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KICKBOXING. Mieszkaniec gm. Nadarzyn, członek kadry Polski PFKB, zdobywa tytuł Mistrza Świata

Dominator „Disco Dzik” z Ruśca!
Połowa października przyniosła zwrot w karierze Mariusza Przewłockiego, mieszkańca gminy Nadarzyn. Po 
wygraniu fi nałowej walki na ISKA WORLD CHAMPIONSHIPS Ireland 2019 kończy amatorski etap swojej 
sportowej drogi i przechodzi na zawodowstwo. 

Poziom rozgrywanych na 
zielonej wyspie zawodów 

był bardzo wysoki. W turnieju 
brali udział zawodnicy ze 
wszystkich kontynentów. 
I chociaż polscy kickbokserzy 
należą do światowej czołówki 
to nikt nie dawał większych 
szans temu niewysokiemu 
chłopakowi.

- W kickboxingu tak jak 
i boksie duże znaczenie ma 
zasięg ramion, stąd więk-
szość zawodników to wysocy 
i szczupli. Ja mam 167 cm, ale za 
to posiadam inne atuty – śmieje 
się świeżo upieczony mistrz.

Nie unika wymian, jest 
twardy, ma niezwykle eks-
plozywne ciosy i stosuje cią-

głą presję na przeciwniku, to 
właśnie przyniosło sukces, 
choć droga na mistrzostwa 
nie była przyjemna. Wystar-
czy wspomnieć, ze przed 
zawodami musiał zgubić 14 
kg. Wszystko po to by wy-
startować w kategorii –65 kg 
dającej mu największe szanse 
na zwycięstwo ze swoimi 
warunkami fi zycznymi.

- Na mój sukces zapracowa-
ło wiele osób ale największą 
prace wykonał Daniel Proku-
rat – trener przygotowania 
motorycznego i Dominika 
Kupczunas, która zajmowała 
się żywieniem – informuje.

To właśnie dzięki współpra-
cy z tymi specjalistami był 

w stanie zaprezentować na 
zawodach formę która do-
prowadziła do zdobycia złota.

Czym jest kickboxing?
Kickboxing wywodził się 

z połączenia boksu i karate, 
dlatego pierwotnie twardą 
formułą walki był tzw. Full 
Contact gdzie przeciwnicy 
wykorzystując ręce i nogi  
mogli zadawać ciosy powyżej 
pasa. Jednakże z biegiem 
czasu i rozwoju sportów wal-
ki dodano do repertuaru 
niezwykle skuteczne, po-
chodzące z Boksu Tajskiego 
niskie kopnięcie na udo – low 
kick. W tej pełno kontaktowej 
formule kickboxingu spe-

cjalizuje się właśnie Mariusz 
– świetne umiejętności bok-
serskie i silne niskie kopnięcie 
low kick predysponują go do 
toczenia ringowych wojen.

W drodze po tytuł Mistrza 
Świata w ringu spotkał się 
kolejno z obywatelami: Ru-
munii, Niemiec, Szwajcarii, 
a wygrana w finale z Ukra-
ińcem Ihorem Khstosorem 
zapewniła mu złoto. Twardy 
styl Mariusza, ciągła presja 
i dążenie do wymian bokser-
skich w półdystansie spra-
wiło, że każdy z jego rywali 
choć raz spotkał się z deskami 
ringu, tym właśnie sposobem 
zdominował on swoją kate-
gorię wagową.

BIURO NIERUCHOMOŚCI PRZYJMIE DO SPRZEDAŻY: MIESZKANIA, DOMY, 
DZIAŁKI Z NADARZYNA, PRUSZKOWA, PIASTOWA, URSUSA,

GRODZISKA MAZOWIECKIEGO, PODKOWY LEŚNEJ,
MILANÓWKA, BRWINOWA I OKOLIC

Pruszków: (22) 730 33 40/43 Nadarzyn: (22) 739 92 66/67 

Kariera
Mariusz Przewłocki sporty 

walki zaczął trenować późno, 
bo dopiero w wieku 16 lat. 
Zaczynał od karate kyokushin 
w Nadarzynie. Potem był 
boks, aż ostatecznie prze-
szedł do kickboxingu. Obec-
nie reprezentuje klub Sparta 
Gym Warszawa, chociaż sam 
już od 5 lat jest trenerem 
to korzysta z doświadczeń 
i podpowiedzi innych. Cały 
czas uczy się nowych rzeczy, 
które bezlitośnie wykorzystu-
je w ringu.

- Mój etap amatorskiego 
sportu zmierza ku końcowi 
i przechodzę na zawodow-
stwo. Lubię dawać ludziom 
emocje tocząc ringowe woj-
ny – duże tempo walki, masa 
mocnych wymian i efektow-
nych kopnięć a zarazem brak 
kasku i ochraniaczy piszczeli 
to niezwykle widowiskowa 
mieszanka, esencja zawo-
dowego kickboxingu – opo-
wiada o swoich planach za-
wodnik, który już 9 listopada 
wystąpi na gali Real Fight 3 
w Pabianicach.

Droga do sukcesu to jed-
nak pasmo ciągłych wyrze-
czeń. To nie tylko codzienne 
treningi – dzień zaczyna 
zawsze treningiem z rana, 
następnie praca i ostatnia 
jednostka treningowa na 
koniec dnia.

Wyrzeczenia, analizy, plany
To także odpowiednia re-

strykcyjna dieta, brak czasu 
i możliwości swobodnego 
wyjścia ze znajomymi czy wy-
strzeganie się sytuacji mogą-
cych spowodować kontuzję. 
Uprawia jogę, zapasy, trójbój 
siłowy, jednym słowem sięga 
po wszystkie dostępne opcje 
prowadzące do bycia wszech-
stronnie wysportowanym.

-Ciągle analizuję siebie. 
Skupiam się przede wszyst-
kim na ciągłej poprawie swo-
ich słabych stron. Jeśli mam 
słabą wytrzymałość siłową, 

siłę, moc czy kondycje to 
właśnie pracuję nad tą cechą 
motoryczną aby ją nadrobić, 
natomiast jeśli jestem zbyt 
mało elastyczny czy mobilny 
to sięgam nawet po jogę itd. 
- opowiada o swoich przygo-
towaniach.

Przed ważnym turniejem 
treningi to już nie przyjem-
ność, a obowiązek. Niezwykle 
duże obciążenia treningowe 
i dawanie z siebie ciągle maxa 
by zrobić ostatecznie po-
rządną formę zapewniającą 
zwycięstwo, to poświęce-
nie większości przyjemności 
z życia.

- Ale ja myślę o celu, to 
on nadaje sens mojej pra-
cy. Uczucie kiedy po całych 
ciężkich przygotowaniach 
jest dobry efekt pracy i mogę 
zaprezentować piękne wido-
wisko w ringu a następnie 
moja ręka zostaje uniesiona 
w górę przy werdykcie – ten 
wystrzał szczęścia mojego jak 
i kibiców to chwila która z po-
wrotem ładuje mnie energią 
do działania, tych wszystkich 
poświęceń i tego by ciągle się 
rozwijać aby być coraz lepszą 
wersją siebie. Od dłuższego 
czasu uzupełniam też moje 
treningi o lekcje zapasów 
i parteru, aby zrealizować 
swój cel – występy w MMA – 
przyznaje M. Przewłocki.

Tego świetnego kickbokse-
ra można spotkać w ponie-
działki i środy w Zone Fitnes 
na Al. Jerozolimskich 200 
gdzie od godz. 19.00 prowa-
dzi własną grupę Muay Thai/
Kick-boxingu.

Trzymamy kciuki za dalszy 
rozwój kariery Mariusza Prze-
włockiego życzymy mu sa-
mych zwycięstw i ani jednej 
kontuzji. Mamy nadzieję, że 
już niedługo będziemy mogli 
poinformować na naszych ła-
mach o kolejnych sukcesach 
dominatora z Ruśca.

Marcin Giziński
Fot. Mariusz Przewłocki
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GRODZISK MAZOWIECKI.„Zła matka” w Willi Niespodzianka

Kobieta niczym żołnierz na froncie
W piątkowy wieczór miłośnicy teatru bardzo licznie przybyli do Willi Niespodzianka. Zapowiedziany spektakl 
„Zła matka” okazał się pełnym ekspresji przedstawieniem, w którym dwie aktorki: Karolina Porcari i Małgorzata 
Bogdańska zmierzyły się ze stereotypami dotyczącymi współczesnej kobiety. Oprawę muzyczną dla ich duetu 
stworzył Daniel Pigoński.

Momentami zabawne, momentami 
dramatyczne monologi obu aktorek 

były syntezą tego, co o kobiecie mówią 
współczesne media i co funkcjonuje 
w świadomości społecznej. Słuchając, 
nie odczuwało się zaskoczenia, nie były 
to treści nowe, raczej powszechnie 
dostępne. Dzisiejsza „Superkobieta” 
jest już zmęczona narzucaną jej 
superkobiecością; kultura narzuca jej 
bardzo wysokie standardy, a ona nie 
jest w stanie wyrobić się jednocześnie 
na wszystkich frontach, czyli w wielu 
rolach społecznych naraz. Można 
powiedzieć, że spektakl zbiera w całość 
rozsypane w popkulturze elementy 
wizerunku współczesnej kobiety i rzuca 
go widzowi w oczy, żeby jeszcze raz 
mu się przyjrzał. Ten wątek spektaklu 
w przeważającej mierze poprowadzony 
jest humorystycznie, pokazując brak 
realizmu w oczekiwaniach wobec 
kobiet.

Macierzyństwo
Bardziej dramatyczny jest wątek 

„ m a c i e r z y ń s t w a”,  z  p e w n o ś c i ą 
uniwersalny i niejednoznaczny, do 
tego uwikłany w wyjątkowo silne 
emocje. Niemal ewangeliczny w naszej 
kulturze temat miłości matki do syna 
– w spektaklu przedstawiony jest 
jako wybuch macierzyńskiej czułości 
splecionej z obawami i zazdrością, które 
rodzą się w matce, gdy syn dorośleje i ją 
opuszcza, dla świata, dla innej kobiety.

Co  c i e k awe,  z u p e ł n i e  i n a c ze j 
wybrzmiewają emocje matki w stosunku 
do córki – można powiedzieć, że więcej 
w nich nut opresji i rygoryzmu. Dużo tu 
w grze aktorskiej humoru i przerysowania, 
a le równie dużo autentycznego 
dramatu, lęku przed samotnością, obaw 
o dzieci. Co więcej, spektakl bardzo 
wyraźnie i trafnie pokazuje, że dzisiejszy 
model macierzyństwa zawiera w sobie 
sprzeczność emocjonalną. Z jednej 

strony „obowiązuje” szczęście małego 
dziecka, permanentna gotowość do 
odpowiedzi na jego, rozliczne i coraz 
bardziej rozbudowywane, potrzeby. 
Kobieta w roli matki „jest jak żołnierz na 
froncie”. Z drugiej strony po urodzeniu 
dziecka dopada ją świadomość, że już nic 
nigdy nie będzie takie, jak przedtem. Coś 
się zmieniło nieodwracalnie, nastąpiła 
utrata autonomii, dziecko stanowi 
jej opresję i ta konstatacja powoduje 
negatywne emocje.

Ekspresyjność wyrazu
Mocną stroną przedstawienia była 

ekspresyjność przekazu. Każda z aktorek 
dysponuje tu innymi środkami wyrażania 
emocji i treści. Małgorzatę Bogdańską 
charakteryzuje autentyczna emanacja 
kobiecego ciepła, wyrazista, sugestywna 
mimika twarzy, która empatycznie 

odzwierciedla trudne, rozhuśtane 
emocje lub zwykłe zmęczenie.

Karolina Porcari doskonale panuje 
nad ciałem, nim pobudza dynamikę 
spektaklu. Jej bardzo interesującym 
wkładem w spektakl jest ten rodzaj 
ruchu, który dałby się chyba określić jako 
balet i pantomima zarazem.

Trudna tematyka
Publiczność dopisała, sala Will i 

Niespodzianka była wręcz przepełniona. 
Temat spektak lu nie należał  do 
błahych, wręcz przeciwnie, pomimo, 
że momentami rzeczy ujmowane 
były humorystycznie, los kobiety we 
współczesności skłania do refleksji. 
Nigdy w historii nie był łatwy, a teraz 
zrobił się jeszcze skomplikowany.

Tekst i foto: 
Sylwia Pańków

U NAS. Grodzisk Mazowiecki i Milanówek 
rowerowymi laureatami regionu

Wykręcili tysiące 
kilometrów
Pięciomiesięczna akcja kręcenia rowerowych 
kilometrów zakończona, a mieszkańcy Grodziska 
Mazowieckiego i Milanówka wykręcili swoim 
miejscowościom nagrody. Oba miasta znalazły się 
wśród laureatów nagród Fundacji Allegro.

K a m p a n i a 
społeczna „Kręć 
k i l o m e t r y ” 
organizowana jest 
przez Fundację 
Allegro All  For 
Planet od 2012 
r o k u .  J e s t  t o 
projekt, którego 
głównym celem 
jest promowanie 
zdrowego stylu 
życia oraz przyjaznego podejścia do naszej planety. Poprzez 
aktywność, jaką jest jazda na rowerze i zaangażowanie 
ludzi do ruchu na świeżym powietrzu Fundacja oferuje 
atrakcyjne nagrody. Cel jest prosty: trzeba przejechać jak 
najwięcej kilometrów na dwóch kółkach.

–Widząc z roku na rok coraz więcej miłośników 
„dwóch kółek” pod siedzibami Allegro, chcieliśmy dać im 
dodatkową motywację do jazdy. Trochę zabawy, trochę 
rywalizacji, a przede wszystkim możliwość integracji wokół 
i na rowerach. Stąd pomysł na wyzwanie pracownicze – 
mówi Krzysztof Śpiewek, CSR Manager w Allegro i członek 
zarządu Fundacji.

Z czasem do kampanii przyłączyły się również inne 
fi rmy, które zachęcają wszystkich miłośników tego sportu 
do częstszego zmiany środka transportu. Jak przyznają 
uczestnicy wydarzenia – jest to dobra okazja do upieczenia 
kilku pieczeni na jednym ogniu. Można zarażać się 
rywalizacją, poprawić kondycję jakości powietrza, zadbać 
o własną formę i samopoczucie, a przy okazji wygrać 
fantastyczne nagrody. 

W tym roku można było „wykręcić” 50 czujników smogu, 
po jednym z 50 najwyżej sklasyfi kowanych miejscowości, 
których liczba mieszkańców nie przekracza 50 tys. Do tej 
kategorii zaliczają się zarówno Grodzisk Mazowiecki, jak 
i Milanówek. 

Grodzisk Mazowiecki znalazł się na 8. miejscu, z łącznym 
wynikiem 111 tys. kilometrów na liczniku. Milanówek, zaś 
uplasował się na 18. pozycji z 42 tys. kilometrami. Najwięcej 
kilometrów przejechali mieszkańcy Wałcza – aż 274,4 tys.

Aneta Czarnecka
Fot.: Pixabay.com
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PRAWO. CPK powstanie szybciej? Są pomysły na to, jak zmienić skomplikowane procedury

Jak przyśpieszyć inwestycję?
Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego wciąż w zawieszeniu. Choć trwają prace planistyczne, powstają 
kolejne projekty, wizualizacje, a inwestorzy zacierają ręce, realizację utrudniają skomplikowane procedury prawne. 
Władze spółki mają pomysł, co zrobić, aby usprawnić proces oraz zaoszczędzić czas i pieniądze.

Ce n t r a l n y  P o r t 
K o m u n i k a c y j n y  t o 

najszerzej zakrojona od 
lat inwestycja w Polsce. 
W budowę przedsięwzięcia 
z a a n g a ż o w a n e  b ę d ą 
tysiące osób – specjalistów, 
inżynierów, architektów 
i firm budowlanych. Wciąż 
jednak brak jest realnych 
d z i a ł a ń  w  te j  s p r aw i e. 
Mieszkańcy terenów, na 
których powstanie CPK żyją 
w niepewności, co stanie się 
z ich dorobkiem.

Eksperci zaznaczają, że 
niebawem powinny ruszyć 
pier wsze prace ziemne, 
polegające na ukształtowaniu 
i wyrównaniu terenu pod 
budowę,  jeszcze  pr zed 
uzyskaniem pozwolenia. 

- Port lotniczy to inwestycja 
o dużej skali, która wymaga 
szczegółowych przygotowań 
–  z w r a c a  u w a g ę  P i o t r 
Kasprzyk, dyrektor Biura 
Prawnego Komponentu 
Lotniskowego CPK.

Specustawa rozwiązaniem?
Specjal iści  w zak resie 

budowy i prac technicznych 
oceniają, że rozpoczęcie 
p r o c e s u  n i w e l a c j i 
t e r e n u  r o z p o c z ę t e  n a 
e t a p i e  o p r a c ow y w a n i a 
dokumentacji oraz ogólnych 
parametrów pozwoliłoby 
zaoszczędzić czas i pieniądze.

– Obowiązujące prawo 
b u d o w l a n e  u z n a j e 
n i w e l a c j ę  z a  e l e m e n t 
prac przygotowawczych. 
A to oznacza, że podjęcie 
j a k i c h k o l w i e k  d z i a ł a ń 
w y m a g a  u z y s k a n i a 
osobnego pozwolenia na 
budowę. To z kolei pociąga 
za sobą prz ygotowanie 
m.in. kompletnego projektu 
budowlanego, który na tym 
etapie nie jest konieczny 
i uzyskanie pozwolenia na 
budowę dla całego lotniska 
– tłumaczy Piotr Kasprzyk.

Spółka na tym etapie może 
wystąpić o pozwolenie na 
budowę poszczególnych 
c z ę ś c i  i n f r a s t r u k t u r y 
lotniska, ale wówczas prace 
p r z y g o t o w a w c z e  b ę d ę 
mogły być realne tylko 

w tym zakresie. Jak wobec 
tego przyspieszyć proces 
wstępny?

Oczekiwanie na decyzję 
lokalizacyjną

CPK przewiduje obecnie 
możliwość rozpoczęcia prac 
przygotowawczych zaraz 
p o  o t r z y m a n i u  d e c y z j i 
lokalizacyjnej. Dokonanie 
koniecznych prac zanim 
spółka otrzyma oficjalne 
p o z w o l e n i e  u s p r a w n i 
działania w zakresie realizacji 
p r z e d s i ę w z i ę c i a .  Ta k i e 
rozwiązanie stosowane jest 
między innymi w specustawie 
jądrowej. 

–  N a  j e j  p o d s t a w i e 
[specustawy – przyp. red.] 
s p ó ł k a  u z y s k u j e  t y t u ł 
prawny do nieruchomości. 

N i e  m u s i  w ó w c z a s 
czek ać  na  zakończenie 
p r a c  p r o j e k t o w y c h 
i uzyskanie pozwoleń na 
budowę poszczególnych 
obiektów. I może rozpocząć 
kompleksową niwelację 
terenu – informuje Piotr 
Kasprzyk.

Szybką koleją na lotnisko
C e n t r a l n y  P o r t 

K o m u n i k a c y j n y  t o 
i n w e s t y c j a ,  k t ó r a  m a 
powstać w gminie Baranów, 
ok. 40 km od Warszawy. 
W fazie początkowej CPK 
ma obsługiwać ok. 45 mln 
pasażerów w roku. 

Równolegle do planów 
b u d o w y  p o r t u ,  t r w a j ą 
prace projektowe związane 
z  z a p e w n i e n i e m 
infrastruktury kolejowej oraz 
transportowej. Planowana 
jest budowa i modernizacja 
l inii  kolejowych na tym 
terenie. 

Na etapie  negocjacj i , 
przewiduje się ok. 1600 km 
nowych dróg oraz szlaków 
dojazdowych, w tym m.in. 
szybką kolej,  osiągającą 
prędkość do 250 km/h. Dzięki 
niej podróżujący z Warszawy 
do CPK będą mieli możliwość 
dojazdu w ciągu 15 min, zaś 
z Łodzi – 25 min.

Aneta Czarnecka
Fot.: cpk.pl

R E K L A M A

KĄC I K  ADOPCYJNY
Ten przystojny Pan to Valak dla 

przyjaciół Waluś. Duży, czarny 
ale zupełnie nie demoniczny!
Waluś to pies gentleman! 
Chłopak waży ok 40 kg, sięga 
powyżej kolan. Jest bardzo 
delikatnym psem i wrażliwym. 
W boksie zachowuje czystość. 
Zna podstawowe komendy, jest 
bardzo grzeczny! Ciężko określić wiek chłopaka. Jego 
zęby są w dobrym stanie. Szacujemy, że może mieć ok 
6-9 lat. Waluś uwielbia ludzi! Choć zdarza się, że na panów 
powarczy i naszczeka. To wyjątkowy żarłok! Je bardzo 
łapczywie i jedzenie traktuje jako zasób. Bardzo ładnie 
chodzi na smyczy. Szczepienia: tak, chip: tak, kastracja: 
w trakcie, stosunek do dzieci: pozytywny, stosunek do 
psów: raczej jedynak, stosunek do kotów: nieznany.

Fot. Wojtek Koziara

Zoja wróciła z adopcji. Powód: 
Państwo nie poradzili sobie 
z sunią. Prosimy nie oceniać, 
czasem tak bywa, że pies 
i ludzie się nie zgrają, a Zoja 
to wymagający pies, nie dla 
każdej rodziny. To młoda, około 
roczna sunia, która błąkała się 
po ulicach Pruszkowa. Być może 

kiedyś miała dom, jednak nie był to dom, który poświęcił 
jej odpowiednią ilość czasu i pracy. Uwielbia kontakt 
z człowiekiem, niestety przy aktualnej energii i ekscytacji 
przez przypadek i dorosłego może przewrócić. Kocha ludzi 
i widać to przy każdym kontakcie, niestety wymaga pracy 
i cierpliwości. Sunia w tym momencie nie nadaje się do 
domu z młodszymi dziećmi. Szczepienia: tak, chip: tak, 
kastracja: tak, stosunek do dzieci: pozytywny, nie polecana 
do dzieci poniżej 12 lat ze względu na żywiołowość, 
stosunek do psów: pozytywny, stosunek do kotów: 
pozytywny, sprawdzony.                      Fot. Wojtek Koziara

***
Osoby zainteresowane adopcją prosimy 

o kontakt: 698-940-045 lub adopcje@psnrz.org.pl
Osobom zainteresowanym prześlemy ankietę 

adopcyjną, którą należy wypełnić i odesłać. Ankieta 
pomoże nam lepiej Was poznać
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Z A P R A S Z A M Y

25 października (piątek)
Godz. 10.00 i 12.00 „Gdzie są Gwiazdy z tamtych lat” - 

Szlagiery 20-lecia międzywojennego
Zapraszamy do sali widowiskowej na koncert w ramach 

cyklu „Gdzie są Gwiazdy z tamtych lat”za sprawą poznańskiego 
zespołu Gentle Swing przeniesiemy się w czasy 20-Lecia 
międzywojennego.  Wstęp wolny!! Bezpłatne wejściówki do 
odbioru od 23.09 w kasach kina. Jedna osoba po okazaniu 
Grodziskiej Karty Mieszkańca może odebrać maksymalnie 
2 wejściówki

Miejsce: Kino Centrum Kulturyul. Spółdzielcza 9 Grodzisk 
Mazowiecki;

Godz. 19.00 Kabaret 20-lecia międzywojennego 
„Humor i piosenka z tamtych lat”

Inauguracja koncertów w ramach cyklu „Salonik Sztuk 
Arsus”. Gospodyni – Mirosława Liszcz. W programie utwory: 
M. Hemara, J. Tuwima, T Boy’a – Żeleńskiego w wykonaniu 
aktora Mirosława Kowalczyka. Wstęp wolny.

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

Godz. 19.00 Users w Kinie Nokowym 
Doceniony na wielu ważnych festiwalach „Users” to 

przejmujący fi lm o relacjach w świecie internetu. Relacjach? 
Czy raczej samotności, której nie sposób przełamać, mimo 
przekraczania kolejnych granic intymności? Intymności? A może 
chodzi raczej o coraz to nowe akty rozpaczliwej autokreacji?
 Po projekcji będą mogli Państwo porozmawiać z twórcami 
fi lmu: reżyserem i współscenarzystą Jakubem Piątkiem oraz 
odtwórcą jednej z  głównych ról oraz współtwórcą scenariusza 
Dobromirem Dymeckim. Wstęp wolny!

Film przeznaczony jest dla dorosłego odbiorcy.
Miejsce: Nadarzyński Ośrodek Kultury Pl. Poniatowskiego 

42, Nadarzyn;
Godz. 19.00 Koncert: „Z miłości do salsy”
Gorące rytmy na jesienne wieczory w wykonaniu El Salsero 

and Luis Nubiola. Liczba miejsc ograniczona, zapisy na 
bezpłatne wejściówki od 14 paździenika.

Miejsce: sala kameralna OK. Brwinów, ul. Wilsona 2.

26 października (sobota)
Godz. 14.00 – 20.00 Dzień Żeglarski w Mediatece
P r a w d o p o d o b n i e  p i e r w s z e  t a k i e  w y d a r z e n i e 

w Grodzisku, a na pewno w Mediatece! Mediateka Grodzisk 
zamieni się w żeglarskie centrum Mazowsza! Atrakcje dla 
dużych i małych. Od 14:00 animacje, zabawy i konkursy 
dla najmłodszych, a o 17:00 koncert Stare Dzwony – 
pierwszego zespołu szantowego w Polsce! Wejście na 
koncert – darmowe, jednak ilość miejsc ograniczona.
Darmowe wejściówki do odbioru w mediatece.

Miejsce: Mediateka, ul. 3 Maja 57, Grodzisk Mazowiecki;
Godz. 16.00 „Chryzantemy Złociste…”
Wieczorek taneczny w Klubie Seniora „Wesoła Chata”. 
Miejsce: Dom Kultury „Miś” Ośrodka Kultury „Arsus” 

w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy ul. Traktorzystów 20.

27 października (niedziela)
Godz. 12.00 Salon poezji K40
Szarp Pan bas”, czyli Starsi Panowie cz. II. Czytają: Krystyna 

Tkacz i Jerzy Schejbal, śpiew: Katarzyna Łochowska, 
akompaniament: Marcin Mazurek, scenariusz: Ewa Telega, 
producent: Lucyna Kowalska, scenografi a: Justyna Kucharska 
- Kwiaciarnia Studio Florystyczne Antonia. Wstęp wolny!

Miejsce: Nadarzyński Ośrodek Kultury Pl. Poniatowskiego 
42, Nadarzyn;

Godz. 16.00 „Żyć się chce” - koncert Alicji Majewskiej
Prezydent Pruszkowa oraz dyrektor Miejskiego Ośrodka 

Kultury „Kamyk” zapraszają na koncert Alicji Majewskiej, 
Włodzimierza Korcza i Warsaw Opera Quartet. Wejściówki do 
odbioru 21 października w kasie MOK w godz. 16.00 – 21.00 
oraz na stronie www.mok-kamyk.pl/majewska

Miejsce: sala widowiskowa CDK, Miejski Ośrodek Kultury 
„Kamyk” ul. Bohaterów Warszaw 4, Pruszków;

Godz. 16.00 Promocja książki „Śladami Fryderyka 
Chopina w Milanówku”

W 170. rocznicę śmierci Fryderyka Chopina i w 75 rocznicę 
przywiezienia urny z sercem F. Chopina do Milanówka – 
Milanowskie Centrum Kultury i Milanowskie Towarzystwo 
Letnicze zapraszają na promocję nowej książki Andrzeja 
Pettyna „Śladami Fryderyka Chopina w Milanówku”. .Promocji 
towarzyszyć będzie koncert muzyki F. Chopina w wykonaniu 
Katarzyny Koleckiej i Patrycji Korszeń. Ponadto wystąpią 
Aleksandra Boniecka – alt i Capella Milanoviensis. Oprawa 
muzyczna Dariusz Biernacki, akompaniament Alicja Brzeska. 
Promocji książki towarzyszyć będzie wystawa grafi ki Mariusza 
Koszuty tematycznie związana z Fryderykiem Chopinem.

Miejsce: sala konferencyjna Urzędu Miasta Milanówek 
przy ul. Spacerowej 4.

Zebrał: (mg)

•Wystawy •Filmy •Koncerty •Spotkania

C z y można opublikować f i lmik 
z  koncer tu?
Coraz to bogatsza oferta kulturalna zachęca do uczestnictwa w plenerowych koncertach. Co jednak w sytuacji, 
gdy chcielibyśmy uwiecznić występ ulubionego artysty amatorskim (lub też nie) sprzętem, a następnie podzielić 
się nagraniem w mediach społecznościowych lub w gronie znajomych?

Jak to już bywa z prawem 
autorskim sprawa jest 

oczywiście niejednorodna 
i dość skomplikowana. Na-
grywając, a następnie rozpo-
wszechniając taki materiał, 
możemy naruszyć nie tylko 
prawa autorskie, ale również 
prawa pokrewne oraz dobra 
osobiste (bezprawne użycie 
wizerunku). 

Ale po kolei... 

Na użytek osobisty
Co do zasady, jeżeli nie 

ma wyraźnego zastrzeżenia 
(vide obiekty wojskowe), 
samo nagranie nie stanowi 
ingerencji w prawa autorskie 
oraz prawa występujących 
artystów. Do naruszenia do-
chodzi w momencie rozpo-
wszechnienia np. fragmen-
tu wykonywanego utworu. 
A i rozpowszechnienie roz-
powszechnieniu nierówne, 
gdyż należy pamiętać o tzw. 
dozwolonym użytku pry-
watnym. Opisany w art. 23 
ustawy o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych (da-
lej Pr. Aut.) zezwala na nie-
odpłatne korzystanie z już 
rozpowszechnionego utwo-
ru (wykonanie piosenki na 
koncercie oczywiście mieści 
się w katalogu środków roz-
powszechnienia) w zakresie 
własnego użytku osobistego. 
Dodatkowo, przedmiotowa 
regulacja zezwala nam na 
dzielenie się takim „egzem-
plarzem” (np. kopią nagrania) 
z osobami „pozostającymi 
w  z w i ą z k u  o s o b i s t y m , 
w szczególności pokrewień-
stwa, powinowactwa lub 
stosunku towarzyskiego.” 
W tym konkretnym kontek-
ście sprawa jest prosta - mo-
żemy dowolnie korzystać 
z cudzych utworów, jeżeli 
robimy to zgodnie z zasa-
dami dozwolonego użytku 
osobistego.

Prawny monopol twórcy
Tak jak już wspominałem 

na wstępie, w momencie 
publicznego udostępnienia 
nagrania z występu może 
dojść do naruszenia szeregu 
przepisów. Przede wszystkim 
prawa autorskiego (zarówno 
osobistego, jak i majątkowe-
go) twórcy utworu. Przypo-
mnijmy, że do katalogu praw 
osobistych zalicza się m.in. 
prawo do nadzoru nad spo-
sobem korzystania z utworu 
(art. 16 pkt 5 Pr. Aut.) czy 
prawo nienaruszalności tre-
ści i formy utworu oraz jego 
rzetelnego wykorzystania 
(art. 16 pkt 3 Pr. Aut.). Z kolei, 
prawa majątkowe upraw-
niają autora do korzystania 
z utworu i rozporządzania 
nim na wszystkich polach 
eksploatacji oraz do pobie-
rania wynagrodzenia za ko-
rzystanie z tego utworu. (art. 

17 Pr. Aut.). Wydaje się być 
zatem oczywiste, że nieau-
toryzowane upublicznienie 
fragmentu koncertu narusza 
wyżej wskazane przepisy 
ustanawiające swego rodzaju 
prawny monopol twórcy.

Prawa pokrewne
Czasami zdarza się również 

tak, że oprócz (albo zamiast) 
autora lub współautorów, na 
scenie znajdują także tzw. 
artyści wykonawcy. Do tej ka-
tegorii przepisy zaliczają in-
strumentalistów, wokalistów, 
dyrygentów oraz „inne osoby 
w sposób twórczy przyczy-
niające się do powstania 
wykonania” - chodzi oczy-
wiście o wykonanie utworu 
innego twórcy. Art. 85 Pr. Aut. 
przyznaje artystycznym wy-
konaniom odrębną ochronę 
prawną zaliczaną do kate-
gorii tzw. praw pokrewnych. 
Uprawnienia te, poniekąd 
pokrywają się z prawami 
autorskimi twórcy, jednak 
należy pamiętać, że te dru-
gie chronią swoje podmioty 
w o wiele szerszym zakresie.

Ochrona wizerunku artysty 
i publiczności

Żeby jeszcze bardziej skom-
plikować sytuację wspomnę 
o ochronie wizerunku - za-
równo artysty, jak i publicz-
ności. Nie sposób przecież 
nie zgodzić się z twierdze-
niem, że nagrywając frag-
ment występu, utrwalamy 
także wizerunek twórcy, 
a dodatkowo, nagrywając 
z perspektywy widza, ciężko 
uniknąć sytuacji, w której 
ktoś z publiczności nie poja-
wi się w kadrze. Art. 81 ust. 
1 Pr. Aut. stanowi, że „roz-
powszechnianie wizerunku 
wymaga zezwolenia osoby 
na nim przedstawionej.” Na 
szczęście i od tej zasady ist-
nieją pewne wyjątki, które 
mogą uratować nas od nie-
przyjemnych konsekwencji. 
Otóż, zgodnie z ustępem 

drugim, cytowanego wyżej 
przepisu, „Zezwolenia nie 
wymaga rozpowszechnia-
nie wizerunku: 1) osoby po-
wszechnie znanej, jeżeli wize-
runek wykonano w związku 
z pełnieniem przez nią funkcji 
publicznych (...); 2) osoby sta-
nowiącej jedynie szczegół ca-
łości takiej jak zgromadzenie, 
krajobraz, publiczna impre-
za.” Jeżeli wykonawca, na któ-
rego koncercie jesteśmy, jest 
osobą powszechnie znaną, 
to jego występ śmiało można 
zaliczyć do kategorii „peł-
nienia funkcji publicznych”. 
To samo dotyczy drugiego 
przytoczonego wyjątku – 
rozpowszechniając nagra-
nie tłumu, z którego trudno 
wychwycić poszczególne 
twarze, nie powinniśmy bać 
się żadnych przykrych konse-
kwencji. Oczywiście wszystko 
zależy od kadru i konkret-
nych okoliczności danej spra-
wy. Jeżeli ktoś stwierdzi, że 
jego wizerunek nie stanowi 
„szczegółu” i został precyzyj-
nie utrwalony, a następnie 
bezprawnie udostępniony 
– wtedy musimy liczyć się 
z dochodzeniem swoich racji 
na drodze sądowej.

Brak zgody artysty
Wyżej opisane przykłady 

dotyczą imprez, na których 
nie ma ofi cjalnego i wyraź-
nego zakazu używania urzą-
dzeń rejestrujących dźwięk 
i obraz. Może jednak zdarzyć 
się tak, że organizator sko-
rzysta ze swojego prawa do 
dowolnego ustanowienia 
warunków świadczeń i np. na 
żądanie artysty całkowicie za-
każe używania jakichkolwiek 
urządzeń (w tym np. telefo-
nów komórkowych) podczas 
trwania koncertu. W przy-
padku imprez biletowanych 
robi to za pomocą regulami-
nu imprezy, stanowiącego 
w tym wypadku wzorzec 
umowy w rozumieniu prze-
pisów prawa cywilnego.

W takiej sytuacji, niezasto-
sowanie się do tego typu 
wytycznych może wiązać się 
z tym, że ochrona każe nam 
natychmiastowo opuścić 
teren imprezy. Należy też 
pamiętać, że sami artyści 
różnie reagują na nagrywanie 
występu przez publiczność. 
Dochodzi czasem do ko-
micznych sytuacji, w których 
koncert jest przerywany, aby 
wykonawca mógł wygłosić 
personalną tyradę w sto-
sunku do niesfornego fana. 
Zdarzają się również gwiazdy 
(m.in. nieżyjący już Prince, 
Alicia Keys czy Donald Glover 
występujący pod pseudoni-
mem Childish Gambino), któ-
re wymagają, aby uczestnicy, 
przed wejściem na teren kon-
certu zostawili swoje telefony 
w specjalnie przeznaczonych 
na to miejscach. Jak tłumaczą 
sami artyści, chodzi o to, 
aby widownia była w 100 % 
zaangażowana i obecna, bez 
zbędnych rozpraszaczy, ta-
kich jak właśnie smartphony.

Działalność informacyjna
Na sam koniec wypada 

jeszcze wspomnieć o dzia-
łalności informacyjnej, która 
stanowi wyjątek od wszelkich 
wyżej omówionych reguł. 
Wolno bowiem w sprawoz-
daniach o aktualnych wyda-
rzeniach przytaczać utwory 
wówczas wykonane, jeżeli 
takie wykorzystanie będzie 
uzasadnione celem infor-
macyjnym i nie przekroczy 
granic dozwolonego użytku 
publicznego uregulowanego 
w art. 25 Pr. Aut.

Paweł Kowalewicz, 
prawnik w Fundacji Legalna 

Kultura
Publikacja powstała w ra-

mach Społecznej kampanii 
edukacyjnej Legalna Kultura  

https://www.legalnakultu-
ra.pl/pl/prawo-w-kulturze/
prawo -w-prakt yce/new-
s/3290,czy-mozna-opubli-
kowac-fi lmik-z-koncertu

www.fl eschmazowsza.com.pl
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Rewolucja w OZE. Firmy będą 
oszczędzać na energii
Przedsiębiorcy zostali włączeni do definicji prosumenta w myśl Ustawy o  odnawialnych źródłach 
energii. Nowelizacja może przyczynić się do wzrostu zainteresowania mikroinstalacjami OZE, 
a także w kilkuletniej perspektywie przynieść wymierne oszczędności w kosztach zakupu prądu, 
zwłaszcza małym i średnim firmom.

Zmiany, które weszły w życie, 
są związane między innymi 

z modyfi kacją defi nicji prosumenta. 
Dzięk i  nowel izacj i  n ie  ty lko 
gospodarstwa domowe, ale także 
przedsiębiorstwa mogą korzystać 
z systemu opustów. Oznacza to, że 
fi rmy posiadające własne instalacje 
fotowoltaiczne czy wiatrowe są 
uprawnione do odprowadzania 
n a d w y że k  w y p ro d u k ow a n e j 
energii  elektr ycznej do sieci 
i 

odbierania ich w momencie 
większego zapotrzebowania. 

Koszty bardziej zbilansowane
W korzystny dla prosumentów 

sposób doprecyzowano zapisy 
dotyczące regulowania rachunków. 
N i e w y k o r z y s t a n a  e n e r g i a 
elektryczna w danym okresie 
rozliczeniowym przechodzi na 
kolejne miesiące, ale nie na dłużej 
niż rok od daty wprowadzenia 

nadwyżki do sieci.
Nowe rozwiązania sprawiają, że 

koszty przedsiębiorstw związane 
z opłatami za prąd mogą stać 
s i ę  b a r d z i e j  z b i l a n s o w a n e , 
a samo prowadzenie działalności 
g o s p o d a r c z e j  o b a r c z o n e 
mniejszym ryzykiem. Szczegółowe 
zasady, ujednolicające sposób 
d o k o n y w a n i a  r o z l i c z e ń 
prosumentów energii odnawialnej 
oraz ochronę ich interesów, ma 

R E K L A M A

zapewnić opracowywane obecnie 
rozporządzenie.

Należy pamiętać, że posiadana 
mikroinstalacja powinna mieć do 
50 kW mocy, a wytwarzanie energii 
nie może być przeważającą częścią 
działalności przedsiębiorstwa.

Zrównoważony rozwój
J a k  p o k a z u j ą  s t a t y s t y k i , 

popularność fotowoltaiki w Polsce 
gwałtownie rośnie. Według danych 
Polskich Sieci Elektroenergetycznych, 
łączna moc tego typu instalacji 
w naszym kraju, zgodnie ze stanem 
na 1 września, wyniosła 940,9 
MW. To oznacza wzrost o 156% r/r 
i o 6,6% od sierpnia do września 2019 
r. Trend potwierdza też Ministerstwo 
Przedsiębiorczości i Technologii, 
które podaje, że w Polsce w 2018 
roku powstało około 28 tysięcy 
instalacji fotowoltaicznych. To ponad 
dwa razy więcej niż rok wcześniej.

– Należy spodziewać się, że 
nowelizacja ustawy przyczyni się do 
zwiększenia udziału instalacji OZE 
w krajowym miksie energetycznym. 
Objęci systemem prosumenckim 
p r z e d s i ę b i o r c y ,  w  o b l i c z u 
prawdopodobnych wzrostów 
kosztów energii, zapewne będą 
korzystali z możliwości generowania 
długofalowych oszczędności. To 
działanie korzystne nie tylko dla 
ich własnego biznesu, ale także 
nas wszystkich ze względu na 
zwiększanie udziału „czystych” 
technologii w energetyce – mówi 
Anna Sawicka, Główny Specjalista 
ds. Rozwoju Strategii Ekologicznej 
Banku Ochrony Środowiska (BOŚ).

 Dziś nad Wisłą dominującym 
surowcem energetycznym jest 
węgiel. Struktura produkcji energii 
mus i  być  jednak  s topniowo 
dywersyfi kowana, właśnie poprzez 
rozwój technologii bezemisyjnych. 
Polska oraz pozostałe państwa 
członkowskie Unii Europejskiej 
prz ystąpiły  do Porozumienia 

Paryskiego, którego wdrażanie 
nastąpi poprzez uregulowania 
przyjęte w polityce na rzecz klimatu 
i energii do 2030 roku. Jednym z jej 
głównych celów jest zapewnienie 
udziału co najmniej 32% OZE 
w całkowitym zużyciu energii w UE.

Inwestycje w praktyce
Decydując się na instalację 

fotowoltaiczną bądź wiatrową, 
n a l e ż y  s k o r z y s t a ć  z  u s ł u g 
profesjonalnego projektanta, który 
oszacuje odpowiednią do naszych 
potrzeb moc systemu. To klucz do 
optymalizacji kosztów – zarówno 
dot ycząc ych samej  budow y, 
jak i związanych z późniejszymi 
opłatami.

Źródło o mocy do 10 kW może 
okazać się korzystniejsze, nawet 
jeżeli w całości nie będzie pokrywać 
zapotrzebowania przedsiębiorstwa 
na energię.

– W przypadku instalacji o mocy do 
10 kW opust wynosi 0,8, co oznacza, 
że można odebrać 80% energii 
wprowadzonej do sieci, bez żadnych 
dodatkowych opłat. W przypadku 
mikroinstalacji 10-50 kW opust 
wynosi 0,7 – tłumaczy Anna Sawicka.

Z a i n te re s ow a n i e  w ł a s ny m i 
instalacjami słonecznymi wynika 
między innymi z prognozowanych 
wzrostów cen energii. Im prąd jest 
droższy, tym przedsiębiorcy chętniej 
szukają możliwości ograniczenia 
kosztów. Jednak barierą dla niejednej 
fi rmy może być początkowa cena 
inwestycji – instalacja o mocy 40-50 
kW to koszt ok. 200 tysięcy złotych. 
Szukając źródeł fi nansowania warto 
zwrócić uwagę na prowadzony 
przez NFOŚiGW program „Energia 
Plus” bądź oferty komercyjne 
(np. kredyt EKOoszczędny BOŚ) 
wraz z dedykowaną sektorowi 
MŚP gwarancją Biznesmax Banku 
Gospodarstwa Krajowego, która 
zapewnia dotację na spłatę odsetek.

Tekst i foto: CE Comunication
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O G Ł O S Z E N I A  D R O B N E
 o d  o s ó b  p r y w a t n y c h  z a  d a r m o !

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

- D u ż a  h u r t o w n i a  s p o ż y wc z a 
w Nadarzynie zatrudni osobę do działu 
księgowego. Tel. 604 492 736

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

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

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

SZUKAM PRACY:
-Podejmę każdą pracę fi zyczną. Mam 

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

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

603 903 405
-Kolekcjoner kupi wózki boczne 

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

-Kolektor ssący do Renault silnik: 
1,6 16 V stan bardzo dobry sprzedam.
Cena: 50 zł. Tel. 509 635 494

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-Sprzedam tłumik i dwa boki do 
Zaporożca. Tel. 606 803 746

NIERUCHOMOŚCi:
-Bramki k. Błonia dom z działką

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

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

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

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

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

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

-Sprzedam plac budowlany o pow. 
1000 m2 przy ul. Tulipanów w Nowej 
Wsi. Tel. 792 569 027

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

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

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

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

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

- G a z o w y  o g r z e w a c z  w o d y
z elektrycznym zapłonem „Mastercook”. 
Cena: 150zł. Tel. 509 075 441

-Kupię dużą,  grubą plandekę 
ciągnikową. PILNE. Tel. 571 398 457

-Kupię stary sprzęt audio: Unitra, 
Radmor, Fonica i Tonsil. Tel. 507 165 453

- K u p i ę  u m u n d u r o w a n i e 
i wyposażenie Milicji Obywatelskiej, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-Sprzedam kasetkę metalową. Tel. 
510 407 176

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

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

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

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

Sprzedam kwiaty magnolie Tripetala 
po 75 zł. Tel. 574 215 996

-Sprzedam kurtki męskie, wzrost 
180 cm, stan dobry, 25zł/szt + kurtkę 
skórzaną. Tel. 509 075 441

-Sprzedam lodówko - zamrażarkę 

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

- S p r z e d a m  l u s t r o  s t o j ą c e 
z możliwością powieszenia: wys. 140 
cm. Cena: 100 zł. Tel. 694 930 816

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

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

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

- S p r z e d a m  m e b l e  k u c h e n n e 
używane, piecyk elek., okap, zmywarkę, 
lodówkę. Tel. 602 470 743

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

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

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

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

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

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

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

-Sprzedam radio samochodowe 
Pioneer KE-173B na kasety wraz 
z kieszenią i okablowaniem. Cena: 50 
zł. Tel. 574 215 996

-Sprzedam rower typ „Szurkowski”, 
cena: 150 zł. Tel. (22) 662 64 86, 696 
29 27 74

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

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

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

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

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

-Sprzedam szkło zbrojone o wym. 

97x75 cm, 25 sztuk. TANIO. Tel. (22) 
723 69 39

-Sprzedam trzy okna plastikowe, 
białe o wym. 147x108 cm ze szprosami. 
Tel. 606 803 746

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

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

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

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

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

USŁUGI:
-DDD. Dezynfekcja, Dezynsekcja, 

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

-Lecznie pijawkami medycznymi. 
Wizyty domowe. Zamawianie wizyt. 
Tel.  533 830 980. Certyfikowany 
Hirudoterapeuta. Zapraszam

- O d k l e s z c z a n i e .  S k u t e c z n e 
zwalczanie kleszczy na terenie Twojej 
posesji. Kontakt: www.insekt24.pl. Tel. 
533 780 170. Zapraszam

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

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

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

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

RÓŻNE:
-Bezpłatny wywóz złomu itp. Tel. 515 

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

755 74 87
-Odkupię stare, nowe i niepotrzebne 

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

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

Co powinniśmy wiedzieć przed zakupem działki – c. d.
Kontynuujemy omawianie trudnego wyboru miejsca pod budowę wymarzonego domu. Odpowiedź na odwieczne pytanie: na co zwracać wówczas uwagę można udzielić 
bardzo prostą: wybierajcie Państwo taką lokalizację jaka Wam się podoba. Nie jest to jednak takie proste i oczywiste. W poprzednim wydaniu skupialiśmy się na stronie 
formalnej, teraz omówimy warstwę merytoryczną.

Musicie Państwo zwrócić uwagę na wiele 
aspektów takich jak infrastruktura, 

okolica, miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego, plany urządzania lasów, 
planowane linie kolejowe lub drogi. Może 
się bowiem okazać się, że Wasza wymarzona 
nieruchomość znajdzie się w samym środku 
działek mieszkaniowo – usługowych lub 
np. pomiędzy dwiema drogami szybkiego 
ruchu.

Drodzy Państwo wbrew pozorom wiele 
rzeczy trzeba sprawdzić i wiele urzędów 
odwiedzić przed podjęciem ostatecznej 
decyzji dotyczącej zakupu działki czy domu. 
Zapewne żadna z tych rzeczy nie przyjdzie 
Państwu nawet do głowy gdy szczęśliwi 
będziecie chłonąć zapach sosnowego lasu 
znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie 
planowanej przez Was inwestycji.

I tu znów ze znanym już Państwu uporem 
odsyłam do naszych pośredników z biura 
Flesch Nieruchomości w Pruszkowie. 
P o ś r e d n i c y  n i e r u c h o m o ś c i  p o z a 
doświadczeniem posiadają przede wszystkim 
orientację w rynku nieruchomości.

Nasi agenci wiedzą o planowanych 
drogach czy inwestycjach, miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego nie mają 
bowiem przed nimi żadnych tajemnic. Ich 
wiedza i doświadczenie zapewnią Państwu 
pewność i bezpieczeństwo, a co za tym idzie 
tak cenny spokój podczas zawierania, tej jakże 
ważnej transakcji, jaką jest zakup domu lub 
działki pod jego budowę.

Nasi pośrednicy służą Państwu radą przez 
siedem dni w tygodniu, zawsze gotowi do 
pomocy.

Jesień to najlepszy moment na zakup 
wymarzonej działki tak by po dogłębnym 
sprawdzeniu oraz uzyskaniu wszelkich 
pozwoleń, na wiosnę móc rozpocząć budowę 
wymarzonego domu.

Do dzieła więc Drodzy Państwo, przy 
skorzystaniu z wiedzy profesjonalistów 
proces zakupu będzie czystą przyjemnością.

Katarzyna Włodarczyk
 FLESCH Nieruchomości,
Pruszków, ul. B. Prusa 95,

Tel. (22) 730 33 40
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Nr oferty: 
3783/1821/OMS

Rok budowy: 2000

Stan: do 
odświeżenia

Piętro: 3

Typ kuchni: widna

Kontakt 22 730 33 43

Nr oferty: 
3801/1821/OMS

Rok budowy: 2011

Stan: bardzo dobry

Piętro: 2

Typ kuchni: otwarta

Kontakt 22 730 33 40

Nr oferty: 
3797/1821/OMS

Rok budowy: 1970

Stan: do 
odświerzenia

Piętro: 1

Typ kuchni: widna

Kontakt 22 730 33 43

Nr oferty: 
3794/1821/OMS

Rok budowy: 1991

Stan: idealny

Piętro: 2

Typ kuchni: widna

Kontakt 22 730 33 40

Nr oferty: 
3799/1821/OMS

Rok budowy: 1971

Stan: do 
odświerzenia

Piętro: 4

Typ kuchni: oddzielna

Kontakt 22 730 33 40

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

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

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

Dom na sprzedaż

750 000 PLN

Nadarzyn

4 pok., 190 m2

Mieszkanie na sprzedaż

474 000 PLN

Pruszków

3 pok., 60 m2

Mieszkanie na sprzedaż

284 000 PLN

Grodzisk Mazowiecki

2 pok., 23 m2

Mieszkanie na sprzedaż

245 000 PLN

Pruszków

2 pok., 35 m2

Mieszkanie na sprzedaż

280 000 PLN

Pruszków

2 pok., 38 m2

Mieszkanie na sprzedaż

345 000 PLN

Warszawa - Bemowo

2 pok., 35 m2

Nr oferty: 
1943/1821/ODS

Rok budowy: 2009

Stan: bardzo dobry

Typ domu wolnostojący

Pow. działki 1056 m2

Kontakt 22 730 33 43

Nr oferty: 
3784/1821/OMS

Rok budowy: 1980

Stan: bardzo dobry

Piętro: 6

Typ kuchni: aneks

Kontakt 22 730 33 43

Mieszkanie na sprzedaż

355 000 PLN

Pruszków

3 pok., 60 m2

Nr oferty: 
1940/1821/ODS

Rok budowy: 2007

Stan: bardzo dobry

Typ domu wolnostojący

Pow. działki 1500 m2

Kontakt 22 730 33 40

Grodzisk Maz., Adamowizna 

5 pok., 178 m2

Dom na sprzedaż

835 000 PLN

Nr oferty: 
3201/1821/OGS

Rodzaj działki budowlana

Kształt prostokąt
30 m x 35 m

Dojazd asfaltowy

Kontakt 22 730 33 43

Nr oferty: 
3196/1821/OGS

Rodzaj działki budowlana

Kształt nieregularny
24 m x 22 m

Dojazd asfaltowy

Kontakt 22 730 33 40

Nr oferty: 
3200/1821/OGS

Rodzaj działki budowlana

Kształt nieregularny
35 m x 25 m

Dojazd asfaltowy

Kontakt 22 730 33 43

Działka na sprzedaż

385 000 PLN
Pruszków

700 m2

Działka na sprzedaż

275 000 PLN

Pruszków

520 m2

Działka na sprzedaż

220 000 PLN

Grodzisk Mazowiecki

1060 m2

Nr oferty: 
1890/1821/ODS

Rok budowy 2010

Stan: dobry

Typ domu szeregowiec

Pow. działki 247 m2

Kontakt 22 730 33 43

Dom na sprzedaż

650 000 PLN

Grodzisk Mazowiecki

5 pok., 186 m2

Dom na sprzedaż

699 000 PLN

Grodzisk Mazowiecki

7 pok., 220 m2

Dom na sprzedaż

299 000 PLN

Grodzisk Mazowiecki

4 pok., 108 m2

Nr oferty: 
1948/1821/ODS

Rok budowy 2012

Stan: bardzo dobry

Typ domu wplnostojący

Pow. działki 1200 m2

Kontakt 22 730 33 43

Nr oferty: 
1902/1821/ODS

Rok budowy: 2014

Stan: deweloperski

Typ domu wolnostojący

Pow. działki 1160 m2

Kontakt 22 730 33 40

Nr oferty: 
3172/1821/OGS

Rodzaj działki budowlana

Kształt prostokąt
16,5m x 280m

Dojazd asfaltowy

Kontakt 22 730 33 40

Działka na sprzedaż

160 000 PLN

Pniewy, Przęsławice

4500 m2
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N A     S P R Z E D A Ż

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

1944/1821/ODS Grodzisk Mazowiecki,
segment skrajny, stan deweloperski, 4 pokoje, 
pow. 118 m2, działka o pow. 270 m2, cena 
420.000 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

1 9 0 9 / 1 8 2 1 / O D S  P o d k o w a  L e ś n a ,
wolnostojący, 3 pokoje, pow. 70 m2, działka 
o pow. 1600 m2, cena 800.000 zł

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

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

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

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

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

1906/1821/ODS Ożarów 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1883/1821/ODS Opacz Kolonia, wolnostojący,
2 pokoje, pow. 80 m2, działka o pow. 600 m2,
cena 680.000 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

1852/1821/ODS Łochów, Pogorzelec,
wolnostojący, 3 pokoje, pow. 70 m2, działka 
o pow. 2100 m2, cena 299.000 zł

1850/1821/ODS Grodzisk Mazowiecki, Kozery,
wolnostojący, 4 pokoje, pow. 135 m2, działka 
o pow. 1500 m2, cena 385.000 zł

1851/1821/ODS Jaktorów, wolnostojący,
6 pokoi, pow. 155 m2, działka o pow. 1613 m2, 
cena 419.000 zł

1849/1821/ODS Grodzisk Maz., Szczęsne,
segment środkowy, stan deweloperski,
5 pokoi, pow. 160 m2, działka o pow. 323 m2,
cena 525.000 zł

1847/1821/ODS Michałowice, pół bliźniaka,
stan deweloperski, 6 pokoi, pow. 195 m2, 
działka o pow. 650 m2, cena 1.199.000 zł

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

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

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

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

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

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

1826/1821/ODS Pruszków, Żbików, 5 pokoi,
pow. 180 m2, działka o pow. 800 m2, cena
925.000 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

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

1 7 8 4 / 1 8 2 1 / O D S  Pr u s z kó w,  s e gm e n t
środkowy, stan deweloperski, 4 pokoje, pow. 
125 m2, działka o pow. 180 m2, cena 510.000 zł

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

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

1752/1821/ODS Warszawa Ursus, wolnostojący,
5 pokoi, pow. 300 m2, działka o pow. 420 m2,
cena 880.000 zł

1749/1821/ODS Nadar z yn,  Szamoty, 
wolnostojący, 4 pokoje, pow. 284 m2, działka 
o pow. 1640 m2, cena 1.700.000 zł

1748/1821/ODS Warszawa, Ursus, wolnostojący,
6 pokoi, pow. 180 m2, działka 977 m2, cena
1.250.000 zł

1737/1821/ODS Grodzisk Mazowiecki, 
wolnostojący, 4 pokoje, pow. 100 m2, działka 
o pow. 1045 m2, cena 489.000 zł

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

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

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

1698/1821/ODS Nadarzyn, wolnostojący,
9 pokoi, pow. 326 m2, działka pow. 1194 m2, 
cena 1.450.000 zł

1679/1821/ODS Nasielsk, Dobra Wola, 
wolnostojący, 2 pokoje, pow. 40 m2, działka 
pow. 3500 m2, cena 220.000 zł

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

1665/1821/ODS Nadar z yn,  Szamoty,
wolnostojący, 7 pokoi, pow. 280 m2, działka 
pow. 1000 m2, cena 930.000 zł

1650/1821/ODS Grodzisk Mazowiecki, stan 
deweloperski, 4 pokoje, pow. 160 m2, działka 
pow. 490 m2, cena 550.000 zł

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

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

1632/1821/ODS Nadarzyn, Urzut, wolnostojący,
5 pokoi, pow. 181 m2, działka pow. 2000 m2,
cena 834.000 zł

1635/1821/ODS Nadarzyn, Urzut, wolnostojący,
4 pokoje, pow. 240 m2, działka pow. 1000 m2,
cena 910.000 zł

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

1629/1821/ODS Nadarzyn, Strzeniówka,
wolnostojący, 5 pokoi, pow. 300 m2, działka 
pow. 2000 m2, cena 1.650.000 zł

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

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

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

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

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

1472/1821/ODS Pruszków, Ostoja, połowa
bliźniaka, 4 pokoje, pow. 200 m2, działka pow.
605 m2, cena 599.000 zł

1467/1821/ODS Nadarzyn, wolnostojący, 
5 pokoi, pow. 180 m2, działka pow. 2400 m2,
cena 730.000 zł

1451/1821/ODS Milanówek, wolnostojący,
3 pokoje, pow. 340 m2, działka pow. 1402 m2,
cena 790.000 zł

1443/1821/ODS Brwinów, wolnostojący, pow. 
230 m2, działka pow. 1300 m2, 5 pokoi, cena
1.570.000 zł

1448/1821/ODS Michałowice, wolnostojący,
4 pokoje, pow. 106 m2, działka pow. 916 m2,
cena 790.000 zł

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

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

1545/1821/ODS Raszyn, wolnostojący, stan
do wprowadzenia, 5 pokoi, pow. 210 m2, 
działka pow. 780 m2, cena 895.000 zł

1 5 2 8 / 1 8 2 1 / O D S  N a d a r z y n ,  R o z a l i n , 
wolnostojący, 3 pokoje, pow. 180 m2, działka 
pow. 1800 m2, cena 750.000 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MIESZKANIA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3684/1821/OMS Pruszków, kawalerka, pow. 
35 m2, cena 295.000 zł

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

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

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

3507/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 62 
m2, cena 389.000 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3131/1821/OGS Ożarów 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3112/1821/OGS Ożarów 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3049/1821/OGS Ożarów Mazowieck i 
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 Mazowieck i 
Płochocin, budowlana, pow. 5200 m2, cena 
950.000 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3009/1821/OGS Grodzisk Mazowiecki,
budowlana, pow. 1950 m2, cena 487.000 zł

3 0 1 5 / 1 8 2 1 / O G S  Wa r s z a w a ,  Wa w e r,
budowlana, pow. 850 m2, cena 799.000 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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