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U NAS. O Wólce Kosowskiej znów głośno

Centralne Biuro Antykorupcyjne 
zatrzymało 18 osób
Jakiś czas temu pisaliśmy o kosztownej kradzieży biżuterii w jednym z centrów handlowych w Wólce 
Kosowskiej. Tym razem, Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało tam 18 osób, które zaangażowane były 
w przestępstwo opiewające na kwotę prawie 9 miliardów złotych. Chodzi o działalność gospodarczą, w wyniku 
której przetransferowano zagranicę kolosalne pieniądze pochodzące z niezapłaconych podatków. 

Zatrzymania miały miejsce 11 lutego 
i brało w nich udział prawie 300 

funkcjonariuszy CBA, Straży Granicznej 
oraz Żandarmeri i  Wojskowej.  W 
nielegalną działalność zaangażowanych 
było co najmniej 18 osób, a w ręce służb 
wpadli m.in. prezes krajowej instytucji 
płatniczej oraz pięć osób zarządzających 
firmą. Pozostałe osoby odpowiadały 
za transfer środków płatniczych poza 
granice kraju. Z informacji CBA wynika, 
że wciąż prowadzone są czynności 
sprawdzające oraz przeszukania ponad 

60 domów oraz miejsc pracy.
Z dotychczasowych ustaleń śledczych 

wynika, że grupa przestępcza działała 
w ramach 26 firm na terenie Wólki 
Kosowskiej. Firmy zarządzane były 
przez obywateli krajów takich jak: 
Polska, Chiny, Ukraina czy Wietnam. 
Prawdopodobnie działalność na terenie 
Wólki prowadzona była od 2016 do 2019 
roku, a w jej wyniku przetransferowano 
około 9 miliardów złotych. Środki te 
pochodziły z podatków, które nie zostały 
uiszczone. 

U s t a l o n o  t a k ż e ,  ż e  o s z u s t w a 
f inansowe polegały również na 
zaniechaniu sprawozdań fi nansowych 
do KRS lub składaniu ich z fałszywymi 
danymi, które nie przystawały do 
realnych dochodów firm. Obecnie 
funkcjonariusze prowadzą czynności 
sprawdzające, których rezultatem 
będzie próba oszacowania strat Skarbu 
Państwa w postaci nieodprowadzonych 
podatków CIT i PIT.

Aneta Czarnecka
Fot.: CBA

MIEJSCE NA TWOJĄ 
REKLAMĘ

KONTAKT: 885 585 001,
885 585 005, 601 967 788

Suntago Wodny 
Świat oblężony
W poprzednim numerze pisaliśmy o otwarciu Park 
of Poland. Miejsce już zachwyca klientów, a bilety 
znikają w mgnieniu oka. Goście, którzy zdążyli 
odwiedzić obiekt, a w tym włodarz Grodziska 
Mazowieckiego, Grzegorz Benedykciński przyznają, 
że warto zajrzeć w to miejsce.

– To fantastyczne miejsce do wypoczynku i rekreacji 
na najwyższym poziomie. Spełnia najwyższe standardy 
i myślę, że nigdzie w Europie nie powstydzimy się 
go – podkreśla Grzegorz Benedykciński. – Bardzo się 
cieszę i gratuluję burmistrzowi Kurkowi (włodarz gminy 
Mszczonów – przy. Red.), z którym znam się od lat. To 
duży sukces dla jego gminy, ale także dla gmin sąsiednich, 
w tym naszej. Zyskujemy doskonałe miejsce do 
wypoczynku i rekreacji, do którego można dojechać 
w 20 minut – dodaje.

Przypomnijmy, że obiekt oferuje 32 zjeżdżalnie, w tym – 
najdłuższą – 320-metrową, 18 różnych basenów o łącznej 
powierzchni 3500 m2 oraz 10 saun z różnych stron świata 
i 12 tematycznych atrakcji.

Burmistrz twierdzi, że słowa uznania należą się również 
inwestorowi.

– Mógł przeprowadzić to przedsięwzięcie w silniejszych 
ekonomicznie i gospodarczo miejscach w Europie, a jednak 
postawił na Polskę. W tym kontekście budowa Suntago 
to nie tylko sukces dla regionu, lecz ogólnie dla kraju – 
twierdzi Benedykciński.

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego mówi także 
o pomyśle zorganizowania linii autobusowej dowożącej 
mieszkańców Grodziska do Suntago, choć – jak przyznaje, 
być może nie będzie takiej potrzeby:  – Szczerze mówiąc 
nie sądzę, by była taka potrzeba, bo można przewidywać, 
że mieszkańcy będą pewnie korzystać z parku jeden 
albo dwa razy w miesiącu. Ale jeśli będzie wśród ogółu 
wola powołania takiego połączenia, to się do tego 
przymierzymy – zaznacza.

Wyczekiwany przez Polaków obiekt rekreacyjny to 
dopiero początek ogromnej inwestycji. Zajmuje bowiem 
tylko 20 ha z około 400-hektarowego terenu Park of 
Poland. Reszta powierzchni przeznaczona jest na sztuczne 
jezioro, hotele oraz osiedla domków do wynajęcia, 
apartamentowce i sale konferencyjne. 

Aneta Czarnecka
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SPOŁECZEŃSTWO. Chleb Życia kontynuuje dzieło w Brwinowie

Wyjść chociaż na półprostą!
Od 26 lat Wspólnota Chleb Życia prowadzi w Brwinowie dom dla samotnych matek z dziećmi. Burmistrz 
Arkadiusz Kosiński oraz siostra Małgorzata Chmielewska podpisali aneks umożliwiający kontynuację działalności 
tej placówki do 2044 r.

Podstawą do przedłużenia 
umowy użyczenia nieru-

chomości przy ul. Sienkiewi-
cza 4 w Brwinowie był „ważny 
i słuszny interes społeczny” 
– niesienie pomocy osobom, 
które znajdują się w trudnej 
sytuacji życiowej i potrzebują 
bezpiecznego dachu nad 
głową, pomocy w wyjściu na 
prostą, albo – jak mówi siostra 
Małgorzata Chmielewska – 
przynajmniej na półprostą, 
jeśli się nie da inaczej. Założy-
cielka Wspólnoty Chleb Życia 
podkreśla, że domy Wspólno-
ty (a jest ich obecnie w Polsce 
10) są otwarte dla wszystkich.

– Niesiemy konkretną po-
moc – dach nad głową, po-
moc socjalną, medyczną, po-
magamy w uzupełnieniu wy-
kształcenia, zdobyciu zawodu. 
Korzystamy oczywiście z po-
mocy specjalistów – lekarzy, 
pielęgniarek, pracowników 
socjalnych, prawników… Do-
radzają nam fachowcy, dzieląc 
się bezinteresownie wiedzą. 
Wspierają wolontariusze – tak 
opisuje działalność Wspólnoty 
Chleb Życia siostra Małgorzata 
Chmielewska, która podczas 
swojej wizyty w Brwinowie 
opowiadała o stale poszerza-
jącej się działalności na terenie 
całej Polski. W 2019 r. w jej 
domach znalazło schronienie 

728 osób. Wspólnota i Funda-
cja Chleb Życia wspierają też 
dzieci i młodzież poprzez pro-
gram stypendialny, prowadzą 
warsztaty pracy, przedszkole 
i świetlicę, organizują pomoc 
dla obozów dla trędowatych 
i ubogich w Afryce.

Dom w Brwinowie nosi na-
zwę Nazaret i przyjmuje głów-
nie matki z małymi dziećmi. 
W ubiegłym roku ze schronie-
nia w nim skorzystało 78 osób, 
w tym 41 dzieci. Rotacja miesz-
kańców jest dość duża, gdyż 
część osób usamodzielnia się 
i wyprowadza „na swoje” lub 
też – po pogodzeniu z bli-
skimi – powraca do swoich 
rodzinnych domów. – Mamy 
trochę happy endów – mówi 
siostra Małgorzata Chmie-
lewska, która w ciągu 30 

lat pracy z ludźmi ubogimi 
i potrzebującymi zetknęła się 
z tysiącami ludzkich historii.

Czasem jednak mieszkan-
kom domu potrzeba więcej 
czasu na uregulowanie róż-
nego rodzaju spraw. Przydaje 
się pomoc psychologiczna, 
socjalna, prawna, medyczna. 
Budynek przedwojennej willi 
w Brwinowie jest na bieżąco 
remontowany i utrzymywa-
ny przez Wspólnotę Chleb 
Życia. W ciągu ostatnich lat 
wymienione zostały sufity, 
odnawiano ściany, które były 
budowane według techno-
logii sprzed prawie 100 lat – 
tynk na trzcinie. Ostatnią dużą 
inwestycją było podłączenie 
do sieci gazowniczej. Z myślą 
o polepszeniu warunków dla 
mieszkańców domu Wspól-

nota Chleb Życia planuje 
dobudowanie dodatkowego 
skrzydła. Trzeba też zadbać 
o ogród i plac zabaw dla naj-
młodszych mieszkańców.

– Ludzie są tu życzliwi – 
podsumowała siostra Małgo-
rzata Chmielewska opowia-
danie o działalności domu 
w Brwinowie. 

Wspólnota Chleb Życia za-
pisuje swoimi działaniami ko-
lejne karty w dziejach domu. 
Willa przy ul. Sienkiewicza 
4 nosiła dawniej adres Ło-
wicka 2 i tam właśnie pod 
koniec sierpnia 1944 r. zor-
ganizowano szpital, w któ-
rym opiekowano się rannymi 
i chorymi po Powstaniu War-
szawskim. Prowadził go dr 
Józef Granatowicz, współwła-
ściciel warszawskiej lecznicy 
Omega, a wśród ponad 150 
pacjentów była też Marta 
Jurowska-Werner, łączniczka 
plutonu „Żywiciel”, nieżyjąca 
już Honorowa Obywatelka 
Brwinowa. Po wielu latach 
z wdzięcznością wspominała 
troskę, jaką byli tam otaczani 
pacjenci. Dzisiaj w murach 
tego samego domu – i przez 
kolejne 24 lata – potrzebujący 
również będą mogli liczyć 
na dobre słowo i konkretną 
pomoc.

Tekst i foto: U.G. Brwinów
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DWUTYGODNIK

KĄC I K  ADOPCYJ NY
Rex jak widać to elegant 

odziany w czarny garnitur! 
Cały look dopełniają białe 
dodatki, co tworzy piękną, 
klasyczną całość.

Szukasz psa, ktory jest 
gr ze c z ny,  z a c h ow u j e 
cz ystość,  panuje nad 
emocjami? Takiego, który 
chętnie pobiega z Tobą 
rano w parku? A wieczorem 
będziesz mógł go zabrać 
wraz ze swoimi przyjaciółmi 
do pizzeri?

 Rex pokocha wspólne spędzanie czasu. Jeśli trzeba, 
bedzie duszą towarzystwa. A gdy będziesz potrzebował 
wytchnienia, Rex ukoi Twe nerwy i skołatane serce 
w domowym zaciszu. Rex to przyjaciel na całe życie.

Rexi najpewniej był kiedyś w domu. Psiak dobrze znosi 
wizyty weterynarza, ładnie chodzi na smyczy. Dobrze 
komunikuje się z ludźmi. Nie wykazuje żadnych zachowań 
niepożądanych dla potencjalnych adoptujacych.

Rex to wyjątkowo adopcyjny pies! Ale czarny...I dość duży... 
Takie psy nie są miłe dla oka. Chłopak waży ok 20 kg i sięga 
powyżej kolana. Jest kilkuletnim, zdrowym psem.

Stosunek do dzieci: pozytywny, stosunek do psów: 
pozytywny, stosunek do kotów: nieznany.

Szczepienia: tak, odrobaczenie: tak, chip: tak, kastracja: tak.

To Walenty. 
Dla przyjaciół Waluś.
Walenty miał swojego 

właściciela, który kochał psa 
na swój sposób. Niestety jak 
to w życiu bywa, choroba 
alkoholowa spowodowała 
skrajne zaniedbanie psa...

I tak, dzięki interwencji 
Ekopatrolu pies trafił pod 
naszą opiekę....

W a l e n t y  n i e  j e s t 
zsocjalizowany z innymi psami. Wymaga pracy w tym zakresie.

Psiak był w domu i potrafi ł zachować czystość, niestety przez 
ostatni czas nie wychodził na spacery toteż od nowa należy 
mu pokazać jak zachować się w mieszkaniu.

Walenty uwielbia ludzi! Tylko tego jednego człowieka brak...
Z domu do zimnego boksu. Ciężko się odnaleźć w takiej 

rzeczywistości nawet największemu psiemu twardzielowi.
Walenty ma ok. 4 lata. Stosuenk do dzieci: w trakcie 

weryfi kacji, stosunek do innych psów: negatywny (duża szansa 
na to, że się zmieni), stosunek do kotów: nieznany.

Chip: tak, szczepienie: tak, kastracja: tak, odrobaczenie: tak.

***
Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt:

698 940 045 lub adopcje@psnrz.org.pl
Obowiązuje procedura adopcyjna

R E K L A M A

R E K L A M A
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U NAS. Konsultacje społeczne ws. linii kolejowych Centralnego Portu Komunikacyjnego

Cała Polska skomunikowana z CPK!
Konsultacje społeczne w sprawie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego w Baranowie wciąż trwają. 
Obecnie, spółka wkracza w etap planowania korytarzy nowych linii kolejowych i tras dojazdowych do lotniska. 
Strony debaty mogą zgłaszać opinie w tym zakresie do Strategicznego Studium Lokalizacyjnego (SSL).

Chcemy, żeby mieszkańcy 
mieli bezpośredni wpływ 

na nasze inwestycje, np. na to, 
w jaki sposób zaprojektujemy 
przyszłe linie kolejowe CPK. 
Dlatego każda ze zgłoszonych 
uwag zostanie sprawdzona 
p r z e z  s p e c j a l i s t ó w 
w sposób drobiazgowy. W ten 
sposób dowiemy się, które 
z zaproponowanych zmian są 
merytorycznie uzasadnione 
i  zostaną wprowadzone 
w życie – powiedział Marcin 
Horała, pełnomocnik rządu 
d s .  Ce n t r a l n e g o  Po r t u 
Komunikacyjnego.

W konsultacjach społecznych 
można wziąć udział na dwa 
sposoby: poprzez wypełnienie 
internetowego formularza na 
stronie konsultacje.cpk.pl lub 
za pośrednictwem poczty oraz 
osobiście w siedzibie spółki.

– Ostateczny przebieg 
l ini i  kolejowych będzie 
zależał właśnie od wyników 
r o z p o c z y n a j ą c y c h  s i ę 
konsultacji społecznych. 
Konsek wentnie,  po raz 
kolejny, pytamy społeczność 
lokalną o opinię. Dlatego w 
ubiegłym roku zakończyliśmy 
Regionalne Konsultacje 
S t r a t e g i c z n e ,  p o d c z a s 
których rozmawialiśmy z 
samorządowcami o nowych 
liniach we wszystkich 16 
województwach – dodaje 
Mikołaj Wild, prezes CPK.

Strategiczne Studium 
Lokalizacyjne powstało w 
celu przygotowania projektu 
budowy linii kolejowych 
zapewniających dojazd do 
lotniska. Przewiduje się, 
że długość wszystkich tras 
przekroczy 1 600 km. Zamiarem 
jest, aby każdy region Polski 
był skomunikowany z CPK.

Piotr Malepszak, członek 
zarządu CPK ds.  części 

k o l e j o w e j  i n w e s t y c j i 
informuje, że planowany 
projekt CPK obejmuje również 
powstanie nowego lotniska 
przesiadkowego dla Polski 
oraz strefy Europy Środkowo-
Wschodniej. 

Spółka CPK zapewnia, 
że powstanie kolejowych 
tras dojazdowych zapewni 
skokow y spadek czasu 
dojazdu z  wi e lu  mi as t 

Polski. Jako przykład podaje 
podróż z Łodzi do CPK, 
który docelowo ma zająć 30 
minut. Do sieci dojazdowej 
zostaną włączone również 
nowe miejscowości, z których 
do tej pory transport był 
utrudniony lub niemożliwy. 
Czas na konsultacje został 
wyznaczony do 10 marca. 

Aneta Czarnecka
Fot.: Inforail.pl

DOJAZDY. Przebudowa Warszawy Zachodniej

Miliardowa inwestycja
Polskie Linie Kolejowe mają w planach przebudowę 
stacji Warszawa Zachodnia, która będzie pierwszym 
etapem do przebudowy oraz modernizacji linii 
średnicowej. PKP otworzyło już oferty i będzie 
przystępowało do ich weryfikacji. Cztery firmy 
złożyły swoje propozycje.

W ramach inwestycji  planowana jest budowa 
peronów, które będą dostosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Ponadto, zwiększy się liczba wind 
oraz ruchomych schodów, które ułatwią poruszanie się 
pasażerów po obszarze stacji. Wszystkie perony zostaną 
również wyposażone w dach.

Modernizacji ulegnie przejście podziemne, które 
zostanie powiększone oraz połączone swobodnym 
połączeniem z kasami biletowymi i poczekalnią. Na 
poziomie -2 przewiduje się tunel, w którym w przyszłości 
możliwa będzie budowa linii tramwajowej oraz koniecznej 
infrastruktury. Zgodnie z zamierzeniem, kompleksowo 
przebudowanych zostanie około 30 km torów, 130 
rozjazdów i sieć trakcyjna. Dzięki inwestycji pociągi z linii 
obwodowej na linię radomską będą mogły swobodnie 
przejeżdżać, a także możliwe będą bezpośrednie 
połączenia na trasach Piaseczno – Legionowo i Legionowo 
– Lotnisko Chopina.

W przetargu na wykonanie zadania wzięły udział 
cztery fi rmy. PKP PLK obecnie rozpatruje oferty, jednakże 
wszystkie przekraczają budżet przeznaczony na ten cel, 
a zatem 1,95 miliarda złotych. Najniższą z nich złożył Torpol, 
który zaproponował realizację za blisko 2,83 miliarda 
złotych. Pozostałe oferty złożyły: Budimex (2,96 mld zł), 
Intercor (3,7 mld zł) oraz Strabag (4,8 mld zł). Przetarg 
przewiduje jednak licytację, w której zainteresowane 
podmioty będą mogły wziąć udział.

Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2020-2023. W 
tym czasie mogą występować utrudnienia w podróżowaniu 
na linii Kolei Mazowieckich, a także Warszawskiej Kolei 
Dojazdowej. Przewidywane są ograniczenia ruchu 
pociągów lub całkowite ich wstrzymanie w obrębie stacji 
Warszawa Zachodnia. Najprawdopodobniej pociągi będą 
dojeżdżać tylko do stacji Warszawa Reduta Ordona lub 
Warszawa Aleje Jerozolimskie.

Aneta Czarnecka
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Kalendarz
Imprez
Kulturalnych

Z A P R A S Z A M Y

28 lutego (piątek)
Godz. 18.00 Bonda w DDK
Zapraszamy na kolejne spotkanie DKK. Tym razem 

skupimy się nie na jednej, ale na dwóch pozycjach 
książkowych. Będziemy omawiać powieść Magdy Szabo 
„Tajemnica Abigél”, która przyniosła autorce zasłużoną 
międzynarodową sławę oraz „Okularnika” Katarzyny 
Bondy, który stanowi część cyklu „Cztery żywioły Saszy 
Załuskiej”. 

Miejsce; Miejska Biblioteka Publiczna w Piastowie, ul. 
Warszawska 24;

Godz. 18.00 Emancypantki, kobiety, które zbudowały 
Kościół

Spotkanie z Zuzanną Radzik pt. „Еmancypantki, kobiety, 
które zbudowały Kościół”. Wstęp wolny!

Miejsce: Willa Niespodzianka, ul. Kościuszki 12, 
Grodzisk Maz.;

Godz. 18.00 Omake manga
Manga jest nudna i przeznaczona tylko dla dzieci? A praca 

w wydawnictwie monotonna? Pokażemy, że jest zupełnie 
inaczej! Na fascynującą podróż w głąb wydawnictwa 
Waneko zaprasza nasz gość specjalny, pani Aleksandra 
Siemiradzka. Opowie nam o procesie wydawniczym, 
współpracy z japońkimi twórcami i ciekawostkach o pracy 
w najwięszym wydawnictwie mangowym w Polsce. 

Miejsce: Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk 
Mazowiecki - Mediateka, ul. 3 maja 57, Grodzisk Maz.

29 lutego (niedziela)
Godz. 15.00 Smykofonia na Mazowszu „Muzzle”
Chodźcie tam, gdzie słychać ukraińskie niziny i góry 

Albanii, klezmerski taniec i polkę z Lubelszczyzny. 
Układamy ten koncert razem z wami: kawałek po kawałku, 
więc dłonie do klaskania i głosy do śpiewania spakujcie 
w tobołek i w drogę!

Wykonawcy: Olena Yeremenko - skrzypce, Patryk 
Walczak - akordeon, Oliwier Andruszczenko   - klarnet,  
Anna Szawiel - prowadzenie.

Zapraszamy rodziny wraz z melomaluszkami (dziećmi 
0 - 5 lat) na spotkania z muzyką klasyczną i nie tylko 
w cyklu Smykofonia. Koncerty Smykofonii wyróżniają się 
przyjaznym klimatem, swobodną atmosferą i wysoką 
jakością prezentowanej muzyki. To jest po prostu świetna 
zabawa przy dobrej muzyce.

M iejsce :  Nadar z yńsk i  Ośrodek Kultur y,  P l . 
Poniatowskiego 42 Nadarzyn;

Godz. 17.00 Ptaki niebieskie… i w innych kolorach 
wystawa fotografi i Stefana Kłosiewicza

Wernisaż otworzy krótki występ zespołu Wyraj, 
śpiewającego tradycyjne pieśni słowiańskie (w tym również 
o ptakach). Wedle starosłowiańskiej mitologii Wyraj to 
bajeczna kraina, do której na zimę odlatują ptaki (a może 
również dusze ludzkie pod ich postacią) i z której przychodzi 
wiosna. Wstęp wolny!

M iejsce :  Nadar z yńsk i  Ośrodek Kultur y,  P l . 
Poniatowskiego 42 Nadarzyn.

1 marca (niedziela)
Godz. 12.00 Salon Poezji K40 
Julian Tuwim „Kwiaty Polskie” czyta: Anna Romantowska, 

śpiew: Katarzyna Łochowska, piano: Marcin Mazurek.
Wstęp wolny!

M i e j s c e :  N a d a r z y ń k i  O ś ro d e k  K u l t u r y,  P l . 
Poniatowskiego 42 Nadarzyn.

2 marca (poniedziałek)
Godz. 16.00 Warsztaty poetyckie w Klubie Literackim 

Мetafora
W programie: 35.lecie istnienia Klubu – historia, dorobek, 

twórcy. Prowadzenie Anna Rykowska. Wstęp wolny.
Miejsce: sala klubowa Ośrodka Kultury Arsus 

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

3 marca (wtorek)
Godz. 10.00 7.Mazowieckie Spotkania Teatralne 

„Zwierciadła” 
Doroczne spotkania konkursowe amatorskich, 

młodzieżowych teatrów z Mazowsza. Zwycięzca zostaje 
nominowany do Spotkań Ogólnopolskich. Wstęp wolny. 

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

Zebrał: (mg)

•Wystawy •Filmy •Koncerty •Spotkania

WYDARZENIE. Japonia – shamisen, ramen i Las Samobójców

Mity i prawda o życiu Japończyków
W ramach 7. już Grodziskich Spotkań Wielokulturowych w Willi Niespodziance pojawił się akcent japoński. Licznie 
przybyli na spotkanie grodziszczanie słuchali japońskiej muzyki, poznawali jasne i ciemne strony japońskiego 
życia i delektowali się zieloną herbatą.

Spotkanie poprowadzili: 
Pedro Pedrito – muzyk 

i Masato Yokoe – japoński 
ambasador zielonej herbaty. 
W Japonii, podobnie jak 
u nas, w klubach muzycznych 
królują wszelkie odmiany 
m u z y k i :  p o p ,  r o c k , 
j a z z ,  m u z y k a  e t n i c z n a 
w folkowej, uwspółcześnionej 
wersji.

M a s a t o  Y o k o e ,  d o 
a k a o m p a n i a m e n t u 
fortepianu, zaprezentował 
k i l k a  k o m p o z y c j i  n a 
tradycyjny trzystrunowy 
i n s t r u m e n t  j a p o n s k i : 
shamisen, będący odległym 
echem gitary. Ciekawostką 
jest, że koncerty w Japonii 
nierzadko zaczynają się już w 
godzinach popołudniowych 
i  Japończ yc y,  choć jak 
wiadomo ponadprzeciętnie 
pracowici,  zwalniają się 
w tym czasie z pracy na 2-3 
godziny.

Sushi kontra ramen
Jeśli chodzi o japońskie 

j e d z e n i e ,  o  p a l m ę 
pierwszeństwa w Japonii 
walczą dwie jednakowo 
p o p u l a r n e  p o t r a w y : 
doskonale znane w Polsce 
 sushi oraz ramen – ulubiona 
przez Japończyków zupa, 
mająca  swoje  kor zenie 
w kuchni chińskiej. Zupa 
r a m e n ,  z  m a k a r o n e m 
sojowym i mięsem, jest 
nieodłącznym elementem 
japońskich imprez suto 
zakrapianych alkoholem. 
Może co najmniej dziwić, że 
Japończycy, jedząc ramen, 
zachowują się „niekulturalnie”, 
bez skrępowania głośno 
„siorbiąc”. Ma to jednak swoje 
uzasadnienie praktyczne. 
Lubią jeść potrawy gorące 
i taką metodą ochładzają 
nieco danie – powietrzem.

Prawda o pracoholizmie
Ciemną stroną japońskiego 

życia jest, jak wiadomo, 
pracoholizm. W japońskich 
p r z e d s i ę b i o r s t w a c h 
tradycyjnie przyjęte jest, 
że jeśli menadżer zostaje 
w pracy po godzinach, jego 
podwładni robią to samo. 
Jeśli prezes pozostaje dłużej 

– menadżerowie idą jego 
śladem. Nawet jeśli wszystkie 
z a d a n i a  p r a c o w n i c y 
zrealizowali  w pełni  do 
godziny 18.00, jeśli szef 
pozostaje w pracy nadal, jego 
podwładni również, choćby 
mieli siedzieć bezczynnie.

Zwyczajowo pracodawy 
rekompensują nadgodziny 
l i c z n y m i  i m p r e z a m i 
integracyjnymi,  któr ych 
kluczowym motywem jest 
alkohol w dużych ilościach.  
W  j a p o ń s k i e j  k u l t u r z e 
całkowita nietrzeź wość 
pracownika w obecności 
prezesa fi rmy jest czymś jak 
najbardziej akceptowalnym, 
pod warunk iem, że ma 
miejsce po godzinach pracy.

I n n y m  p r o b l e m e m 
j a p o ń s k i e j  o r g a n i z a c j i 
pracy jest „przywiązanie 
d o  p a p i e r u ”.  Ws z e l k i e 
komunikaty, zarządzenia, 
dyspozycje dostarczone 
mailem szybko przybierają 
formę papierową i w tej 
postaci przekazywane są 
dopiero dalej, bezpośrednio 
lub faxem. Niesamowicie 
wydłuża to i komplikuje 

obieg informacji w fi rmie.

Koszty psychiczne życia 
Od lat nie jest już więc 

tajemnicą, że przepracowani 
J a p o ń c z y c y  u l e g a j ą 
załamaniom psychicznym 
i jest to ważny problem 
społeczny Japonii. Trudna 
droga zawodowa wielu 
pracowników japońskich 
k o r p o r a c j i  k o ń c z y  s i ę 
niedaleko Tokio, w Lesie 
Samobójców, którego nazwa 
mówi sama za siebie.

Cechą japońskiej kultury 
jest więc, czasem zbyt daleko 
posunięta, prospołeczność, 
która ma też oczywiście swoje 
dobre strony. Mieszkańcy 
Tokio nie trzymają w domach 
zwierząt, skoro uznają to za 
uciążliwe dla sąsiadów.

Stąd też powstawanie 
„kawiarni z kotami” – o ile 
ktoś potrzebuje towarzystwa 
domowego zwierzaka, może 
się nim nacieszyć w kawiarni 
pełnej kotów. Powracający 
z pracy punktualnym co 
do sekundy metrem dbają, 
aby nie przeszkadzać innym 
podróżującym – bo to ważny 

czas na spokojny relaks 
i należy go respektować 
Sprzedawcy w konbini – 
japońskich minimarketach 
o t w a r t y c h  n o n  s t o p  – 
komunikują się z klientami 
w sposób pełen uprzejmości, 
podając im najdrobniejszy 
t o w a r  o b i e m a  r ę k a m i , 
z namaszczeniem godnym 
prezentacji relikwii. 

Na zakończenie spotkania 
p o ś w i ę c o n e g o  i  t e j 
dawniejszej, i tej współczesnej 
kulturze Japonii Masato 
Yokoe dał pokaz parzenia 
japońskiej zielonej herbaty. 
Cała ta tradycyjna ceremonia 
nie wydawała się trudna ani 
czasochłonna i zapewne 
m o ż n a  j ą  z a a p l i k o w a ć 
w e  w ł a s n y m  d o m u . 
Podstawowe znaczenie 
ma jednak jakość herbaty. 
Japońska zielona herbata 
tak wysokiej jakości, jaką 
zaserwował na zakończenie 
wsz ystk im uczestnikom 
spotkania Masato, nie jest 
jeszcze dostępna w żadnym 
z polskich sklepów.

Tekst i foto:
Sylwia Pańków

www.fl eschmazowsza.com.pl

Drodzy Państwo
Pytacie mnie często czy lepiej jest kupić mieszkanie z rynku wtórnego czy też może nowe od dewelopera. Nie 
można udzielić tu jednoznacznej odpowiedzi ponieważ  wszystko zależy od wielu czynników, tak jak w każdym 
przypadku przy wyborze nieruchomości.

Pomijając oczywiście lokalizację bo to właśnie nią w dużej mierze kierujemy się myśląc o zakupie nowego M, warto by 
wiedzieć chociażby w jakim stanie technicznym jest budynek, w którym chcemy zakupić mieszkanie. Czy zarządca, który 
administruje budynkiem robi to w sposób właściwy? Czy wspólnota zbiera środki na tak zwany fundusz remontowy 
i dokonuje planowych remontów, i bieżących konserwacji? Jeśli rozważamy zakup mieszkania z rynku wtórnego, powinniśmy 
odpowiedzieć sobie właśnie na te pytania.

W przypadku mieszkania z rynku pierwotnego też warto dowiedzieć się np.: jakiej jakości materiałów użył deweloper 
podczas budowy lub co będzie budowane np. na sąsiedniej, aktualnie pustej, działce?

O ile przy mieszkaniach z rynku wtórnego rzadko pojawia się ryzyko, że nagle ktoś zasłoni nam piękny  widok z okna 
ponieważ przeważnie są to bloki w środku osiedla stojącego od wielu lat o tyle w przypadku nowych inwestycji warto 
upewnić się jakie przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania mają tereny znajdujące się w bezpośrednim 
sąsiedztwie naszego bloku.

Takimi kryteriami w dużej mierze kierowalabym się podejmując decyzję, oczywiście nie podnoszę tu kwestii konieczności 
wykończenia mieszkania z rynku pierwotnego lub remontu mieszkania z rynku wtórnego. Zależnie od stanu tego z rynku 
wtórnego kwoty obu remontów mogą być zbliżone.

Zawsze jednak namawiam Państwa do korzystania z rad specjalistów przy wyborze nieruchomości, jeśli nawet 
jednoznacznie nie powiedzą nam co wybrać to na pewno poruszą wiele aspektów, które być może Państwu nawet nie 
przyszłoby do głowy.

Pozdrawiam 
Katarzyna Włodarczyk 

Flesch Nieruchomości, Pruszków, ul. B. Prusa 95, Tel. (22) 730 33 40 
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U NAS. Czy powstanie Park Pamięci w Grodzisku?

Chcemy ruszyć na wiosnę
Temat Parku Pamięci w Grodzisku Mazowieckim powraca. Władze chcą, aby w miejscu dawnego złomowiska 
pomiędzy ulicami: Żydowską, Traugutta i Towarową powstał obiekt, gdzie mieszkańcy mogliby spędzić czas 
w miłej atmosferze, a przy okazji poznać także historię miasta.

Kilka lat temu na obszarze tym 
z n a j d o w a ł o  s i ę  s k ł a d o w i s k o 

złomu. W styczniu 2016 roku gmina 
Grodzisk Mazowiecki zgłosiła chęć 
wydzierżawienia terenu cmentarza 
żydowskiego w jego historycznych 
granicach. Obecnie miasto wciąż 
czeka na decyzje formalne, które 
znacznie hamują postęp prac w tym 
zakresie. 

– Gminna Spółdzielnia Samopomoc 
Chłopsk a musi  podjąć  uchwałę 
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę 
działek przez gminę – wyjaśnia Piotr 

Galiński, wiceburmistrz Grodziska. – 
Nadal takiego uzgodnienia nie ma, ale 
liczymy, że wkrótce się pojawi i ruszymy 
do przodu – dodaje.

Obok Parku Pamięci, w planach 
j e s t  rów n i e ż  b u d ow a  p aw i l o n u 
e d u k a c y j n e g o  s ł u ż ą c e g o 
przede wsz ystk im najmłodsz ym 
mieszkańcom Grodziska i  okolic. 
M i a s t o  d y s p o n u j e  j u ż  p l a n e m 
formalno-użytkowym, zawierającym 
koncepcje rewitalizacji terenu oraz 
aranżacji strefy zielonej. 

Początkową barierą był spór pomiędzy 

byłym i obecnym właścicielem terenu 
o wpisy w księgach wieczystych, 
a teraz największym problemem jest 
brak zgody na jego dzierżawę. Zgodnie 
z zapowiedziami wiceburmistrza, Piotra 
Galińskiego, uchwała w tej sprawie 
prawdopodobnie zostanie przyjęta 
w najbliższym czasie. 

– Bynajmniej nie porzucamy tematu 
Parku Pamięci, wręcz przeciwnie: mamy 
nadzieję, że wiosną inwestycja mogłaby 
ruszyć – mówi Piotr Galiński.

Aneta Czarnecka
Fot.: Grodzisknews.pl

REGION. Przeciwdziałanie rozszerzaniu ognisk ptasiej grypy

Przestrzeganie zasad bioasekuracji
W związku z informacją o wystąpieniu ognisk grypy ptaków (HPAI) na terenie Polski 
samorządy i lekarze weterynarii zalecają jest podjęcie działań, mających na celu 
ograniczenie do minimum możliwości rozprzestrzeniania się choroby. Największe 
zagrożenie dotyczy ferm drobiu oraz innych form przechowywania drobiu. Na szczęście 
wirus nie jest patogenny dla ludzi.

Niezbędne jest przestrzeganie 
zasad  bioasekuracji, które 

określa Rozporządzenie Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
4 kwietnia 2017 r. w sprawie 
zarządzenia środków związanych 
z wystąpieniem wysoce zjadliwej 
grypy ptaków (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 722).

Powiatowi Lekarze Weterynarii 
przypominają hodowcom 
drobiu podstawowe zasady 
bezpieczeństwa biologicznego, 
takie jak:

• Pozostawienie ptaków 
w zamknięciu i wstrzymanie 
wypuszczania ptaków na wybieg; 

• Zabezpieczenie paszy i źródła 
wody przed dostępem zwierząt 
dzikich, w szczególności dzikiego 
ptactwa;

•  K a r m i e n i e  i  p o j e n i e 
drobiu wewnątrz budynków 
inwestorskich;

•  K a r m i e n i e  i  p o j e n i e 
drobiu wewnątrz budynków 
inwestorskich;

• Stosowanie odzieży i obuwia 
ochronnego dedykowanego 
wyłącznie do obsługi drobiu;

• Używanie odpowiednich 
środków higieny, w tym mycie 
rąk wodą z mydłem przed 
wykonywaniem czynności 

związanych z karmieniem 
i pojeniem ptaków.

Zgodnie z obowiązującym 
prawem, każde podejrzenie 
wystąpienia choroby zakaźnej 
u drobiu należy zgłaszać do 
odpowiednich osób i instytucji 
(lekarz weterynarii prywatnej 
praktyki, powiatowy lekarz 
weterynarii, wójt/burmistrz/
prezydent miasta).

Najbliższą instytucją działającą 
w naszej okolicy jest Powiatowy 
Inspektorat Weterynaryjni 
w Pruszkowie – nr. tel. 22 758 
88 19.

Źródło: www.milanowek.pl

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. 

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1380), 
zwanej dalej zril, zawiadamiam, że w dniu 2 grudnia 2019 r. została 
wydana decyzja Nr 146/SPEC/2019 o zezwoleniu na realizację 
inwestycji w zakresie przebudowy lotniska użytku publicznego na 
wniosek Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”, ul. Żwirki 
i Wigury 1, 00-906 Warszawa dla inwestycji pn.: „Przebudowa 
lotniska użytku publicznego polegająca na rozbiórce istniejących 
masztów stalowych oświetleniowych oraz budowie oświetlenia 
projektorowego płyty postojowej PPS-5A w ramach zadania: 
Opracowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji 
projektowej wraz z analizą bezpieczeństwa na rozbudowę 
i przebudowę infrastruktury lotniskowej w ramach PPS5A, PPS5b, 
Stanowisko MARS”. Adres planowanej inwestycji: działka o nr ew. 
65, obręb 2-06-07, jedn. ew. 146517_8 Dzielnica Włochy, Lotnisko 
im. Fryderyka Chopina w Warszawie”. 
 Stronami postępowania w sprawie są wnioskodawca, 
właściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych 
wnioskiem (powiadomieni w drodze zawiadomień).
 Przedmiotowej decyzji nadano rygor natychmiastowej 
wykonalności.

 Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo do 
wniesienia odwołania w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia, 
do Ministra Inwestycji i Rozwoju, za pośrednictwem Wojewody 
Mazowieckiego. Zgodnie z art. 49 ustawy – Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), doręczenie 
uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego 
ogłoszenia. 

 Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale 
Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie 
(pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój POK nr 7, w godz. 
poniedziałek 13-16, czwartek 8-12), gdzie można zgłaszać ewentualne 
uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie.  Publiczne 
obwieszczenie 26 lutego 2020 r.

WI-I.7820.3.13.2019.LK/AC
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O G Ł O S Z E N I A  D R O B N E  o d  o s ó b  p r y w a t n y c h  z a  d a r m o !
Wyslij  treść SMS na nr.  601 438 500 lub zadzwoń: (22)  730 33 41

DAM PRACĘ:
- D u ż a  h u r tow n i a  s p oż y wc z a 

w Nadarzynie zatrudni osobę do działu 
księgowego. Tel. 604 492 736

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

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

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

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

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

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

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

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

505 529 328
-Kupię starego Mercedesa W110, 

W111, W114, W115 ewentualnie W123. 
Do renowacji. Tel. 505 529 328

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

-Sprzedam Peugot 407, bogato 
wyposażony z 2007 r, super stan, 2.0 
diesel. Cena: 12 300 zł. Tel. 666 601 438

NIERUCHOMOŚCi:
-Bramki k. Błonia dom z działką

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

-Działka rolno – rekreacyjna 1500 
m2, Mącice, pow Chorzele, dawne woj. 
ostrołęckie. Cena: 15 tys. zł. Tel. 668 305 523

-Izdebno Nowe – działka rolna o pow. 
2423 m2. Tel. 691 324 640

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

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

-Milanówek – bezpośrednio sprzedam 
działkę budowlaną o pow. 3 tys. m2 (do 
podziału). Tel. 600 615 801 po 17-tej.

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

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

-Sprzedam działkę siedliskową o pow. 
1 ha Budy Michałowskie k. Jaktorowa 
przy drodze asfaltowej, wodociąg. Tel. 
604 250 450

-Sprzedam działk i  budowlane
w Łochowie, osiedle Zatorze w pobliżu 
stacji PKP i SKM, ok.1700 m2, media obok. 
Tel. 691 278 363 lub 661 232 231

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

-Sprzedam mieszkanie 32 m2, 2 pokoje 
Pruszków, blok z 1978 r. Cena 265 tys. zł, 
tylko bezpośrednio. Tel. 505 207 713

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

-Sprzedam płaszcz skórzany damski 
brązowy, nowy, domu mody Ambasador, 
dł. 110 cm, szer. ramion 45 cm. Cena 150 
zł. Tel. 695 681 450

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

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

-Wynajmę dom w Wolicy 85m2 
w pobliżu hal  targowych Ptak . 
Umeblowany, ogrodzony, monitoring, 
media miejskie, działka 1000 m2, dla fi rmy. 
Czynsz: 1800 zł plus opłaty licznikowe. Tel. 
661 232 231

-Wynajmę halę ślusarską o pow. 160 
m2 lub na magazyn. Grodzisk Maz. Tel. 
513 005 717

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

-Heblarkę z funkcją piły, masywna 
żeliwna konstrukcja do remontu za 200 zł. 
Odbiór w Grodzisku Maz. Tel. 735 208 503

-Magnetofon ZK 145 czterościezkowy 
+ tasmy + mikrofon sprzedam. Tel 793 
849 797

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

-Kaloryfery żeliwne 9- żeberkowe typ 
PRL nieużywane, 2 komplety za 200 zł. 
Odbiór w Grodzisku Maz. Tel. 735 208 503

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

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

-Kupię umundurowanie i wyposażenie 
Milicji Obywatelskiej, ZOMO, ORMO
i Ludowego Wojska Polskiego. Tel. 516 803 
952, tomsob@o2.pl

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

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

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

-Sprzedam autofotelik dziecięcy. Cena 
50 zł. Tel. 695 681 450

-Sprzedam blachę cynkową 3,5 m2, 
cena 35 zł, kanister metalowy o poj. 20 l,
4 sztuki, cena 20 zł/szt. Giętarkę ręczną 
do blach długości 1m, cena80 zł. Tel. 601 
945 583

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

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

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

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

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

-Sprzedam nowe białe ościeżnice 
Polskone 4 sztuki. Tel. 517 306 307

-Sprzedam nowy, nieużywany kocioł 
gazowy centralnego ogrzewania „Termet” 
GCO 22-00. Tel. 734 757 223

-Sprzedam okna PCV 2-szybowe
z argonem o zewn. wym. 100/150 cm, po 
demontażu w dobrym stanie, 4 sztuki za 
500 zł. Odbiór w Grodzisku Maz. Tel. 735 
208 503

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

-Sprzedam płytę gazową, mało 
używana, cena do negocjacji. Tel. 662 
815 435 wieczorem

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

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

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

- Sp r ze d a m  ro l k i  d z i e c i ę co  – 
młodzieżowe” abec – corbon” dł. wewn. 
buta miękkiego 21 cm. Cena: 50 zł. Tel. 
695 681 450

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

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

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

-Sprzedam tanio meble: stół, wersalka, 
komoda drewniana, duże lustro w ramie, 
telewizor 32 cale. Tel. 517 306 307

-Sprzedam za 300 zł tapczanik 
młodzieżowo – dorosły,  prawie 
wcale nieużywany z automatycznym 
podnoszeniem do góry i regulowaną 
wysokością podgłówka. Tel. 507 410 962

-Wieża AIVA dwa klocki (2 kasety) o 
mocy 2x120 W + kolumny. Tel. 793 849 797

-W ieżę Tomson stan idealny, 
magnetofon 2 kasetowy, zmieniarka 
CD na 5 płyt, pilot, kolumny. Cena do 
negocjacji. Tel. 793 849 797

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

USŁUGI:
-Bezpłatny wywóz złomu itp. Tel. 515 

146 480 lub 797 760 488
-Kompleksowa naprawa rowerów. Tel. 

606 803 746
-Nieodpłatnie pomogę zrobić porządki 

w garażu, piwnicy lub na strychu. 
Wywiozę interesujące mnie rupiecie. Tel. 
668 171 639

-Przeprowadzki. Tel. 605 303 836
-Wycink a  dr zew,  p ie lęgnacja 

żywopłotów, wywóz gałęzi itp. Tel. 515 
146 480

-Ziemia na wyrównanie terenu: 
c z a r n o z i e m ,  h u m u s .  C e n a  d o 
uzgodnienia. Tel. 504 019 716
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N A     S P R Z E D A Ż

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1949/1821/ODS Warszawa, Ursus, wolnostojący,
6 pokoi, pow. 300 m2, działka o pow. 800 m2,
cena 2.700.000 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1825/1821/ODS Nadarzyn, Rusiec, wolnostojący,
3 pokoje, pow. 96 m2, działka o pow. 1000 m2,
cena 499.000 zł

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

1784/1821/ODS Pruszków, segment środkowy,
stan deweloperski, 4 pokoje, pow. 125 m2, 
działka o pow. 180 m2, cena 510.000 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1583/1821/ODS Grodzisk Mazowiecki, 
wolnostojący, mieszkalno – usługowy,
pow. 1300 m2, działka pow. 2800 m2, cena
3.150.000 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3286/1821/OGS Ożarów Mazowiecki, 
budowlana, pow. 1430 m2, cena 360.000 zł

3285/1821/OGS Komorów,  Granica,
budowlana, pow. 1170 m2, cena 499.000 zł

3284/1821/OGS Raszyn, Janki, komercyjna,
pow. 704 m2, cena 675.000 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3262/1821/OGS Nadarzyn, Rozalin,budowlana,
pow. 2400 m2, cena 288.000 zł

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

3260/1821/OGS Nadarzyn, Rozalin, budowlana,
 pow. 1900 m2, cena 228.000 zł

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

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

3254/1821/OGS Puszcza Mariańska,
Niemieryczew, siedliskowa, pow. 2530 m2,
cena 79.000 zł
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3253/1821/OGS Puszcza Mariańska,
Niemieryczew, siedliskowa, pow. 1900 m2,
cena 60.000 zł

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

3249/1821/OGS Nadarzyn, Rozalin, budowlana,
pow. 1640 m2, cena 350.000 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3228/1821/OGS Komorów, Granica, budowlana,
pow. 535 m2, cena 430.000 zł

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

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

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

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

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

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

3218/1821/OGS Warszawa, Włochy, budowlana,
pow. 770 m2, cena 970.000 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3110/1821/OGS Stare Babice, budowlana, 
pow. 18000 m2, cena 3.060.000 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3086/1821/OGS Warszawa, Bielany, budowlana,
pow. 800 m2, cena 1.190.000 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3040/1821/OGS Nadarzyn, Rozalin, budowlana,
pow. 4700 m2, cena 705.000 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3012/1821/OGS Ożarów 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

3015/1821/OGS Warszawa, Wawer, budowlana,
pow. 850 m2, cena 799.000 zł

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