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Napięta sytuacja w Europie 
spowodowana rozszerzaniem się 

zasięgów wirusa z Chin oznacza wyższą 

mobilizację na wypadek pojawienia się 
ewentualnych chorych. Stan wysokiej 
gotowości oznacza, że placówki mają 

możliwość w szczególnym trybie 
zwiększenia liczby łóżek zakaźnych, 
aby w nadzwyczajnej formie utworzyć 

oddział zakaźny. Sytuacja zakłada 
również natychmiastową reakcję 
szpitala w postaci zwiększenia 
liczby personelu w zależności od 
okoliczności.

Przygotowanie mazowieckich 
placówek

We wtorek, 3 marca odbyło 
się spotkanie radnych Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego, na 
którym zapadły zasadnicze decyzje 
w  s p r a w i e  p r z y g o t o w a n i a 
mazowieckich placówek na przyjęcie 
potencjalnych zakażonych wirusem.

– Jesteśmy w stałym kontakcie 
z naszymi placówkami i monitorujemy 
stan przygotowań na wypadek 
wystąpienia zakażeń koronawirusem. 
Oczywiście, sytuacja wymaga 
pełnego zaangażowania wszystkich 
podmiotów i pełnej współpracy ze 
stroną rządową, która odpowiada za 
działania – zaznacza marszałek Adam 
Struzik.

Obowiązują procedury
Uczestnikiem spotkania był m. 

in. dr hab. n. med. Andrzej Horban, 
konsultant krajowy w dziedzinie 
chorób zakaźnych oraz zastępca 
d y r e k t o r a  d s .  m e d y c z n y c h 
Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego 
w Warszawie.

– Dzięki wsparciu marszałka 
województwa, który sam jest 
lekarzem, szpitale marszałkowskie 
są w bardzo dobrym stanie i są 
w pełni przygotowane na przyjęcie 
ewentualnych chorych – podkreślił 
prof. Andrzej Horban.

Z dotychczasowych doniesień 
szpi ta l i  w regionie  w ynik a , 
że placówki zobowiązane są do 

przestrzegania jasno określonych 
p r o c e d u r  p o s t ę p o w a n i a 
w przypadku zgłoszenia się pacjenta, 
u którego podejrzewa się obecność 
koronawirusa. Szpitale zapewniają, 
że wyposażone są w stosowny sprzęt 
konieczny do udzielenia pomocy 
choremu. Informują również, że mają 
niezbędne materiały higieniczne 
oraz  zabezpieczające  pr zed 
rozprzestrzenieniem się wirusa na 
terenie placówki. 

Braki w hurtowniach medycznych
Martwiący jest jednak coraz większy 

niedobór potrzebnych środków 
w hurtowniach medycznych:

– Niestety, nasze zaniepokojenie 
budzą braki  w hur towniach, 
szczególnie pakietów indywidualnej 
ochrony biologicznej oraz masek 
z fi ltrem hepa. Oczekiwanie na dostawy 
innych materiałów ochronnych 
wydłuża się. W związku z tym nasze 
szpitale wystąpiły z wnioskiem do 
Ministerstwa Zdrowia o udostępnienie 
kombinezonów ochronnych oraz 
masek ochronnych z filtrem FFP-3 
z rezerw strategicznych – zaznacza 
członek zarządu Elżbieta Lanc.

Wiadomo także, że Wojewódzka 
Stacja Pogotowia Ratunkowego 
i Transportu Sanitarnego „Meditrans” 
w Warszawie prowadzi działania 
w celu zapewnienia dodatkowego 
wyposażenia. Zwróciła się w tym 
celu do wojewody mazowieckiego 
z  p r o ś b ą  o  d o s t a r c z e n i e 
ambulansu sanitarnego, zestawów 
przeznaczonych do transportu 
pacjenta zakażonego oraz urządzeń 
do dezynfekcji. 

Aneta Czarnecka
Fot.: Pixabay.com

ZDROWIE. Region przygotowany na koronawirusa

Mobil izacja  w szpitalach! ! !
W związku z potwierdzonymi przypadkami koronawirusa na terenie Polski, wojewoda mazowiecki 
ogłosił stan podwyższonej gotowości w 59 placówkach szpitalnych na terenie Mazowsza. Wśród 
najlepiej przygotowanych jednostek do ewentualnego zagrożenia wirusem znajdują się Szpital Zachodni 
w Grodzisku Mazowieckim oraz Szpital Kolejowy w Pruszkowie.
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Atak z użyciem noża w Brwinowie
W sobotę, 29 lutego w Brwinowie doszło do niebezpiecznego 
incydentu. Pijany 19-latek zaatakował i ranił nożem 22-letniego 
mężczyznę. Sprawca aktualnie przebywa w areszcie.

W sobotnią noc policja otrzymała zgłoszenie, że w centrum 
Brwinowa, przy ul. Rynek doszło do ataku nożem.

-Ciężko ranny został zabrany do szpitala. Mundurowi 
zatrzymali 19-latka. W kieszeni jego kurtki znaleźli rozkładany 
nóż. O zdarzeniu powiadomiono prokuratora. Do pracy 
natychmiast przystąpiła grupa dochodzeniowo-śledcza, 
która zabezpieczyła ślady na miejscu zdarzenia – informuje 
podkom. Karolina Kańka, rzecznik prasowy Komendy 
Powiatowej Policji w Pruszkowie.

Młody napastnik miał ponad 1,6 promila we krwi – 
tak wynika z badania, które zostało przeprowadzone 
w policyjnej izbie wytrzeźwień. Obecnie został wobec niego 
zastosowany 3-miesięczny areszt.

–Dochodzeniowcy z Brwinowa przygotowali materiał 
dowodowy i wraz z zatrzymanym przekazali go do 
prokuratury. Tam przedstawiono mężczyźnie zarzuty 
dotyczące usiłowania zabójstwa 22-latka. W poniedziałek sąd, 
na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, na 
wniosek prokuratury zastosował wobec podejrzanego środek 
zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 
okres trzech miesięcy – dodaje podkom. Kańka.

Za tego rodzaju przestępstwo nastolatkowi grozi kara nawet 
dożywotniego pozbawienia wolności. 

Aneta Czarnecka, Fot.: KPP Pruszków

SPOŁECZEŃSTWO. Jest rekord! WOŚP ogłosiła wyniki zbiórki 2020

Tego nie  da s ię  w ymazać!
Są już wyniki zbiórki 28. fi nału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Znów padł rekord – tym razem zabrano 
ponad 186 milionów złotych! Do tego sukcesu przyczynili się także wolontariusze z naszego regionu.

WOŚP zagrała w tym roku pod 
hasłem „Wiatr w żagle”. Celem 

b y ł o  p o d n i e s i e n i e  s t a n d a rd ó w 
d i a g n o s t y c z ny c h  i  l e c z n i c z y c h 
w dziecięcej medycynie zabiegowej.

-Ze względu na trwające rozliczenie 
akcji, każdorazowo kwota deklarowana 
i ostateczny wynik Finału różnią się. Dla 
przykładu 27. Finał WOŚP zakończony 
został kwotą deklarowaną 92 143 798 
zł, a ostatecznie zebrane zostało 175 
938 717,56 zł – wyjaśniał w styczniu 
Krzysztof Dobies, rzecznik prasowy 
Fundacji WOŚP.

Datki zbierano nie tylko w Polsce, 
ale również poza granicami kraju. 
Odstępstwem od reguły jest przykład 
Australii. Stamtąd pieniądze nie wróciły 

do Polski. WOŚP podjął decyzję, że 
zostaną one przeznaczone na walkę 
z pożarami na tym kontynencie. 

Ostateczna i dokładna kwota zbiórki 
w 2020 roku to 186 133 610,66 zł! 
To prawie 9 milionów więcej niż 
w ubiegłym roku.

– T ego nie da się wymazać. To 
ogromna suma, którą przeznaczymy 
na zakup sprzętu medycznego. Już 
nasi eksperci rozmawiają ze szpitalami, 
z lekarzami – powiedział Jerzy Owsiak 
na konferencji podsumowującej fi nał. 
– Nie byłbym sobą, gdybym w tym 
miejscu nie powiedział, że 186 miliony 
zł wobec 2 miliardów zł przeznaczonych 
na telewizje państwową, to jest 
cząstka. To jest niecałe 10 procent tych 

2 miliardów zł, które będą wydane 
na telewizję w ciągu roku. Telewizja 
nie leczy. Telewizja bawi. Telewizja 
informuje. Telewizja ma taki cel. Nie 
mam nic  przeciwko takiej telewizji. 
Telewizja nie leczy, leczą lekarze, którzy 
za pomocą urządzeń kupionych za 1/10 
tej sumy będą ratować nasze życie 
i zdrowie – dodał.

Sztaby z naszego regionu również 
dzielnie wspierały zbiórkę pieniędzy. 
N i e  b r a k o w a ł o  c h ę t n y c h  d o 
spacerowania z puszkami, ale również 
darczyńców. Mazowsze pokazało, że 
ma wielkie serce otwarte na pomoc 
innym. Dziękujemy! 

Aneta Czarnecka
Fot.: www.wosp.org.pl
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LUDZKOŚĆ. „Dzieje wielkich epidemii” - życie w cieniu zarazy

Epidemia, zaraza, morowe powietrze
Pomimo narastającej epidemii koronawirusa i wstrzymaniu szeregu wydarzeń w grodziskich placówkach 
kulturalnych wykład „Dzieje wielkich epidemii” – jako chyba ostatni  – odbył się jeszcze zgodnie z planem. Dr 
nauk medycznych Hanna Celnik opowiadała o chorobach zakaźnych, jakie na przestrzeni wieków szerzyły się 
w Europie. Aby uczynić zadość aktualnym wskazaniom epidemiologicznym słuchacze, przybyli całkiem licznie do 
sali koncertowej Mediateki, rozsadzeni zostali w bezpiecznych odległościach od siebie.
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Choroby zakaźne towarzy-
szą ludzkości od jej po-

czątków, tak więc epidemii 
w dziejach było bardzo wiele. 
Ofi arą choroby zakaźnej – ospy 
prawdziwej – był faraon Ram-
zes V, władca starożytnego 
Egiptu w drugim tysiącleciu 
przed naszą erą. Jego mumia 
wykazuje wyraźne ślady zara-
żenia ospą. Przypadki chorób 
zakaźnych odnotowano już na 
papirusach oraz na glinianych 
tabliczkach z pismem klino-
wym. Sama nazwa „epidemia” 
powstała w starożytnej Grecji, 
a jej autorem był Hipokrates, 
najbardziej znany lekarz cza-
sów antycznych.

Wysoka śmiertelność
Epidemie przetaczające 

się onegdaj przez Europę ce-
chowała bardzo duża liczba 
zachorowań, ciężki przebieg 
choroby i bardzo wysoka 
śmiertelność. Najstraszniej-
sza epidemia dżumy, która 
szerzyła się w Europie w XIV 
wieku, zmniejszyła popula-
cję kontynentu co najmniej 
o 1/3. Dość powiedzieć, że 
płucną odmianę dżumy ce-
chowała śmiertelność stu-
procentowa, aczkolwiek jej 
odmiana dymienicza roko-
wała już większe nadzieje na 
wyzdrowienie. 

Zdarzały się i niewytłuma-
czalne przypadki, gdy ksiądz 
i notariusz wezwani do ostat-
niego namaszczenia chorego 
oraz spisania jego ostatniej 
woli umierali po tej wizycie 
w tempie piorunującym, gdy 
tymczasem chory zdrowiał.

Metody walki: modlitwa 
i izolacja

Wznoszono modlitwy do św. 
Sebastiana i św. Rocha, jako pa-
tronów tych, którzy cierpią na 
choroby zakaźne. Tradycyjna 
modlitwa zawierająca frazę: 
„Od powietrza, głodu, ognia 
i wojny wybaw nas Panie” 
pokazuje hierarchię ważności 
plag, które dręczyły ludność 
dawniejszych czasów. 

Przez Europę Zachodnią 
podczas epidemii dżumy 
z miasta do miasta wędro-
wały pochody biczowników 
– członków bractw religij-
nych, którzy obnażali się do 
pasa i nawzajem biczowali 
w ramach pokuty za grzechy. 
Najprawdopodobniej do Pol-
ski czternastowieczna dżuma 
nie dotarła, choć historycy nie 
mają tu pewności.

Praktykowaną metodą pod-
czas dawniejszych epidemii 
była całkowita izolacja zara-
żonych wraz z pozostałymi 
domownikami – okna i drzwi 
domu dotkniętego zarazą 

zabijano z zewnątrz deskami 
i oznaczano krzyżem. Izolowa-
no całe dzielnice, zamykano 
całe miasta. Lęk przed śmier-
cią w cierpieniu powodował, 
że o ile kto mógł, salwował się 
ucieczką, jako jedyną drogą 
ratunku.

W sytuacji zarazy nakazy-
wano ceremonie pogrzebowe 
ograniczać do minimum i ko-
pano bardzo głębokie groby, 
aby zapobiec wydobywaniu 
się spod ziemi szkodliwych 
„miazmatów”, roznoszonych 
przez wiatr. Często zresztą nie 
było komu chować tak dużej 
ilości zmarłych – w średnio-
wiecznej dotkniętej zarazą 
Francji Papież poświęcił rzekę 
przepływającą przez Avinion i 
do jej nurtu wrzucano zwłoki. 

Upadek moralny i pogromy 
Żydów

Obok choroby szerzył się też 
upadek norm moralnych, roz-
kwitała nieufność wobec ob-
cych, innych, cudzoziemców. 
Jeżeli na jedynej prowadzącej 

do wsi drodze pojawił się ktoś 
obcy, zabijano go nie pytając 
kim jest, ani w jakim celu przy-
chodzi. Pierwsze pogromy 
Żydów w Europie związane 
były z epidemią dżumy, gdy 
ludność żydowską oskarżono 
o zatrucie studni. 

Wiek XVIII to z kolei prymat 
ospy prawdziwej – choro-
wano na nią tak często, że 
o urodzie kobiecej decydo-
wał już sam brak śladów po 
ospie na twarzy, a w cenie 
było „gładkie lico”. Sama ospa 
nie była aż tak groźna, o ile 
nie wystąpiły powikłania. Te 
jednak występowały często 
i miały najróżniejsze i daleko 
idące skutki, włącznie z trwałą 
ślepotą i głuchotą. Oszacowa-
no, że co trzeci zmarły w XVIII 
wieku zachorował na ospę 
prawdziwą.

Przez całe wieki borykano 
się z niewiedzą odnośnie spo-
sobów przenoszenia chorób 
zakaźnych – bakterie zaczęto 
identyfi kować dopiero w la-
tach 40-tych XIX wieku, a roz-
poznanie wirusów to dopiero 
zasługa wieku XX.

Jednymi z pierwszych ofi ar 
wielkich epidemii byli zwykle 
przedstawiciele służby zdro-
wia – medycy, akuszerki, ci 
którzy pomagali w leczeniu 
chorych i zarażali się najszyb-
ciej. Dopiero wynalezienie 
szczepionek, sulfonamidów 
i w końcu antybiotyków 
uwolniło ludzkość od wiel-
kich epidemii, których skala 
była nieporównywalnie więk-
sza od współczesnych.

Tekst i foto: S. Pańków
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SZKOŁY. Podkowa Leśna ponownie na szczycie 
rankingu edukacji

Dobry start w przyszłość
Nowy ranking „Miejsca przyjazne edukacji” 
realizowany przez samorządowy portal „Wspólnota” 
już gotowy. Na pierwszej pozycji uplasowała 
się Podkowa Leśna. Równie wysoko znalazł się 
Milanówek. A gdzie lokują się pozostałe samorządy 
naszego regionu?

„Miejsca przyjazne edukacji” to zestawienie, które 
wskazuje samorządy, gdzie edukacja jest na najwyższym 
poziomie oraz, gdzie samorząd lokalny stara się, aby 
uczniowie mieli zagwarantowaną wysoką jakość kształcenia 
od najmłodszych lat. Twórcy rankingu przekonują, że 
dobry start w przyszłość oraz rozwinięta oświata są 
czynnikami determinującymi rozwój na rynku pracy oraz w 
sferze gospodarczej i ekonomicznej tak w skali regionu jak 
i całego kraju.

Pozycja w zestawieniu jest rezultatem oceny 
poszczególnych samorządów w trzech kategoriach. 
Pierwszym jest dostępność edukacji przedszkolnej 
oraz weryfi kacja wyników uczniów przystępujących do 
egzaminów zewnętrznych kończących szkołę podstawową 
oraz dawne gimnazjum. Drugi wskaźnik jest określany 
mianem „nierówności”. Jest to porównanie wyników 
uczniów z samorządu względem innych pod kątem 
egzaminów zewnętrznych. Wyżej jest ta gmina, gdzie owe 
nierówności są niższe, a wyniki względnie zbliżone do siebie. 
Trzecim kryterium jest postęp obrazujący stopień przyrostu 
wiedzy uczniów po ukończeniu określonej szkoły.

Podkowa Leśna okazała się bezkonkurencyjnie najbardziej 
przyjazna edukacji, dzięki czemu powtórzyła sukces 
z 2017 roku. Na 4. miejscu autorzy ranking sklasyfi kowali 
Michałowice, a na 28. Milanówek i 58. Raszyn. Znacznie 
niżej znalazły się pozostałe gminy. Jaktorów – na 489. 
miejscu; Grodzisk – na 592. pozycji, Żabia Wola – na 1237. 
lokacie i Baranów na 1739. miejscu.

Aneta Czarnecka
Fot.: Urząd Miejski w Podkowie Leśnej 

Zwłok i  kobiety w mieszkaniu. 
Morderstwo?
W sobotę, 29 lutego przy ul. Lipowej w Pruszkowie 
doszło prawdopodobnie do zabójstwa kobiety. Głównym 
podejrzanym jest jej syn, który obecnie przebywa w szpitalu. 
Nie został jeszcze przesłuchany i dotychczas nie usłyszał 
zarzutów. 

Po otrzymaniu zgłoszenia 29 lutego, policjanci udali się do 
jednego z mieszkań w Pruszkowie, gdzie znaleźli ciało kobiety 
oraz mężczyznę, który wymagał pilnej pomocy lekarskiej.

– Wymagał natychmiastowej hospitalizacji. Decyzją 
prokuratora mężczyzna został zatrzymany do wyjaśnienia. 
Okoliczności ustali śledztwo – powiedziała po zdarzeniu 
podkom. Karolina Kańka z Komendy Powiatowej Policji 
w Pruszkowie.

Dalsze szczegóły ustali śledztwo, jednak jest ono 
wstrzymane ze względu na stan zdrowia mężczyzny. 
Hospitalizacja ma jeszcze trwać.

– Mamy w tej sprawie swoje plany, ale z przyczyn 
obiektywnych są one obecnie nie do zrealizowania. 
Czekamy na poprawę stanu zdrowia mężczyzny. W tej 
chwili na przeprowadzenie czynności nie zgadzają się 
lekarze – mówi Adam Grzeczyński, prokurator rejonowy 
w Pruszkowie. – Jeśli tylko sytuacja na to pozwoli będziemy 
od razu prowadzić czynności procesowe – dodaje.

Prokuratura będzie prowadziła dochodzenie w tej sprawie, 
jednakże na razie wysoce prawdopodobną przyczyną 
śmierci kobiety było wykrwawienie. Ofi ara miała 50 lat.

Aneta Czarnecka
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Z A P R A S Z A M Y

12 marca (czwartek)
Godz. 18.00 „Kobiecym głosem”
Koncert w wykonaniu Julity Kożuszek-Borsuk (aktorka 

teatralna i filmowa, tancerka, choreografka, wokalista) – 
śpiew oraz Doroty Wasilewskiej (kompozytorka, wokalistka) 
– akompaniament, śpiew.

Wstęp wolny!
Miejsce: Dom Kultury „Miś” Ośrodka Kultury „Arsus” 

w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy, ul. Zagłoby 17;
Godz. 18.00 Miasto Kobiet: Spotkanie z Kasią Nosowską
Z okazji tegorocznego Miasta Kobiet zaprosiliśmy artystkę 

wyjątkową. Kobietę, która mówi co myśli – prosto, zwięźle, 
szczerze, szalenie błyskotliwie i dowcipnie. Jest autorką 
książki. Jest legendarną artystką polskiej sceny muzycznej. 
Zapraszamy na spotkanie z jedyną w swoim rodzaju, Kasią 
Nosowską! 

Miejsce: sala koncertowa Mediateki, Biblioteka Publiczna 
3 Maja 57, Grodzisk Mazowiecki.

13 marca (piątek)
Godz. 18.00 Anna oraz inne klubowe opowiastki
Książnica Pruszkowska zaprasza na spotkanie ze Sławomirem 

Zygmuntem i promocję jego książki „Anna oraz inne klubowe 
opowiastki”. Kulisy słynnego festiwalu OPPA (Ogólnopolski 
Przegląd Piosenki Autorskiej), w jego najlepszych latach, kiedy 
odbywał się w klubie Hybrydy, w książce Sławomira Zygmunta 
„Anna oraz inne klubowe opowiastki”. Miejsce akcji: Warszawa, 
lata 80. XX w., środowisko bohemy artystycznej związanej ze 
studenckim klubem Hybrydy. Miłość i ucieczka od niej uwikłana 
w polsko-żydowskie stereotypy i animozje. A w tle życie Hybryd. 
Zbuntowani artyści, a obok młodzi partyjni karierowicze, 
donosiciele i agenci SB. Jedyny w swoim rodzaju peerelowski 
przekładaniec z wisienkami w postaci prawdziwych historii 
z udziałem Agnieszki Osieckiej, Przemysława Gintrowskiego, 
Wojciecha Młynarskiego, Jonasza Kofty i Jana Himilsbacha. 

Miejsce: Czytelnia Pruskovianów, przy ulicy Sienkiewicza 
2 w Pruszkowie (zachodnie skrzydło dworca PKP);

Godz. 19.00 Mała Zagłada w Kinie Nokowym 
„Strach jest rodzajem pamięci” napisała Anna Janko 

w książce pt. „Mała Zagłada”.
W 1943 roku mama autorki, Teresa Ferenc - wówczas 

dziewięcioletnia dziewczynka - przeżyła pacyfikację 
rodzinnej wsi Sochy. Widziała śmierć rodziców. Zginęli 
wówczas nieomal wszyscy mieszkańcy Soch, a wieś została 
spalona. Zarówno książka, jak i fi lm dokumentalny Natalii 
Korynckiej-Gruz pod tym samym tytułem, będący adaptacją 
powieści, w poruszający sposób opowiadają o wojnie (w 
jej najrozmaitszych odsłonach), o dziedziczeniu wojennych 
traum, a także próbie przecięcia „pępowiny strachu”. Oba 
dzieła otrzymały wiele ważnych nagród.

W fi lmie „Mała Zagłada” sceny dokumentalne w obrazie 
Natalii Korynckiej-Gruz łączą się z animacją, tworząc swego 
rodzaju pejzaż świata wewnętrznego trzech bohaterek: matki 
- Teresy Ferenc, córki - Anny Janko i wnuczki - Zuzanny Majer 
(nie tylko bohaterki fi lmu, lecz również autorki wycinankowych 
animacji).

Po projekcji odbędzie się spotkanie z Anną Janko: 
poetką, pisarką, felietonistką, laureatką wielu nagród 
literackich, autorką adaptowanej książki, bohaterką fi lmu 
i współscenarzystką oraz jego reżyserką, współscenarzystką 
i producentką Natalią Koryncką Gruz - autorką znakomitych 
i nagradzanych fi lmów dokumentalnych i fabularnych. 

Wstęp wolny!
Miejsce: Nadarzyński Ośrodek Kultury, pl. Poniatowskiego 

42, Nadarzyn.

14 marca (sobota)
Godz. 11.00 PAPAPAMY
Rodzinny koncer t Gordonowski dla najmłodszych 

z najmłodszych. Wystąpią: Piotr Wawreniuk – puzon, Mirosław 
Feldgebel – fortepian, Katarzyna Płocińska, Marta Nadulska 
– Wójt i Aleksandra Tkaczyk – zabawy z melodią i rytmem. 
Obowiązują zapisy. Wstęp wolny!

Miejsce: Ośrodek Kultury Okej, ul. Wilsona 2, Brwinów;
Godz. 19.00 Trio 4 Chet – koncert Jazzowy
Fascynacja legendarnym Bakerem (bo jemu poświęcony jest 

koncert) zainspirowała Roberta Majewskiego do stworzenia 
wraz z Michałem Tokajem i Sławomirem Kurkiewiczem 
formacji Trio 4 Chet. Dzięki klasie oraz kreatywności muzyków 
standardy grane przez Cheta zyskały nowy charakter 
i treść. Artyści w tym projekcie prezentują pełen wachlarz 
swoich możliwości – od osadzenia w jazzowej tradycji po 
nowoczesność. Muzyka zespołu jest pełna swingu, barw, 
zwrotów emocjonalnych i napięć, a jednocześnie liryzmu 
i delikatności. Wstęp wolny!

Miejsce: Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego 
im. S. Woydy w Pruszkowie, Pl. Jana Pawła II 2.

Zebrał: (mg)

•Wystawy •Filmy •Koncerty •Spotkania

U NAS. Zakończenie tegorocznej edycji Spotkań Wielokulturowcyh „Sploty”

Bollywood w Willi Niespodziance
Wspaniałym zwieńczeniem tegorocznej edycji Spotkań Wielokulturowcyh „Sploty” okazał się pokaz tańca 
indyjskiego w grodziskiej Niespodziance.  Magdalena Niersnee – podróżniczka i tancerka, znawczyni teorii 
i praktyki tańca Indii – zaprezentowała przepiękne, tchnące duchowością widowisko taneczne. 

Taniec okazuje się tak 
silnie związany z indyjską 

kulturą, że przestaje dziwić, 
dlaczego hinduski przemysł 
filmowy, czyli Bollywood, 
ponadprzeciętnie hojnie 
o b d a r o w u j e  w i d z ó w 
u k ł a d a m i  t a n e c z n y m i 
w swoich fi lmach i serialach. 
Współczesny taniec indyjski, 
w tym również bollywoodzki, 
w y wo d z i  s i ę  z  t a ń ców 
klasycznych – te zaś w Indiach 
miały początki sakralne. 
Różne odmiany hinduskiego 
t a ń c a  k l a s y c z n e g o 
pierwotnie ukształtowały 
się w świątyniach, dopiero 
d a l e j  z a c z ę ł y  r o z w i j a ć 
s ię  w pałacach.  Taniec 
w Indiach związany jest więc 
z głębszymi fundamentami 
i n d y j s k i e j  k u l t u r y  – 
z  hinduistyczną rel igią, 
mitologią, z opowieściami 
o hinduskich bóstwach; 
z a w i e r a  p i e r w i a s t k i 
mistyczne.

Regionalne style - kathak
Wyróżnić można siedem 

s t y l ó w  r e g i o n a l n y c h 
k l a s y c z n e g o  t a ń c a 
indyjskiego, znacznie się 
różniących. Podczas pokazu 
w Niespodziance Magdalena 
Niersnee zaprezentowała 
taniec kathak – styl klasyczny 
p o w s t a ł y  n a  p ó ł n o c y 
Indii ,  któr y narodził  się 
w  h i n d u i s t y c z n y c h 
świątyniach, ale historycznie 
rozwijał się i rozkwitł w obrębie 
wpływów muzułmańskich 
i perskich. Dla tańca kathak 
c h a r a k t e r y s t yc z n a  j e s t 
dbałość o ornamentykę 
k a ż d e g o  r u c h u  c i a ł a , 
w y t u p y w a n i e  s t o p a m i 
skomplikowanych wzorów 
r ytmicznych oraz  ser ie 
szybkich obrotów tancerzy 
wokół własnej osi. Zwłaszcza 
te ostatnie robią niezwykłe, 

transowe wręcz wrażenie, to 
ten moment, gdy w taniec 
wkrada się mistyka.

Opowiadać tańcem
Taniec kathak wziął swoją 

nazwę od słowa „katha”, 
czyli opowiadać, bo taki 
też był  jego pier wotny 
z a m y s ł .  T r a d y c y j n i e 
w  z r ó ż n i c o w a n y c h 
r e g i o n a l n i e  I n d i a c h 
o p o w i a d a n o  h i s t o r i e 
pieśnią oraz tańcem – a dla 
lepszej komunikacji narracja 
śpiewaka ilustrowana była 
dodatkowo gestami dłoni 
oraz mimiką twarzy tancerza. 
W efekcie w tańcu kathak 
– wykonywanym do pieśni 
i muzyki na żywo – przenika 

się język tańca i język teatru.
O p o w i a d a ć  t a ń c e m 

kathak można o wszystkim, 
o  k a ż d e j  s f e r z e  ż y c i a , 
najpierw jednak tancerka 
lub tancerz musi wyobrazić 
sobie w szczegółach daną 
historię. Następnie ciałem, 
dłońmi, mimiką przekazać 
opowieść i wyrazić emocje. 
Dla młodszych tancerek 
i tancerzy, którzy doskonale 
r a d z ą  s o b i e  z  r u c h e m 
i szybkością obrotów ciała, 
umiejętnosć  w yrażania 
emocji twarzą jest o wiele 
trudniejsza – bo procentuje 
tu wiek i doświadczenie 
ż y c i o w e .  G e s t y  d ł o n i , 
którymi ilustruje się słowa, 
z o s t a ł y  s k o d y f i k o w a n e 

i  tak powstało 28 mudr 
c z y l i  s y m b o l i c z n y c h 
gestów, których znaczenie 
zostało jasno określone 
i  w i d z o w i e  m o g ą  j e 
odczytać. 

Dwie tradycje religijne
Taniec kathak historycznie 

r o z w i j a ł  s i ę  w  s p o s ó b 
zróżnicowany, w dwóch 
tradycjach: hinduistycznej 
i muzułmańskiej.

Tradycja muzułmańska 
przywiązuje większą wagę 
do ornamentyki ruchów 
dłoni. Obie tradycje różnią 
się też strojem tancerek, 
c o  m a  k o n s e k w e n c j e 
w odniesieniu do rodzaju 
ruchu. Muzułmański element 
stroju kobiecego, jakim jest 
szal okalający głowę, daje 
duże możliwości teatralizacji 
tańca i jest wykorzystywany 
na najróżniejsze symboliczne 
sposoby.

Ta n c e r k a  k a t h a k  n a d 
kostkami stóp nosi bransolety 
z dzwoneczków, których 
dźwiękiem wybija akcenty – 
tak więc sam tancerz jest tu 
jednocześnie dodatkowym 
instrumentem muzycznym. 
Nawiązaniem do tradycji 
tancerek świątynnych są 
paznokcie i wewnętrzne 
strony dłoni pomalowane 
na czerwono – niezależnie 
od tradycji, służy to również 
widoczności i podkreśleniu 
mudr, czyli symbolicznych 
gestów dłoni.

***
Więcej informacji o tańcu 

kathak i tańcu Bollywood, 
o pokazach i warsztatach 
tanecznych prowadzonych 
przez Magdalenę Niersnee 
– na stronie: kathak.pl

Tekst i foto: 
Sylwia Pańków

www.fl eschmazowsza.com.pl
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OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Działając na podstawie art. 9o ust. 6 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. 
z 2019 r., poz. 710 ze zm.) – dalej u.t.k. informuję, że na wniosek inwestora: Miasta Stołecznego Warszawy,
Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji 
o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w celu realizacji inwestycji polegającej na:

budowie II linii metra w Warszawie – III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją C04 „Powstańców 
Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Mory wraz z STP Mory w zakresie Stacji Techniczno-Postojowej 
(STP) Mory wraz z połączeniem STP „Mory” z układem kolejowym PKP. 

Planowana inwestycja obejmuje nieruchomości na terenie m.st. Warszawy Dzielnicy Bemowo i  gminy 
Ożarów Mazowiecki powiat warszawski zachodni, wskazane poniżej (w nawiasach podano numery działek 
ewidencyjnych przed projektowanym podziałem): 

Dzielnica Bemowo m.st. Warszawa
Obręb ewidencyjny 6-13-12 - działki o nr: 10, 11, 12/1, 12/2, 12/3, 13/1, 13/2, 13/3, 2/3, 2/5, 2/6, 3/1, 
3/2, 3/3, 4/21, 4/22, 4/23, 4/6, 6/3, 7/1, 7/2, 8/10 i 8/11 (8/3), 8/12 i 8/13 (8/5), 9/4, 9/5, 9/6, 9/7, 9/8, 9/9;
Obręb ewidencyjny 6-13-13 - działki o nr: 37/1, 37/2, 38, 39/3, 39/4, 4/1 i 4/2 (4), 40/1, 40/2, 40/3, 40/4, 40/5, 
40/6, 40/7, 41, 42, 43, 44, 45, 46/3, 46/4, 46/5, 46/6, 46/7, 46/8, 47, 48, 49/1 i 49/2 (49), 5, 50/4, 50/10 i 50/11 (50/5), 
50/6, 50/7, 52/1, 52/2, 52/3, 53/5, 6, 60/1, 60/2, 68/1, 68/3, 68/4, 69/1, 69/2, 69/3, 69/4, 69/8, 69/9, 70/1, 70/2, 9; 
Obręb ewidencyjny 6-14-01 - działki o nr: 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 3. 

Gmina Ożarów Mazowiecki powiat warszawski zachodni
Obręb ewidencyjny Mory - 25/14 i 25/15 (25/13), 25/8, 46/12, 46/13, 46/18 i 46/19 (46/17), 47/7, 47/12 
i 47/13 (47/8), 48/3, 48/8, 48/10 i 48/11 (48/9), 49/3 i 49/4 (49/2), 52/5, 52/10 i 52/11 (52/8), 52/12 i 52/13 (52/9), 
55/10, 55/16 i 55/17 (55/11), 55/18 i 55/19 (55/6);

Inwestycja będzie wymagała zatwierdzenia podziału nieruchomości (art. 9q ust. 1 pkt. 5 u.t.k.) wskazanej 
poniżej (w nawiasie podano numery działek ewidencyjnych wydzielonych w wyniku projektowanego podziału 
nieruchomości, pogrubionym drukiem wskazano numer działki przeznaczonej do przejęcia pod inwestycję):

Dzielnica Bemowo m.st. Warszawa
Obręb ewidencyjny 6-13-12 - działki o nr: 8/3 (8/10, 8/11), 8/5 (8/12, 8/13);
Obręb ewidencyjny 6-13-13 - działki o nr: 4 (4/1, 4/2), 49 (49/1, 49/2), 50/5 (50/10, 50/11). 

Gmina Ożarów Mazowiecki powiat warszawski zachodni.
Obręb ewidencyjny Mory - 25/13 (25/14, 25/15), 46/17 (46/18, 46/19), 47/8 (47/12, 47/13), 48/9  (48/10, 
48/11), 49/2 (49/3, 49/4), 52/8 (52/10, 52/11), 52/9 (52/12, 52/13), 55/11 (55/16, 55/17), 55/6 (55/18, 55/19);

Realizacja planowanej inwestycji będzie wymagała, zgodnie z art. 9q ust 1 pkt. 7 u.t.k., przejęcia na 
rzecz Miasta Stołecznego Warszawy następujących nieruchomości (w nawiasach podano numery działek 
ewidencyjnych przed projektowanym podziałem): 

Dzielnica Bemowo m.st. Warszawa
Obręb ewidencyjny 6-13-12 - działki o nr: 12/2, 13/2, 8/11 (8/3), 8/13 (8/5);
Obręb ewidencyjny 6-13-13 - działki o nr: 4/2 (4), 40/1, 40/2, 40/3, 40/4, 40/5, 40/6, 40/7, 41, 43, 49/2 (49), 
50/11 (50/5), 50/6, 68/1, 68/4, 69/1, 69/2, 69/4, 69/8, 70/1, 70/2; 

Gmina Ożarów Mazowiecki powiat warszawski zachodni
Obręb ewidencyjny Mory - 25/15 (25/13), 25/8, 46/19 (46/17), 47/13 (47/8), 48/3, 48/8, 48/11 (48/9), 49/3 
(49/2), 52/5, 52/11 (52/8), 52/13 (52/9), 55/10, 55/17 (55/11), 55/18 (55/6).

W związku z planowaną inwestycją przewidywane są ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości, zgodnie 
z przepisami art. 9q ust. 1 pkt 6. u.t.k.: „w celu zapewnienia prawa do wejścia na teren nieruchomości dla prowadzenia 
inwestycji kolejowej (budowy metra), w tym dokonania związanej z nią budowy lub przebudowy układu drogowego 
lub urządzeń wodnych, lub założenia i przeprowadzenia na nich ciągów drenażowych przewodów i urządzeń 
służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności i sygnalizacji, a także innych 
podziemnych i naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów 
i urządzeń, a także prac związanych z konserwacją, utrzymaniem lub usuwaniem awarii”, dotyczące następujących 
nieruchomości (w nawiasach podano numery działek ewidencyjnych przed projektowanym podziałem):

Dzielnica Bemowo m.st. Warszawa
Obręb ewidencyjny 6-13-12 - działki o nr: 3/1, 4/6, 8/10 (8/3), 18/12 (8/5), 6/3;
Obręb ewidencyjny 6-13-13 - działki o nr: 37/1, 37/2, 38, 4/1 (4), 49/1 (49), 50/4, 50/10 (50/5), 50/7, 52/1, 
52/2, 52/3, 53/5, 6, 69/9, 9; 

Gmina Ożarów Mazowiecki powiat warszawski zachodni
Obręb ewidencyjny Mory - 25/14 (25/13), 46/12, 46/13, 46/18 (46/17), 47/7, 47/12 (47/8), 48/10 (48/9), 49/4 
(49/2), 52/10 (52/8), 52/12 (52/9), 55/16 (55/11), 55/19 (55/6); 

 Wykaz nieruchomości stanowiących teren dróg publicznych w zakresie terenu objętego wnioskiem 
(w nawiasach podano numery działek ewidencyjnych przed projektowanym podziałem):

Dzielnica Bemowo m.st. Warszawa
Obręb ewidencyjny 6-13-12 - działki o nr: 3/2, 2/3, 2/5, 3/1, 3/3, 4/21, 7/1;
Obręb ewidencyjny 6-13-13 - działki o nr: 39/3, 39/4; 

Gmina Ożarów Mazowiecki powiat warszawski zachodni
Obręb ewidencyjny Mory - 25/14 i 25/15 (25/13), 46/12, 46/13, 46/18 i 46/19 (46/17), 47/7, 47/12 i 47/13 (47/8), 
48/8, 48/10 i 48/11 (48/9), 52/10 i 52/11 (52/8), 52/12 i 52/13 (52/9), 55/10, 55/16 i 55/17 (55/11);

Akta sprawy, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 256) – dalej k.p.a., znajdują się do wglądu w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego 
Urzędu Wojewódzkiego, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 7 POK w godzinach 13-16 – pon.; 8-12 
– czw., gdzie można zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie.

Zawiadomienie, zgodnie z art. 49 k.p.a., uważa się za dokonane po upływie 14 dni, od dnia publicznego 
ogłoszenia w niniejszej sprawie. 

Data publicznego obwieszczenia 11 marca 2020 r.
Z dniem doręczenia zawiadomienia o wszczęciu niniejszego postępowania administracyjnego w odniesieniu do 

nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, do czasu ostatecznego 
zakończenia postępowania w sprawie wydania takiej decyzji, nie wydaje się decyzji o pozwoleniu na budowę dla 
innych inwestycji, a toczące się postępowania w tych sprawach podlegają zawieszeniu do czasu ostatecznego 
zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej (art. 9o ust. 12 u.t.k.).

W przypadku zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych wszczęcie postępowania 
w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej zobowiązuje właściwy organ administracji 
architektoniczno-budowlanej do wniesienia sprzeciwu od zgłoszenia (art. 9o ust. 13 u.t.k.).

Powyższych warunków nie stosuje się do postępowań dotyczących inwestycji celu publicznego, których 
przygotowanie i realizacja następuje za zgodą podmiotu, na wniosek którego wszczęto postępowanie 
w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej (art. 9o ust. 14 u.t.k.).

W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ 
administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu (art. 41 pkt § 1 i § 2 k.p.a.).

WI-I.747.2.2.2020.EA

BEZPIECZEŃSTWO. Nowe numery policyjnych komend

Ujednolicona numeracja sieci policyjnej
24 lutego nastąpiła zmiana numerów telefonów do jednostek policji na terytorium 
całego kraju. Aby skontaktować się z policją, zamiast prefi ksu kierunkowego trzeba 
będzie wybrać wyróżnik MSWiA: AB = 47.

Ze  w z g l ę d u n a  s k a l ę 
przedsięwzięcia planowany 

jest 6-miesięczny okres, podczas 
którego równolegle będą 
funkcjonowały dotychczas 
używane numery lokalne 
– zapowiada podkomisarz 
A n t o n i  R z e c z k o w s k i 
z Komendy Głównej Policji. 
-Efektem uruchomienia 
wyróżnika (MSWiA - 47) będzie 
kompleksowa zmiana sposobu 
wybierania oraz kierowania 
połączeń dla stacjonarnych 
telefonów resortowych, w tym 
policji, która ma krytyczne 
znaczenie dla obywateli, ale 
również dla samych policjantów 
i pracowników policji  – 
tłumaczył.

Wyróżnik 47 należy od tej 
pory traktować jako jednolity 
numer kierunkowy na terenie 
całego kraju.

- D o  t e j  p o r y  k a ż d a 
jednostka policji zapewniała 
k i e r o w a n i e  r u c h u 
pomiędzy publiczną siecią 
telekomunikacyjną (PSTN) 
a siecią resortową we własnym 
zakresie, co powodowało, 
że  numerac ja  k ażdego 
z województw odzwierciedlała 
p u b l i c z n ą  n u m e r a c j ę 
opartą o podział na 49 stref 
numeracyjnych. Zmianie 
ulegnie sposób wybierania 

numeru resortowego z sieci 
publicznych stacjonarnych 
i komórkowych – powiedział 
ofi cer KGP.

Nowy numer do danej 
komendy będzie miał od teraz 
następującą postać 47 SP XXX 
XX. Skrót SP to numer obszaru 
sieci numeracyjnej. Będzie się 
kształtował następująco:

• mazowieckie: SP – 70
• podlaskie: SP – 71
• warszawskie: SP – 72
• warmińsko-mazurskie:
SP -73
• pomorskie: SP – 74
• kujawsko-pomorskie:
SP – 75
• wielkopolskie: SP – 77
• zachodniopomorskie:
SP – 78
• lubuskie: SP – 79
• świętokrzyskie: SP – 80

• lubelskie: SP – 81
• podkarpackie: SP – 82
• małopolskie: SP – 83
• łódzkie: SP – 84
• śląskie: SP – 85
• opolskie: SP – 86
• dolnośląskie: 87
• sieci wydzielone:  6X
- U j e d n o l i c o n a  w  t e n 

sposób numeracja dotyczy 
c a ł e j  p o l i c y j n e j  s i e c i 
te l e k o m u n i k a c y j n e j  n a 
terenie kraju i obejmuje 
w s z y s t k i e  j e d n o s t k i 
organizacyjne policji (KGP, 
KSP, KWP, KMP, KPP, KP oraz 
Szkoły Policji) oraz inne 
podmioty z grupy MSWiA 
kor z ys ta jące  z  zak re s u 
numeracyjnego Policji – 
dodał podkomisarz.

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

DAM PRACĘ:
-AAAAAAAA Poszukujemy osób 

z orzeczeniem o niepełnosprawności 
do ochrony małych budów oraz 
spokojnych osiedli w Warszawie oraz 
w Pruszkowie/Brwinowie, Nowym 
Dworze Mazowieckim, Sulejówku, 
Grodzisku Maz.,  Ożarowie Maz., 
Legionowie lub w Jankach. Nie 
wymagamy doświadczenia, dobre 
warunki pracy. Tel. 578-002-512, 577-
303-512 lub 739-003-512

- 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

- 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:
-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 VW Transportera T3, może być 

uszkodzony. Tel. 668 171 639
-Sprzedam opony nowe Stomil 14x1 

i 3/8, 2 szt. Tel. (22) 755 74 87
-Przyjmę nieodpłatnie słabo wydajny 

akumulator  samochodow y lub 
motocyklowy. Tel. 574 215 996

-Sprzedam Mercedesa 124, 2.0 diesel, 
stan dobry. Cena: 4800 zł do negocjacji. 
Tel. 504 358 688

-Sprzedam Peugot 407, bogato 
wyposażony z 2007 r, super stan, 2.0 
diesel. Cena: 11 000 zł. Tel. 666 601 438

-Tłumik do Zaporożca. Tel. 606 803 746

NIERUCHOMOŚCi:
-1 ha, 30 zł/m2, gmina Głowaczów 

3 kl., media, siedliskowa między rzeką 
a puszczą. Tel. 501 953 609

-Bednary k. Łowicza . Dom: 90 m2 i dwie 
działki rolne - 14 732 m2. Cena: 220 tys. zł. 
Tel. 781 685 200

-Bramki k. Błonia dom z działką
3 ha przy trasie na Poznań, media. Cena: 
300 tys. zł. Tel. 505 345 767

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

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

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

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

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

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

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

KUPIĘ - SPRZEDAM:
-Akordeon włoski sprzedam. Kolor 

czerwony. Tel. 696 645 842
-Amplituner Yamaha, cena: 300 zł. Tel. 

793 849 797
-Antyczne meble, obrazy, srebra, 

platery, szable, bagnety, orzełki, książki, 
odznaki, odznaczenia, pocztówki, 

bibeloty zakupię – za gotówkę. Tel. 504 
017 418; 601 336 063

-Aparat fotograficzny cyfrowy 
SAMSUNG WB 700. Cena: 300 zł. Tel. 508 
807 058

-Drzwi tarasowe, białe, plastik: 218x87 
cm. Tel. 606 803 746

-DVD przenośne, ekran 7”, zasilanie 12V. 
Tel. 793 849 797

-Ekspres ciśnieniowy SILVERCREST na 
gwarancji (do 14.10 br.). Cena: 140 zł. Tel. 
508 807 058

-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

-Maszyna krawiecka Veritas Zick Zack. 
Tel. (22) 620 60 18

-Koła do roweru Huragan, komplet 
w idealnym stanie. Tel. 606 803 746

-Kupię starą maszynę do szycia, może 
być uszkodzona, aby nogi żeliwne były 
całe. Tel. 668 171 639

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

-Kupię topolę na pniu, olchę, sosnę, 
dąb i inne. Tel. 504 019 716

-Kupię używany garaż blaszany, okolice 
Grodziska Mazowieckiego. Tel.690 524 983

-Kupię zrębki, trocinę. Tel. 504 019 716
-Odkupię stare,nowe i niepotrzebne 

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

-Okno białe ze sproszem o wym: 
106x146cm. Tel. 606 803 746

-Pianino hellstrom w dobrym stanie. 
Tel. 784 852 250 Piastów.

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

-Rower górski Decathlon – damka, 
koła: 26”. Sprzedam lub zamienię na 
męski. Cena: 250 zł. Tel. 793 849 797

-Rower Treck koła 28”, damka, czarna, 
3-biegowa. Tel. 606 803 746

-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 biurko w kolorze buk 
naturalny, stan bardzo dobry. Tel. 884 
647 393

-Sprzedam blachę cynkową 3,5 m2, 

cena 35zł. Kanister metalowy poj. 20 
l- 4 sztuki, cena za sztukę 20 zł. Giętarkę 
ręczną do blach, dł. 1mb, cena 80 zł. Tel. 
601 945 584

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

-Sprzedam fabrycznie nową ramę
z widelcem na koła 20”. Tel. 606 803 746

-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

- S p r z e d a m  m e b l o ś c i a n k ę  3 - 
segmentową o długości 3,5 m, kolor 
beżowy, lakier na wysoki połysk,stan 
bardzo dobry. Tel. 884 647 393

-Sprzedam nasadki w kolorze 
platyna na zawiasy do drzwi Gerda 
lub PTZ, zabezpieczają zawiasy przed 
uszkodzeniami. Tel. 509 793 760

-Sprzedam niedrogo: materac 
przeciwodleżynowy, chodzik – balkonik, 
chodzik pod - łokciowy. Tel. 507 741 722

-Sprzedam obrabiarkę do drewna 
z grubościówką, heblarką i frezarką 
Dyma8. Tel. (22) 755 74 87

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

-Sprzedam pilniczki iglaczki, różne 
kształty po 3-4 zł/ szt. Tel. 606 533 899

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

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

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

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

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

-Sprzedam szafę drewnianą żaluzjową 
do garażu lub piwnicy o wym.: szer. 110 
cm, gł. 37 cm, wys. 150 cm. Cena: 35 zł. 
Tel. (22) 755 74 87

-Sprzedam wyroby z kryształu, porcelany 

oraz ręcznie malowane wyroby z lat 80-tych 
huty Hortensja. Tel. 606 533 899

-Stół kuchenny nowy 80x 70x75cm. Tel. 
(22) 755 74 87

-Terma pozioma 60 l. Tel. 606 803 746
-Urządzenie do ćwiczeń Total Crunch.

Cena 100 zł. Tel. 606 803 746
-Wyprzedaż bardzo tanio różnych 

rzeczy z uporządkowanego strychu, 
piwnic i garażu. TANIO. Grodzisk Maz. Tel. 
(22) 755 74 87

-Zestaw elektryka CIMCO w walizce. Tel. 
(22) 620 60 18

USŁUGI:
-Bezpłatny wywóz złomu itp. Tel. 515 

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

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

-Kompleksowa naprawa rowerów. Tel. 
606 803 746

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

-Montaż kolców przeciw ptakom. 
Kontakt: www.insekt24.pl. Tel. 533 780 170

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

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

-Przeprowadzki. Tel. 605 303 836
-Przewóz rzeczy, mebli ,towarów 

busem, Brwinów i okolice do 30 km, tylko 
soboty. Tel. 512 343 783

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

-Wycinka drzew, krzewów, karczowanie 
terenu. Tel. 504 019 716

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

-Zespół muzyczny na wesele. Tanio 
i solidnie. Tel. 609 683 237

-Ziemia na wyrównanie terenu: 
czarnoziem, humus. Cena do uzgodnienia. 
Tel. 504 019 716
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N A     S P R Z E D A Ż

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

3 2 8 5 / 1 8 2 1 / O G S  Ko m o r ó w,  G r a n i c a ,
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,  Wycink i 
Osowskie, budowlana, pow. 1770 m2, cena 
150.000 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 

3 2 5 4 / 1 8 2 1 / O G S  Pu s zc z a  M a r i a ń s k a , 
Niemieryczew, siedliskowa, pow. 2530 m2,
cena 79.000 zł

3 2 5 3 / 1 8 2 1 / O G S  Pu s zc z a  M a r i a ń s k a ,
Niemieryczew, siedliskowa, pow. 1900 m2, 
cena 60.000 zł

3 2 5 1 / 1 8 2 1 / O G S  Pu s zc z a  M a r i a ń s k a ,
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 Nadarz yn,  Kajetany,
budowlana, pow. 1050 m2, cena 210.000 zł

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

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

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

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

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

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

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 Mazowiecki,
Płochocin, budowlana, pow. 5400 m2, cena 
1.080.000 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3112/1821/OGS Ożarów 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 Maz., 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 Maz, 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
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3076/1821/OGS Błonie, Dębówka, rolna, pow.
1500 m2, cena 300.000 zł

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

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

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

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

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

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. 
10 500 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

3825/1821/OMS Warszawa, Bemowo,
2 pokoje, pow. 37 m2, cena 435.000 zł

3826/1821/OGS Pruszków, 2 pokoje, pow. 
58 m2, cena 390.000 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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, 
pokoje, 4 pokoje, pow. 124 m2, cena 505.000 zł

1973/1821/ODS Warszawa, Ursus, wolnostojący,
5 pokoi, pow. 300 m2, działka o pow. 420 m2,
cena 799.000 zł

1972/1821/ODS Pruszków, wolnostojący,
5 pokoi, pow. 250 m2, działka o pow. 970 m2,
cena 1.390.000 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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