwin, budowlana, pow. 
1000 m2, cena 250.000 zł

2254/1821/OGS Nadarzyn, budowlana, pow. 
1000 m2, cena 260.000 zł

2239/1821/OGS Nadarzyn, Kajetany, 
budowlana, pow. 1435 m2, cena 215.000 zł

2240/1821/OGS Nadarzyn, Kajetany,
budowlana, pow. 1365 m2, cena 205.000 zł

2237/1821/OGS Nadarzyn, Urzut, budowlana,
pow. 1620 m2, cena 291.000 zł

2244/1821/OGS Ożarów Mazowiecki,
Konotopa, inwestycyjna, pow. 7800 m2, cena 
2.250.000 zł

2241/1821/OGS Jaktorów, budowlana, pow. 
1500 m2, cena 90.000 zł

2230/1821/OGS Kanie, budowlana, pow. 1400 
m2, cena 510.000 zł

2229/1821/OGS Komorów, budowlana, 516 
m2, cena 600.000 zł

2215/1821/OGS Magdalenka, budowlana, 
pow. 2980 m2, cena 900.000 zł

2213/1821/OGS Mszczonów, Gurba, rolna,
pow. 11800 m2, cena 260.000 zł

2212/1821/OGS Żabia Wola, Ojrzanów, 
budowlana, pow. 14200 m2, cena 500.000 zł

1641/1821/OGS Stare Babice, Klaudyn, pow.
1050 m2, budowlana, cena 395.000 zł

1859/1821/OGS Pruszków, pow. 870 m2,
budowlana, cena 599.000 zł

2211/1821/OGS Grodzisk Mazowiecki, 
budowlana, pow. 1050 m2, cena 269.000 zł

2201/1821/OGS Nadarzyn, budowlana, pow. 
950 m2, cena 230.000 zł

2196/1821/OGS Brwinów, budowlana, pow. 
1400 m2, cena 399.000 zł

2193/1821/OGS Kajetany, budowlana, pow. 
951 m2, cena 299.000 zł

2189/1821/OGS Żabia Wola,  Zalesie, 
budowlana, pow. 1100 m2, cena 175.000 zł

1774/1821/OGS Stare Babice, Latchorzew, 
pow. 550 m2, budowlana, cena: 330.000 zł

2031/1821/OGS Nadarzyn, Strzeniówka, pow.
7040 m2, budowlana, cena 1.400.000 zł

2020/1821/OGS Raszyn, Wypędy, pow. 34.500 
m2, przemysłowa, cena 17.250.000 zł

1739/1821/OGS Brwinów, Owczarnia, pow. 
1050 m2, budowlana ,cena 280.000 zł

2000/1821/OGS Brwinów,  pow. 490 m2,
budowlana, cena 280.000 zł

1944/1821/OGS Żabia Wola, Żelechów,
budowlana, pow. 1050 m2, cena 110.000 zł

1542/1821/OGS Nadarzyn, Kajetany, pow. 954 
m2, budowlana, cena 220.000 zł

1985/1821/OGS Ożarów Mazowiecki, pow.
23.000 m2, inwestycyjna, cena 23.000.000 zł

1083/1821/OGS Radziejowice, Adamów-Parcel,
pow.1015 m2, budowlana, cena 85.000 zł

818/1821/OGS Komorów, Granica, pow. 973 
m2, budowlana, cena 730.000 zł

1499/1821/OGS Strzeniówka, pow. 2000 m2, 
budowlana, cena  560.000 zł

1464/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, pow. 1075
m2, budowlana, cena 155.000 zł

1463/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, pow. 1005 
m2, budowlana, cena 200.000 zł

2021/1821/OGS Ożarów Mazowiecki, pow. 
3000 m2, inwestycyjna cena 760.000 zł

1225/1821/OGS Podkowa Leśna, pow. 2560 
m2, budowlana, cena 695.000 zł

1556/1821/OGS Nadarzyn, Kajetany, pow.
2850 m2, inwestycyjna, cena 627.000 zł

983/1821/OGS Pruszków, pow. 2450 m2,
budowlana, cena 780.000 zł

997/1821/OGS Otrębusy, pow. 1010 m2, 
budowlana, cena 337.000 zł

1802/1821/OGS Michałowice, pow. 1360 m2, 
budowlana, cena 546.000 zł

1007/1821/OGS Pruszków, Bąki, pow. 1050 m2,
budowlana, cena 530.000 zł

1015/1821/OGS Brwinów, pow. 1300 m2, 
budowlana, cena 290.000 zł

1423/1821/OGS Nadarzyn, Stara Wieś, pow.
2500 m2, budowlana, cena 307.000 zł

1296/1821/OGS Michałowice, Pęcice, pow. 
1929 m2, budowlana, cena 530.000 zł

1799/1821/OGS Brwinów, Owczarnia, pow. 
900 m2, budowlana, cena 195.000 zł

2068/1821/OGS Brwinów, Owczarnia, pow. 
4560 m2, budowlana, cena 632.500 zł

1290/1821/OGS Grodzisk Mazowiecki, Opypy,
pow. 1000 m2, budowlana, cena 155.000 zł

1970/1821/OGS Żabia Wola, Lisówek, pow. 
4000 m2, rolna, cena 207.000 zł

351/1821/OGS Grodzisk Mazowiecki, pow.
2520 m2, budowlana, cena 290.000 zł

1461/1821/OGS Tarczyn, Grzędy, pow. 1010 
m2, budowlana, cena 125.000 zł

2072/1821/OGS Brwinów, pow. 2080 m2,
budowlana, cena 525.000 zł

467/1821/OGS Brwinów, Karolin, pow. 1038 
m2, budowlana, cena 420.000 zł

1765/1821/OGS Brwinów, pow. 1250 m2, 
budowlana, cena 410.000 zł

1530/1821/OGS Grodzisk Maz., Książenice,
pow. 1500 m2, budowlana, cena 295.000 zł

1485/1821/OGS Raszyn, Janki, pow.1000 m2, 
budowlana, cena 290.000 zł

2061/1821/OGS Jaktorów-Kolonia, pow.
1990 m2, budowlana, cena 180.000 zł

1275/1821/OGS Brwinów, Kanie, pow. 1205 
m2, budowlana, cena 296.000 zł

2037/1821/OGS Żabia Wola,  Wycinki 
Osowskie, pow. 1540 m2, budowlana, cena
225.000 zł

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

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

(nie drukujemy ogłoszeń matrymonialnych)
DAM PRACĘ:
- D u ż a  h u r t o w n i a  s p o ż y wc z a 

w Nadarzynie zatrudni kierowców
z kat. B i C. Tel. 604 492 736

-Duża hurtownia w Nadarzynie:
s o k i ,  n a p o j e ,  p i w o  z a t r u d n i
P r z e d s t a w i c i e l i  H a n d l o w y c h 
z doświadczeniem. Tel. 604 492 736, 
609 611 029

- H u r t o w n i a  s p o ż y w c z a 
w Nadarzynie zatrudni do działu
h a n d l o we g o  z  j ę z . a n g i e l s k i m :
rekrutacja@fl esch.pl

-Poszukuję  „ z łotej  rączk i ” do 
drobnych prac wykończeniowych, 
Ursynów - Mokotów. Tel. 601 193 599

- Z a t r u d n i ę  e l e k t r y k ó w  z e 
znajomością automatyki. Tel. 602 
61 65 21

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

SZUKAM PRACY:
-Budowlaniec: remonty, wykończenia. 

Szuka pracy tel. 513 793 207
- O p i e k u n k a  o s ó b  s t a r s z y c h 

z doświadczeniem, bez nałogów szuka 
pracy. Tel. 515 348 741

-Podejmę pracę jako malarz. Tel. 727 
298 857

AUTOMOTO:
-Kolektor ssący do Renault silnik: 

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

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

-Kupię VW Sharana 2.0 benzyna z lat 
95-99, musi mieć klimę. Stan obojętny. 
Tel. 668 171 639

-Sprzedam dwie opony Bringestone 
245/40/17. Tel. 574 215 996

-Sprzedam Ford Mondeo 2007 r, 
diesel 2,0, stan idealny, przebieg 200 
tys. km. Cena do uzgodnienia. Tel. 
798 203 882

-Sprzedam Opel Corsa 1.0 benzyna, 
2007 r, bardzo ładny, ważny przegląd 
i OC. Cena: 11 800 zł. Tel. 794 075 280

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

-Sprzedam Peugot 407, bogato 
wyposażony. 2007 r, super stan. 2.0 
diesel, 14 000 zł. Tel. 666 601 438

NIERUCHOMOŚCi:
-Bramki k. Błonia dom z działką

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

-Kupię garaż w Ursusie, okolice 
spółdzielni mieszkaniowej i policji. Tel. 
(22 823 22 99

-Okazja! Sprzedam ładną działkę: 
985 m 2 w Jesionce w obszarze 
Bolimowskiego Parku Krajobrazowego 
lub zamienię na mieszkanie dwu-
pojowe z rynku wtórnego na terenie 
Warszawy. Tel. 660 930 281 po 15-tej

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

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

-Sprzedam w Jaktorowie dom. Stan 
surowy zamknięty: 60 m2. Garaż: 18 m2. 
Cena: 257 tys. zł. Tel. 694 283 275

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

-Wynajmę dom wolnostojący (do 100 

m2) Grodzisk Maz. i okolice, czynsz do 
2500 zł/m. Tel. 663 065 758

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

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

-Nowy stabilizator sprzedam na 
prawą kostkę, rozmiar: 38. Tel. 694 
930 816

-Nowy stolik: 70 x 60 cm. Wartość: 
200 zł. Tel. 885 444 825

-Okazja! Sprzedam tanio damską 
kurtkę ze skóry cielęcej, mało używaną, 
jak nowa, kolor ciemny brąz. Dł: 76 cm, 
obwód w klatce piersiowej: 105 cm. 
Cena do uzgodnienia. Tel. 660 930 281 
po godz. 15-tej

-Okazja! Sprzedam tanio kołdrę i koc
z wełny, mało używane jak nowe. Tel. 
660 930 281 po godz. 15-tej

- O k a z j a !  W y p r z e d a ż  n o w y c h 
garnituróww różnych kolorach w bardzo
niskiej cenie. Wymiary: wzrost 182 cm, 
ob. klatki piersiowej 96 cm, ob. pasa 92 
cm. Tel. 660 930 281, po godz.15-tej

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

- S p r z e d a m  2 5  e g z e m p l a r z y 
„Muratora”, po 2 zł za sztukę. Tel. 574 
215 996

-Sprzedam aparat fotograficzny 
(lustrzanka) dwuobiektywowy marki 
WELTALLX z futerałem. Cena: 320 zł. 

Tel 608 782 368
-Sprzedam bardzo ładną, nową 

kurtkę z norek, kolor czekolada, 
rozmiar 46, do kolan. Cena: 1500 zł. 
Tel. 502 629 315 Barbara

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

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

-Sprzedam drewno kominkowe, 
liściaste. Tel 789 17 85 85

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

- S p r ze d a m  gr ze j n i k  o l e j ow y, 
elektryczny 10-żeberkowy, używany. 
Cena: 120 zł. Tel. 510 407 176

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

-Sprzedam kożuch męski - prawie 
nieuzywany. Tel. (22) 755 74 87

- S p r z e d a m  k u r t k ę  m ę s k ą 
zamszową. Rozmiar :  XL,  czarna, 
nowa. Cena: 110 zł. Tel. 574 215 996

-Sprzedam kurtkę zimową 3/4,
kolor ciemny brąz, męską, nową. 
Cena: 250 zł. Tel. 574 215 996

-Sprzedam kuźnię przenośną i 
silnik do Fergussona. Tel. 502 990 292

- S p r z e d a m  l o k a l i z a t o r  G P S ,
komplet z pudełkiem. Cena: 130 zł. 
Cena: 574 215 996

- S p r z e d a m  ł a w ę  -  s t ó ł 
z dodatkowym blatem w kształcie 
prostokąta ze ściętymi rogami. Tel. 
694 930 816

-Spr zedam meblośc ianke 3 ,5 
segmenta SWARZĘC. Tel. 510 407 176

-Sprzedam nową czarną marynarkę
z weluru, wymiary: wzrost: 182 cm, ob. 
klatki piersiowej: 96 cm. Cena: 50 zł. Tel. 

660 930 281 po godz. 15-tej
-Sprzedam nową kurtkę męską 

zamszową. Rozmiar: XL, czarna. Cena: 
110 zł. Tel. 574 215 996

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

-Sprzedam ponton, stan jak nowy, 
biało -  czer wony.  Cena:  240 zł . 
Tel. 574 215 996

-Sprzedam rower górski,  rama 
męska. Koła 24 cale. Cena: 100 zł. 
Tel. 574 215 996

- S p r z e d a m  r y b y  a k w a r i o w e : 
wariatusy, gupiki, molinezje, platki 
oraz krewetki. Tel. 574 215 996

-Sprzedam zmywarkę wolnostojącą 
marki BOSCH, szer. 45 cm. Tel. 510 
407 176

-Sprzedam tanio kożuch męski, 
rozmiar L lub XL oraz kozuch 3/4 
w tym samym rozmiarze. Tel. 504 554 
890

-Tanio sprzedam hydromasaż do 
stóp. Tel. 504 554 890

-Torf odkwaszony, czysty. Auto 30 
m3. Cena: 2200 zł. Tel. 504 019 716

USŁUGI:
-Bezpłatny wywóz złomu. Przewozy 

gabarytów. Tel. 515 146 480 lub 797 
760 488

- P r ze p row a d z k i ,  o p róż n i a n i e 
mieszkań. Tel. 605 303 836

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

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

- W yc i n k a  d r ze w,  p i e l ę gn a c j a 
żywopłotów, wywóz gałęzi, przewozy 
gabarytów itp. Tel. 515 146 480
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Wyluzowany
Stoją orzeł i sęp na krawędzi klifu. 

- Ej orzeł, luzujemy się? - pyta sęp. 
- Luzujemy. 
No i orzeł wraz z sępem rzucają się 
w przepaść i dwa metry nad ziemią 
spektakularnie hamują i wznoszą się 
w powietrze, po czym powracają na 
krawędź klifu. 
Nagle podchodzi do nich jastrząb. 
- Ej chłopaki, mogę się z wami 
poluzować? 
- No to się luzujemy. 
No i we trzech rzucili się w przepaść 
i tuż nad ziemią spektakularnie 
wyhamowali, po czym wznieśli się 
w powietrze i wrócili na krawędź 
klifu. 
Nagle podchodzi do nich opos i 
mówi: 
- Ej chłopaki, mogę się z wami 
poluzować? 
- No to się luzujemy. 
No i wszyscy czterej rzucili się z 
krawędzi klifu. 
W połowie lotu orzeł pyta się oposa: 
- Ej opos, ty masz w ogóle skrzydła? 
- Nie mam. 
- Staaary, Ty to jesteś wyluzowany. 

Pomaga na kaszel
Fąfara, Kubal i Ewald spotkali się 

przy piwie ale wieczór nie był udany 
bo Kubal cały czas kasłał. W końcu 
Ewald nie wytrzymał:
- Słuchaj, weź ty idź do lekarza bo 
wykończysz tym kaszlem siebie i nas!

- Byłem rano, wziąłem leki ale nic nie 
pomogło.
- To chodź ze mną - mówi Fąfara - 
chyba wiem jak ci pomóc. 
Wracają po pół godzinie a Kubal 
w ogóle nie kaszle! Ewald aż rozdziawił 
usta ze zdziwienia. Bierze Fąfarę 
dyskretnie na bok:
- Co ty zrobiłeś że tak nagle przestał 
kasłać? 
- A nic takiego , dałem mu tylko środek 
na przeczyszczenie.
- I to pomaga na kaszel?
- A pewnie że pomaga! Spróbuj teraz 
kaszlnąć... 

Gazetowy atak
Baca stanął przed sądem oskarżony 

o pobicie. 
- Oskarżony twierdzi, ze uderzył 
poszkodowanego jeden raz zwiniętą 
gazetą? 
- Ano. 
- I od tego ciosu gazetą poszkodowany 
doznał wstrząsu mózgu? 
- Skoro tak doktor godo. 
- W takim razie co było w 
przedmiotowej gazecie? 
- Nie wim, nie cytołech. 

Poligloci
W pewnej dobrze prosperującej 

londyńskiej firmie zwolniło się 
stanowisko. Na rozmowę o pracę 
przybyło trzech kandydatów: 
Niemiec, Francuz i Hindus. 
Aby sprawdzić ich znajomość 
angielskiego egzaminator kazał im 
ułożyć zdanie zawierające słowa 
green, pink i yellow. 
Pierwszy odpowiada Niemiec: 
- When I wake up, I look at the 
window and I see the yellow sun 
and green grass, so I think it”s will 
be a really pink day. 
Potem Francuz: 
- When I wake up, I put a green 
shorts, yellow socks and pink 
T-shirt. 
A na koniec przychodzi kolej na 
Hindusa: 
- When I come back home, I heared 
the telophone, green green, so I 
pink up the phone and say: Yellow! 

Tańce w przedszkolu
Przychodzi mały Romuś z 

przedszkola. Mama z przerażeniem 
spostrzega, że dziecko ma 
podrapaną całą buzię.
- Co się stało, synku? - pyta czule.
- A, bo tańczyliśmy wokół choinki, 
pani kazała się nam wziąć za ręce, 
ale dzieci było mało, a jodełka taka 
duża... 

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

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

Mieszkanie na sprzedaż

390 000 PLN

Warszawa - Ochota

2 pok., 37 m2

Nr oferty: 
3671/1821/OMS

Rok budowy: 1957

Stan: bardzo dobry

Piętro: 5

Typ kuchni: aneks

Kontakt 22 730 33 40

Nr oferty: 
2887/1821/OGS

Rodzaj działki budowlana

Kształt prostokąt
26mx44m

Media przy dziace

Kontakt 22 730 33 40

Działka na sprzedaż

390 000 PLN
Korczagi Stare

1150 m2

Nr oferty: 
2882/1821/OGS

Rodzaj działki rekreacyjna

Kształt prostokąt
20mx26m

Media tak

Kontakt 22 730 33 43

Działka na sprzedaż

60 000 PLN

Rybno, Hartowiec

530 m2

Nadarzyn, Rusiec

3 pok., 96 m2

Dom na sprzedaż

499 000 PLN

Dom na sprzedaż

490 000 PLN

Pruszków

5 pok., 120 m2

Nr oferty: 
1829/1821/ODS

Rok budowy 1960

Stan: dobry

Typ domu bli niak

Pow. działki 310 m .kw.

Kontakt 22 730 33 40

Nr oferty: 
1798/1821/ODS

Garaż tak

Stan: bardzo dobry

Typ domu wolnostojący

Pow. działki 703 m .kw.

Kontakt 22 730 33 43

Dom na sprzedaż

399 000 PLN

Brwinów

4 pok., 70 m2

Dom na sprzedaż

880 000 PLN

Warszawa - Ursus

5 pok., 300 m2

Nr oferty: 
1752/1821/ODS

Rok budowy: 1970

Stan: drobny 
remont

Typ domu wolnostojący

Pow. działki 420 m .kw.

Kontakt 22 730 33 40

Mieszkanie na sprzedaż

285 000 PLN

Brwinów

2 pok., 53 m2

Nr oferty: 
3659/1821/OMS

Rok budowy: 1902

Stan: bardzo dobry

Piętro: 1

Typ kuchni: widna

Kontakt 22 730 33 40

Nr oferty: 
1804/1821/ODS

Rok budowy: 1971

Stan: dobry

Typ domu bliźniak

Pow. działki 600 m .kw.

Kontakt 22 730 33 40

Mieszkanie na sprzedaż

395 000 PLN

Grodzisk Mazowiecki

4 pok., 99 m2

Nr oferty: 
3645/1821/OMS

Rok budowy: 1998

Stan: dobry

Piętro: 3

Typ kuchni: widna

Kontakt 22 730 33 43

Mieszkanie na sprzedaż

281 000 PLN

Pruszków

2 pok., 54 m2

Nr oferty: 
3631/1821/OMS

Rok budowy: 2001

Stan: drobny 
remont

Piętro: parter

Typ kuchni: widna

Kontakt 22 730 33 40

Nr oferty: 
3673/1821/OMS

Rok budowy: 1982

Stan: do 
odświeżenia

Piętro: 1

Typ kuchni: widna

Kontakt 22 730 33 40

Mieszkanie na sprzedaż

199 000 PLN

Milanówek

3 pok., 44 m2

Nr oferty: 
3647/1821/OMS

Rok budowy: 2012

Stan: bardzo dobry

Piętro: parter + 
ogródek

Typ kuchni: widna

Kontakt 22 730 33 43

Mieszkanie na sprzedaż

389 000 PLN

Pruszków

2 pok., 56 m2

Nr oferty: 
1825/1821/ODS

Rok budowy: 2008

Stan: dobry

Typ domu wolnostojący

Pow. działki 1000 m .kw.

Kontakt 22 730 33 43

Mieszkanie na sprzedaż

220 000 PLN

Milanówek

3 pok., 54 m2

Nr oferty: 
3540/1821/OMS

Rok budowy: 1968

Stan: dobry

Piętro: 4

Typ kuchni: widna

Kontakt 22 730 33 43

Mieszkanie na sprzedaż

225 000 PLN

Pruszków

2 pok., 35 m2

Nr oferty: 
3658/1821/OMS

Rok budowy: 1978

Stan: bardzo dobry

Piętro: 5

Typ kuchni: widna

Kontakt 22 730 33 43

Dom na sprzedaż

599 000 PLN

Otrębusy

3 pok., 100 m2
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