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Agnieszka Kulenty ma 48 lat i pochodzi z Nadarzyna. 
Chociaż obecnie na stałe mieszka w Gąsiorach pod 

Łukowem na Lubelszczyźnie często powraca w rodzinne 
strony. Jej tata Śp. Roman Dąbrowski był  radnym dwóch 
kadencji i mocno angażował się w sprawy społeczne. 

Pani Agnieszka jest nauczycielką – uwielbia swoją pracę 
i chciałaby do niej wrócić. Niestety od 15 lat zmaga się 
z ciężką chorobą: najpierw brodawczakiem tarczycy, 
teraz – płaskonabłonkowym rogowaciejącym rakiem 
dolnego gardła. Leczenie onkologiczne jest możliwe tylko 
w Niemczech w klinice w Monachium. W Niemczech jest 
od lutego - przeszla trzy bardzo silne terapie chemiczne. 
Nowotwór zmniejszył się. Aktualnie trwa radioterapia, 
która potrwa jeszcze pięć tygodni, dodatkowo raz 
w tygodniu dostaje chemię - lżejszą od poprzednich.

- Obecnie czuje się dobrze i z niecierpliwością czekamy 
na kolejne dobre wieści. Wczoraj jej lekarz powiedział że 
najgorsze za nami – informuje Katarzyna Pyzik – siostra 
p. Agnieszki, która wraz z jej dwoma córkami i dwójką 
wnucząt: Antosiem (5 lat) i Marcelinką (5 miesięcy) bardzo 
za nią tęsknią.

Wyjazd, pobyt i  przede wszystkim leczenie jest 
kosztowne. Koszty leczenia do tej pory starała się 
pokrywać sama, ale kwota jest duża. Raz po raz pojawiają 
się dodatkowe opłaty. Na tym etapie potrzebne jest już 

wsparcie. Brakuje prawie 100 tys. zł. Dzięki ludziom 
dobrego serca do tej pory zebrano już nieco ponad połowę 
(52 proc.) potrzebnej kwoty.

Od tego, ile uda się zebrać potrzebnych środków 
będzie zależał  powrót do normalnego ż ycia pani 
Agnieszki. Rodzina oraz znajomi proszą o życzliwość 
i pomoc. Wpłat można dokonywać za pośrednictwem 
strony https://www.siepomaga.pl/agnieszka-kulenty
Można tam założyć swoją skarbonkę, aby wspomóc leczenie 
pani Agnieszki. Wsparcie finansowe otrzymała już od prawie 
650 osób. Aby pomóc chorej nie trzeba wpłacać dużych 
kwot, wystarczy kilka zł (najniższa wpłacona kwota to 
5 zł.). Każda wpłacona złotówka przybliża dzień, w którym 
zakończy się leczenie, a tym samym powrót do zdrowia 
pani Agnieszki, która tak opowiada o swojej chorobie 
i walce z nią:

-Był 2005 rok, to wtedy poczułam po raz pier wsz y, 
co to tak naprawdę znacz y bać s ię  o własne ż ycie. 
Zdiagnozowano u mnie brodawczaka tarczycy. Tarczyca 
została w całości  usunięta,  przeszłam radioterapię, 
wierząc, że to, co najgorsze mam już za sobą. Z pokorą 
w stosunku do życia zaczynałam każdy dzień, dziękując, 
że tak poważna choroba jest już za mną. W 2019 wykryto 
u mnie płaskonabłonkowego rogowaciejącego raka dolnego 
gardła. To była pierwsza zła wiadomość, kolejna, która 
odebrała nadzieję, to ta, że w Polsce lekarze nie podejmą 
się leczenia. Dzięki znalezieniu ratunku w Niemczech wciąż 
mam nadzieję, że pokonam raka. Jestem po trzech bardzo 
silnych chemioterapiach, które spowodowały zmniejszenie 
się zmiany.

 Leczenie będzie jeszcze bardzo kosztowne, a mi tak trudno 
pogodzić się z tym, że od pieniędzy ma zależeć to, czy będzie 
mi dane wygrać z rakiem! Proszę, pomóż mi walczyć o życie!

Pamiętajmy,  że zdrowie jest  bezcenne i  k ażdy 
z nas może zachorować na podobną, trudno leczoną 
chorobę. Dlatego otwórzmy swoje serca, wejdźmy na

stronę: https://www.siepomaga.pl/agnieszka-kulenty
i załóżmy swoją skarbonkę, aby pomóc w leczeniu pani 
Agnieszki Kulenty – wspaniałej, walczącej kobiety.

Mamy nadzieję, że zbiórka szybko dobiegnie końca 
i zakończy się leczenie p. Agnieszki, która będzie mogła 
powrócić do kraju w objęcia kochającej rodziny i życzliwych 
przyjaciół.

(mg), Fot.: siepomaga.pl

Pani Agnieszka Kulenty toczy walkę z ciężką chorobą. Na portalu siepomaga jej rodzina i znajomi zbierają 
fundusze na dokończenie leczenia i pobyt w Niemczech, gldzie trwa kuracja. Walka z chorobą wesza własnie 
w końcowy etap.
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DWUTYGODNIK

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Działając, na podstawie art. 9q ust. 2 i 2a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. 

z 2019 r., poz. 710 ze zm.) – dalej u.t.k. oraz w związku z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283) – dalej jako ustawa ooś informuję, że 
na wniosek inwestora: Miasta Stołecznego Warszawy, 00-950 Warszawa, Plac Bankowy 3/5, została wydana 
przez Wojewodę Mazowieckiego, w dniu 19 maja 2020 r., decyzja Nr 45/SPEC/2020 o ustaleniu lokalizacji linii 
kolejowej dla obiektów metra, dla inwestycji pn.: 

Budowa 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 
C1 wraz z szybem startowym C1.

Decyzją ustalono linie rozgraniczające teren planowanej inwestycji obejmujące nieruchomości na terenie 
m.st. Warszawy Dzielnicy Bemowo, wskazane poniżej (w nawiasach podano numery działek ewidencyjnych 
przed projektowanym podziałem): 

w obrębie ewidencyjnym 6-13-08 – działki ew. nr: 1/14 i 1/15 (1/1), 57, 58, 59/1 i 59/2 (59), 60/1 i 60/2 (60), 
61/1 i 61/2 (61), 62/21 i 62/22 (62/1), 62/11; 
w obrębie ewidencyjnym 6-13-09 – działki ew. nr: 11/1, 12, 13/3, 13/4, 15/1 i 15/2 (15), 16/1 i 16/2 (16), 2/1, 
2/2, 3/1, 3/25 i 3/26 (3/11), 3/12, 4; 
w obrębie ewidencyjnym  6-13-13 – działki ew. nr: 17, 19, 21, 24/1 i 24/2 (24), 25/1 i 25/2 (25), 26, 27, 28/3 
i 28/4 (28/2), 29/5 i 29/6 (29/1), 29/3, 29/4, 31/11, 31/12, 31/13, 31/14, 31/15, 31/16, 31/20, 31/22, 32/1, 32/3 
i 32/4 (32/2), 33/1 i 33/2 (33), 34/1 i 34/2 (34), 36.

Decyzja zatwierdza podział nieruchomości (art. 9q ust. 1 pkt. 5 u.t.k.) wskazanych poniżej (w nawiasach 
podano numery działek ewidencyjnych wydzielonych w wyniku projektowanych podziałów nieruchomości):

Dzielnica Bemowo Miasto Stołeczne Warszawa
w obrębie ewidencyjnym 6-13-08 – działki ew. nr: 1/1 (1/14, 1/15), 59 (59/1, 59/2), 60 (60/1, 60/2), 61 (61/1, 
61/2), 62/1 (62/21, 62/22).
w obrębie ewidencyjnym 6-13-09 – działki ew. nr: 15 (15/1, 15/2), 16 (16/1, 16/2), 3/11 (3/25, 3/26).
w obrębie ewidencyjnym 6-13-13 – działki ew. nr: 24 (24/1, 24/2), 28/2 (28/3, 28/4), 32/2 (32/3, 32/4), 33 (33/1, 
33/2), 25 (25/1, 25/2), 29/1 (29/5, 29/6), 34 (34/1, 34/2).

Decyzja, zgodnie z art. 9q ust 1 pkt. 7 u.t.k., orzeka o przejęciu na rzecz Miasta Stołecznego Warszawy 
następujących nieruchomości (w nawiasach podano numery działek ewidencyjnych przed projektowanym 
podziałem): 

w obrębie ewidencyjnym 6-13-08 – działki ew. nr: 1/14 (1/1), 59/1 (59), 60/1 (60), 61/1 (61), 62/21 (62/1); 
w obrębie ewidencyjnym 6-13-09 – działki ew. nr: 11/1, 15/1 (15), 16/1 (16), 2/1, 3/25 (3/11); 
w obrębie ewidencyjnym 6-13-13 – działki ew. nr: 24/2 (24), 25/2 (25), 28/4 (28/2), 29/5 (29/1), 32/4 (32/2), 
33/2 (33), 34/2 (34).

Decyzją ustalono 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, 
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):

w obrębie ewidencyjnym 6-13-08 – działki ew. nr: 1/15 (1/1), 57, 58, 59/2 (59), 60/2 (60), 61/2 (61), 62/22 (62/1); 
w obrębie ewidencyjnym 6-13-09 – działki ew. nr: 13/3, 15/2 (15), 16/2 (16), 3/26 (3/11), 3/12, 4; 
w obrębie ewidencyjnym 6-13-13 – działki ew. nr: 17, 19, 21, 24/1 (24), 25/1 (25), 26, 27, 28/3 (28/2), 29/6 
(29/1), 29/3, 29/4, 32/3 (32/2), 33/1 (33), 34/1 (34).

Do ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości, zgodnie z art. 9q ust. 1a u.t.k., stosuje się odpowiednio 
przepisy art. 124 ust. 4-7 oraz art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 65).

Stosownie do treści art. 9q ust. 1 pkt. 8 u.t.k., w związku z art. 9s ust. 9 określono nieruchomości w stosunku 
do których niniejsza decyzja wywołuje skutek w postaci ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości 

„w celu zapewnienia prawa do wejścia na teren nieruchomości w związku z prowadzeniem inwestycji kolejowej 
obejmującej budowę lub przebudowę tunelu, a także prace związane z jego konserwacją, utrzymaniem lub 
usuwaniem awarii, za odszkodowaniem zostanie ograniczony sposób korzystania z nieruchomości przez 
udzielenie zezwolenia na budowę lub przebudowę tunelu oraz związanych z nim układu drogowego lub 
urządzeń wodnych, ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, 
gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, 
naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń”, 
dotyczące następujących nieruchomości 
(w nawiasach podano numer działki ewidencyjnej przed projektowanym podziałem):

w obrębie ewidencyjnym 6-13-08 – działki ew. nr: 1/15 (1/1), 57, 58; 
w obrębie ewidencyjnym 6-13-09 – działki ew. nr: 15/2 (15); 
w obrębie ewidencyjnym  6-13-13 – działki ew. nr: 29/6 (29/1).

Odszkodowanie, o którym mowa powyżej przysługuje właścicielom lub użytkownikom wieczystym 
nieruchomości, oznaczonych zgodnie z art. 9q ust. 1 pkt 8, od podmiotu, na rzecz którego wydawana jest 
decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. 

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Zgodnie z art. 9q ust. 3 u.t.k., który stanowi, że „w zawiadomieniu o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji 
linii kolejowej zamieszcza się informację o miejscu, w którym strony mogą się zapoznać z treścią decyzji” 
i zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy ooś który stanowi, iż „organ właściwy do wydania decyzji, (…), dotyczących 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, podaje do publicznej wiadomości informacje 
o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy”, oraz w związku 
z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 
256) - dalej jako k.p.a., który stanowi że „organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom 
czynny udział w każdym stadium postępowania” informuję, że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy 
strony mogą się zapoznać w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, pl. Bankowy 
3/5, 00-950 Warszawa.

Na podstawie art. 9q ust 2 i 2a u.t.k., wojewoda doręcza decyzję o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej 
wnioskodawcy oraz wysyła zawiadomienie o jej wydaniu właścicielom lub użytkownikom wieczystym 
nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie tej decyzji na adres wskazany w katastrze nieruchomości. 
Pozostałe strony zawiadamia w drodze obwieszczeń w urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właściwych 
ze względu na przebieg linii kolejowej, na stronach internetowych tych gmin, urzędu wojewódzkiego, oraz 
w Biuletynie Informacji Publicznej, a także w prasie lokalnej. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany 
w katastrze nieruchomości jest skuteczne.

Jeżeli dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o  ustaleniu 
lokalizacji linii kolejowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz 
inne pomieszczenie niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 28 dni, od dnia doręczenia zawiadomienia 
o wydaniu tej decyzji, wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości 
lub wartości prawa użytkowania wieczystego (art. 9y ust. 3e u.t.k.) – dotyczy nieruchomości, które stają się 
własnością Skarbu Państwa.

Od niniejszej decyzji, zgodnie z przepisami art. 9q ust. 5 u.t.k., służy odwołanie do Ministra Rozwoju, za 
pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego, w terminie 14 dni, od dnia jej doręczenia. Stronom postępowania 
przysługuje odwołanie w terminie 14 dni, od skutecznego doręczenia zawiadomienia o jej wydaniu, natomiast 
pozostałym stronom w terminie 14 dni, od obwieszczenia o wydaniu decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania 
wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia Wojewodzie Mazowieckiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia 
odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zawiadomienie zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. uważa się za dokonane po upływie 14 dni, od dnia w którym 
nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji 
Publicznej.

Data publicznego obwieszczenia 19 czerwca 2020 r.

Oświadczenie o gotowości wydania nieruchomości przeznaczonej pod inwestycję dotychczasowy właściciel 
może przesłać na adres inwestora oraz przekazać do wiadomości jednostce organizacyjnej zajmującej się 
bezpośrednio realizacją przedmiotowej inwestycji: Metro Warszawskie Sp. z o.o., ul. Wilczy Dół 5, 02-798 
Warszawa.

WI-I.747.2.4.2019.ZK/EA
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KOLEJ. Opóźnienia w budowie stacji Warszawa Główna

Przedwakacyjne kłopoty z dojazdami
Wybuch pandemii koronawirusa negatywnie wpłynie także na budowę stacji Warszawa Główna. Wszystko 
wskazuje na to, że wirus opóźni prace budowlane, które i tak już były mocno opóźnione. PKP PLK na razie milczy 
w tej sprawie.

R E K L A M A

Pr a c e  p r z y  b u d o w i e 
nowej stacji trwają od 

dwóch lat. Pierwotna data 
ich zakończenia przypadała 
na III kwartał 2019 roku. 
Zgodnie z tym założeniem 
pociągi jeździłyby już przez 
stację Warszawa Główna 
zgodnie z nowym rozkładem. 
Termin ten jednak znacznie 
przesunął  s ię  i  wciąż – 
w czerwcu 2020 roku – brak 
jest perspektywy otwarcia 
nowej stacji. 

PKP Polskie Linie Kolejowe 
nie daje odpowiedzi, kiedy 
m o ż e m y  s p o d z i e w a ć 
s i ę  z a k o ń c z e n i a  p r a c 
i  uruchomienia nowego 
dworca. Z informacji, które 
udało się uzyskać wynika, że 
prace wciąż trwają, a głównym 
czynnikiem spowalniającym 
jest epidemia koronawirusa 
i idący za nim kryzys. 

Kolejny wyznaczony termin 
– drugi kwartał 2020 roku 
jest już nierealny, a zdaniem 
wykonawcy PRKiI oddanie do 
użytku nowej stacji Warszawa 
Główna oraz uruchomienie 
z niej pociągów od grudnia 
2020 roku będzie ogromnym 
sukcesem. Pierwsze kursy 
mają ruszać z kierunków 
t a k i c h  j a k  W a r k a  c z y 
Piaseczno. 

Przebudowa Warszawy 
Głównej to tylko pierwszy 
krok z wielu następnych. 

Kolejnym etapem będzie 
remont linii średnicowej. 
-To  w ł a ś n i e  t a m  m a j ą 
kończyć swój bieg pociągi 
regionalne i aglomeracyjne 
z takich kierunków jak Łódź, 
Skierniewice czy Radom – 
zapowiadały w marcu 2018 
roku PKP PLK.

Remont linii średnicowej 
będzie oznaczał duże zmiany 
w rozkładzie oraz kursowaniu 
pociągów na naszej trasie: 
Skierniewice – Żyrardów – 
Grodzisk Maz. - Pruszków 

– Warszawa. Już teraz Koleje 
Mazowieckie informują, że  „w 
dniach 14 czerwca – 26 lipca 
br. planowana jest wymiana 
sieci trakcyjnej na obu torach 
linii 447 na odcinku Warszawa 
Zachodnia  –  Warszawa 
Włochy. Część pociągów 
Kolei Mazowieckich będzie 
kursowała z pominięciem 
prz ystanków : Warszawa 
W ł o c h y ,  W a r s z a w a 
Ursus,  Warszawa Ursus 
Niedźwiadek oraz Piastów. 
Wybrane połączenia Kolei 

Mazowieckich i Szybkiej 
Kolei Miejskiej w Warszawie 
zostaną odwołane.”

Na szczęście w związku 
z utrudnieniami w ruchu 
p o c i ą g ó w  m i ę d z y  1 4 
czerwca a 5 lipca na odcinku 
Warszawa Wschodnia – 
Pruszków (w obu kierunkach) 
o b o w i ą z y w a ć  b ę d z i e 
wzajemne honorowanie 
biletów KM i ZTM.

Aneta Czarnecka
Fot.: Pixabay.com

INICJATYWY. Truskawkowa akcja pana Bogumiła

Nazbieraj sobie truskawek
Jeden z mieszkańców wsi Prace Duże wpadł na 
pomysł zorganizowania akcji „Truskawkowego 
Dziadka”. Idea jest prosta: ten, kto jest amatorem 
truskawek może je nabyć w niższej cenie. Wystarczy 
przyjechać na plantację pana Bogumiła, który 
udostępnia ją dla chętnych zbieraczy. Należy 
samodzielnie zebrać truskawki, a następnie zapłacić 
3 zł za kilogram.

Niska cena owoców uwarunkowana jest samodzielnym 
zebraniem ich z pola. Nie ma ograniczeń w dostępie, 
każdy może odwiedzić truskawkowe pole pana Bogumiła, 
który twierdzi, że taka forma współpracy jest najbardziej 
korzystna dla wszystkich. 

Pan Bogumił zaprasza po 10-20 osób dziennie. 
Taka jest bowiem wydajność jego, jak sam przyznaje, 
zachwaszczonego poletka. Akcja potrwa ok. 2 tygodnie. 
Zapisy na facebooku u „Truskawkowego Dziadka”.

Ponadto, pan Bogumił zauważa pozytywne aspekty 
samodzielnego zbierania, takie jak przebywanie na 
świeżym powietrzu, także w gronie znajomych. Właściciel 
pola twierdzi, że dla niego taka forma sprzedaży jest 
bardziej opłacalna, bo nie musi zatrudniać osób do 
zbierania owoców. 

-Pamiętajcie że nasze produkty nie mają pojęcia co to 
jest chemia a z chwastami żyją za pan brat - podkreśla 
pan Bogumił.

Niestety wszystkich amatorów polskich owoców 
informujemy, że muszą odłożyć w czasie przyjemność 
jedzenia samodzielnie zebranych truskawek gdyż jak 
poinfomował w poniedziałek p. Bogumił: TRUSKAWEK JUŻ 
NIE MA I NIE BĘDZIE!

Aneta Czarnecka. Fot.: Pixabay.com
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Największy pruszkowski 
park miejski (o powierzchni 

23 ha) jest kolejną lokalną, 
po Brwinowie i Grodzisku, 
historyczną metamorfozą. 
P i e r w o t n i e  p o w s t a ł 
w drugiej połowie XIX wieku 
jako założenie ogrodowe 
prz y pałacu należąc ym 
do Antoniego hrabiego 
Potulickiego i jego żony.

Zaczynamy spacer
Dobrym punktem wyjścia 

dla krajoznawczego spaceru 
jest więc dawny podjazd 
przed pałacem Potulickich, 
obecnie będącym siedzibą 
Urzędu Stanu Cywilnego. 
W  w e e k e n d  ł a t w o  t u 
s p o t k a ć  n o w o ż e ń c ó w 
z grupką towarzyszących im 
bliskich. Fragment parku od 

strony frontowej pałacu ma 
charakter zadrzewionego 
skweru: wokół fontanny 
z rzeźbą Narcyza są ławeczki 
i rabata kwiatowa, a dalej alejki 
wyznaczone niewysokimi 
żywopłotami. Przy skwerze 
znajduje się wejście do 
M u z e u m  S t a r o ż y t n e g o 
Hutnictwa Mazowieckiego, 
które zlok al izowano na 
t e r e n i e  a t r a k c y j n y c h 
architektonicznie zabudowań 
gospodarczych pałacu.

Za pałacem Potulickich park 
przybiera już zupełnie inny 
charakter – krajobrazowy. 
Zobaczymy tam rozległy teren 
luźno rosnącego starodrzewu 
pośród trawy poprzecinanej 
alejkami. Od czasu do czasu 
z w racają  uwagę w rę cz 
pomnikowe okazy drzew –  tak 

monumentalne, że aż trudno 
oderwać od nich wzrok. 
Park jako całość posiada 
kilkanaście drzew uznanych 
za pomniki przyrody: topole, 
modrzewie, olsze oraz wiąz 
i jesion. Po ocienionych 
alejkach parkowych można 
jeździć  na rower ze,  na 
hulajnodze, na rolkach, 
tradycją stały się cykliczne 
sobotnie biegi z pomiarem 
czasu. Można tu wyprowadzać 
psy – respektując zasady 
higieny, o czym przypominają 
sympatycznie oznakowane 
d y s t r y b u t o r y  n a  „ p s i e 
woreczki”.

XIX-wieczna sztuka 
ogrodowa

P a r k  P o t u l i c k i c h 
ukształtowany został zgodnie 

z obowiązującą w XIX wieku 
sztuką ogrodową, a zatem 
w zgodzie z miejscowym, 
zastanym już, krajobrazem 
– a był nim układ wodny 
składający się ze starorzecza 
Utraty i kompleksu czterech 
stawów o łącznej powierzchni 
8,5 ha.

Gdy spacerując, dotrzemy 
do największego stawu, 
klimat otoczenia zmieni się tu 
na wyraźnie „chopinowski” – 
nad stawem co krok zwieszają 
się wierzby płaczące, całe 
kaskady pędów wierzbowych 
dotykają swoimi końcówkami 
lustra wody. Przy brzegu, co 
prawda incydentalnie, ale 
jednak, pływają nenufary. 
A także niewątpliwie ryby, 
zważywszy na obecność 
wędkarzy.

R o m a n t yc z n ą  ozd o b ą 
stawu jest  niedostępna 
s u c h ą  n o g ą  w y s e p k a , 
z zabytkową fi gurą maryjną 
wśród drzew.

Spacer wzdłuż rzeki
Przy granicy parku płynie 

Utrata – spacer wzdłuż rzeki 
doprowadzi nas w rejony 
starorzecza, a im dłużej 
tędy idziemy, tym silniejsze 
nasze wrażenie „bycia poza 
miastem”, gdzieś daleko 
w naturze. Przy odrobinie 
rozeznania w kierunkach 
dotrzemy też od tej strony 
do „podmokłych zbiorowisk 
szuwarowo-turzycowych”, 
b ę d ą c y c h  s i e d l i s k i e m 
lokalnych ptaków wodnych. 
Widok z grobli nad kanałem 
na parkowe szuwary jest 

tutaj tyleż zachwycający, co 
zaskakujący, bo za moment 
– po przejściu mostka – 
znajdziemy się z powrotem 
na terenie najzupełniej 
cywilizowanym, z placem 
zabaw dla dzieci i parkingiem.

I idziemy dalej, wzdłuż albo 
wokół kolejnych stawów 
i pomniejszych zbiorników 
wodnych, wzdłuż kanału, 
p r z e z  k o l e j ny  m o s t e k , 
studiując po drodze tablice 
informacyjne, np. na temat 
dokarmiania ptaków. Aż na 
koniec, względnie prostą 
drogą wśród wiekowych 
drzew, dojdziemy do punktu 
wyjścia, czyli  do pałacu 
Potulickich.

Tekst i foto: 
Sylwia Pańków

U NAS. Park Potulickich - największy i najbardziej zróżnicowany park w Pruszkowie

„Chopinowskie” klimaty w granicach miasta
Park Potulickich w Pruszkowie zaskakuje – swoją nadspodziewaną wielkością i wręcz ekstremalnym zróżnicowaniem widoków. Dla Pruszkowian jego walory to rzecz 
zwyczajna – na nowo zwiedzających wywierają poważne wrażenie. 

BRWINÓW. Inwestycja za ponad 2 mln zł.

Powstaje ogród botaniczny
W Brwinowie już niedługo będziemy cieszyć się 
ogrodem botanicznym. Burmistrz miasta, Arkadiusz 
Kosiński oraz prezes fi rmy Sorted Paweł Kozłowski 
podpisali już umowę. Szacowany koszt to ponad
2 mln zł. 

Na terenie ogrodu posadzonych zostanie kilkadziesiąt 
tysięcy roślin. Wśród nich znajdziemy około siedemdziesiąt 
gatunków różnego rodzaju kwiatów, krzewów i bylin. Gatunki, 
które zostaną wybrane to przeważnie te, odnajdujące się 
w naszych warunkach klimatyczno-glebowych: róże, zawilce, 
konwalie, azalie, kaliny, hortensje, barwinki, miodunka 
plamista, jałowce, wiciokrzewy, sosny, klony, jodły, świerki. 
Planowane jest również powstanie małego sadu oraz zielnika.

Nie zabraknie także infrastruktury rekreacyjnej – pojawią się 
alejki spacerowe, place edukacyjne oraz tablice informacyjne. 
Teren zostanie wzbogacony o oświetlenie oraz sieć 
monitoringu. Na terenie obiektu znajdzie się miejsce na 
ławki i elementy dekoracyjne, takie jak rzeźby, gabiony lub 
domki dla owadów. Przewidziane zakończenie prac to koniec 
października. 

– Prace w parku wchodzą w decydującą fazę. W najbliższych 
miesiącach będą prowadzone zarówno w części istniejącej, 
m.in. w okolicach placu zabaw, jak i w miejscu powstania 
ogrodu botanicznego od strony torów kolejowych. 
Dodatkowo będzie budowana droga do parku od strony 
ul. Biskupickiej. Będzie to powodowało spore utrudnienia, 
dlatego prosimy mieszkańców odwiedzających nasz park 
o wyrozumiałość i zachowanie szczególnej ostrożności – mówi 
zastępca burmistrza Sławomir Walendowski.

Projekt „Kolejny etap rewitalizacji parku miejskiego 
w Brwinowie – zagospodarowanie terenów zieleni” jest 
realizowany w latach 2018-2021. Na jego wykonanie gmina 
otrzymała dofinansowanie w wysokości 2 140 229,65 zł 
(co stanowi 85 proc. kosztów kwalifi kowanych) ze środków 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Aneta Czarnecka
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U NAS. Grodzisk pierwszą stacją Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej

Kolej nadal napędza lokalny rozwój
W słoneczną niedzielę 14 czerwca mieszkańcy Grodziska Mazowieckiego mieli okazję uczestniczyć w ciekawym 
wydarzeniu plenerowym związanym z kolejnictwem. W Parku Skarbków świętowano 175-lecie otwarcia Kolei 
Warszawsko-Wiedeńskiej na pierwszym jej odcinku Warszawa–Grodzisk. Tym samym świętowano moment, który 
okazał się brzemienny w skutki dla dalszej historii ówczesnego miasteczka Grodzisk i całego naszego regionu.

W Parku Skarbków odbył się zatem miły 
dla ucha i oka koncert Młodzieżowej 

Orkiestry Dętej wraz z towarzyszącą jej 
grupą tamburmajorek, prezentujących 
efektowne układy marszowo-taneczne. 
Stacja Muzeum, będąca spadkobiercą 
tradycji dawnego Muzeum Kolejnictwa 
w Warszawie, zaaranżowała w plenerze 
parkowym retro-wystawę traktującą 
o historii kolei, rozdawano też retro-
gazetę związaną z tą tematyką.

Część ofi cjalna – poświęcona grodziskim 
kolejarzom związanym z PKP i WKD – 
odbyła się pod Pomnikiem Kolejarza 
przy zabytkowym dworcu. Burmistrz 
Grzegorz Benedykciński wręczył dyplomy 
będące uhonorowaniem kolejarskiej 
drogi zawodowej. Były wspomnienia 
rodzinnych tradycji  kolejarskich, 
symboliczne złożenie kwiatów pod 
pomnikiem i na koniec zaproszenie 
w podwoje  Poczek alni  PKP dla 
honorowych gości.

Przełomowy moment
Jakie są zatem historyczne związki 

Grodziska z koleją? 14 czerwca 1845 r. 
uruchomiono pierwszy fragment Drogi 
Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej ze 
stacją właśnie w Grodzisku. Docelowo 
trasa kolejowa – wtedy jedyna na 
ziemiach polskich zaboru rosyjskiego 
– prowadziła dalej przez Skierniewice, 
Łowicz,  Częstochowę do granicy 
z zaborem austriackim. Dla Grodziska 
moment znalezienia się na linii nowo 
powstałej kolei był przełomowy – 
dzięki temu miasto wykonało skok 
cywilizacyjny.

Zmiana „układu sił”
Jak to obrazowo określił historyk 

Grodziska Mazowieckiego Łukasz 
Nowacki, był to „życiodajny impuls”, 
któr y  „odmieni ł  obl icze” mocno 
podupadłego wtedy miasteczka. Bo 
jeszcze na progu lat 20. XIX wieku 
Grodzisk  n i e  rokował ,  n i e  mi a ł 
perspektyw rozwojowych – tymczasem 
w latach 40. dzięki kolei uruchomił się 
proces jego wzrostu. Kolej generalnie 
zmieniła „układ sił” między miastami 
i miasteczkami Królestwa Polskiego 
– te, które znalazły się w jej zasięgu, 
zyskały ekonomicznie, zaczęły się 
bogacić, zaludniać.

Tak też i rozpoczęła się metamorfoza 
Grodziska – najpierw jako miejsca 
wypoczynku chętnie przyjeżdżających 
tu warszawiaków, coraz modniejszego 
letnisk a  i  uzdrowisk a ,  a  potem 
jako roz wi ja jącego s ię  ośrodk a 
przemysłowego.

W 45 min. ze stolicy 
Ta k  w i ę c  w  u p a l n e  s o b o t n i e 

popołudnie 14 czerwca roku pańskiego 
1845 do Grodziska po raz pierwszy 
zjechała niewielka lokomotywa parowa, 
ciągnąca za sobą pasażerskie wagony 
przypominające pudła dyliżansów. 
Zaproszonym na inauguracyjny przejazd 
gościom całą drogę przygrywała jadąca 
w pier wsz ym wagonie ork iestra 
wojskowa. Trasę z Warszawy do Grodziska 
udało się pokonać w 45 minut.

Dziś czas jest podobny – bo przybyło 
wiele stacji pośrednich – przejazdy nie 
mają jednak równie rozrywkowego 
i rekreacyjnego charakteru, bo kolej jest 
powszednim środkiem komunikacji. 
Grodzisk nadal „koleją stoi”, Grodzisk 
p ozo s t a ł  „ m i a s te m  k o l e j ow y m”, 
które zawdzięcza swój nieustająco 
dynamiczny rozwój m.in. dobremu 
skomunikowaniu z Warszawą.

Tekst i foto: Sylwia Pańków

UWAGA: złodzieje!
W piątek 12 czerwca zadzwoniła do naszej redakcji 
jedna z mieszkanek Pruszkowa z informacją o tym, że 
jej mieszkanie na ul. Lipowej zostało okradzione.

-To było 22 maja, ok. godz. 12-13. Mąż wracał z rynku, 
niósł zakupy. Tuż za nim pod drzwiami pojawiła się młoda 
kobieta. Powiedziała, że jest z administracji i sprawdza 
ciśnienie wody w kranach – informuje okradziona 
czytelniczka.

Mąż odłożył siatki na stole i razem z kobietą poszedł 
odkręcać poszczególne krany: w kuchni, łazience: nad 
wanną i umywalką. Ponieważ jest on troszkę przygłuchy, 
a do tego przez szum wody nie słyszał co się działo 
w pozostałych pomieszczeniach.

-Tam prawdopodobnie druga osoba dokonywała 
rabunku. Zginęły nam pieniądze, biżuteria i inne cenne 
przedmioty. Sprawę zgłosiłam na policję i PZU. Teraz 
chciałbym ostrzec wszystkich, szczególnie osoby starsze 
przed tego rodzaju wypadkami. Mam nadzieję, że policja 
szybko znajdzie złodziei i  odzyska nasze rzeczy – mówi 
dzwoniąca.

Prawdopodobnie blok był od dłuższego czasu 
obserwowany. W maju trwały prace remontowe, 
rozstawione były rusztowania, a drzwi wejściowe stale 
otwarte. Tego pechowego dnia także były otwarte, 
ułatwiając swobodne wejście do budynku.

Pamiętajmy: NIGDY nie wpuszczajmy do mieszkania 
obc ych ludzi .  Administracja zawsze informuje 
z wyprzedzeniem o różnego rodzaju kontrolach. 

(mg), Fot. Internet
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P r z e b u d o w a  u l i c y 
Milanowieckiej w Owczarni
Nierówna, miejscami błotnista droga biegnąca po 
północnej stronie torów WKD zostanie wkrótce 
przebudowana.

Ulica Milanowiecka rozpoczyna się od skrzyżowania z ul. 
Owczarską w Milanówku (w pobliżu stacji WKD Polesie), 
a kończy w rejonie peronu WKD Podkowa Leśna Zachodnia. 
Dzięki przebudowie tej obecnie gruntowej drogi 
mieszkańcy będą mogli łatwiej dojechać do swoich posesji.

Wykonawca wybrany w przetargu, firma MABAU sp. 
z o.o. sp. k., wykonał już pomiary geodezyjne i rozpoczął 
prace w terenie. Do jego zadań będzie należała budowa 
pełnej konstrukcji nawierzchni na odcinku o długości ok. 
700 m – m.in. jezdni z kostki betonowej, dojść do posesji, 
z kostki betonowej, zjazdów na posesje z kostki betonowej 
oraz wykonanie progów zwalniających wyspowych z kostki 
betonowej, a także  wykonanie nowego oznakowania 
pionowego i poziomego. Przebudowana ulica stanie się 
strefą zamieszkania – piesi będą mogli swobodnie się 
poruszać po całej jezdni i będą mieli pierwszeństwo przed 
pojazdami. Koszt prac to 725 700 zł. 

Tekst i foto: UG. Brwinów

EKOLOGIA. Ochrona zasobów wodnych to konieczność

Wystarczy mieć dobry pomysł
Kwestia dostępności wody jest obecnie jednym z największych wyzwań dotyczących zrównoważonego rozwoju. 
Nie tylko w odległych zakątkach świata, ale także w Polsce.

Obchodzony 5 czerwca z inicjatywy 
Organizacji Narodów Zjednoczonych 

Światowy Dzień Środowiska to dobry 
moment, by zastanowić się, co każdy z nas 
może zrobić w kontekście ochrony tego 
życiodajnego zasobu.

Choć dla niektórych może być 
to zaskoczeniem, Polska jest jednym 
z najuboższych w zasoby wodne państw 
Europy. W naszym kraju rocznie na jednego 
mieszkańca przypada 1600 m3 wody, a w 
trakcie suszy ten współczynnik spada 
jedynie do 1000 m3. Dla porównania, 
w słonecznej Grecji każdego roku na 
osobę przypada aż 6700 m3.

 Michał Kurtyka, Minister Klimatu, 
nieustanie przypomina, że oszczędzanie 
wody to kwestia nawyków.

–Pora zmienić nasze przyzwyczajenia. 
Zamiast osuszać powinniśmy nawadniać. 
73 procent wody opadowej w Polsce 
nie jest zatrzymywane w systemie 
wodnym, dlatego tak ważnym jest aby ją 
retencjonować, zatrzymać. Woda to cenny 
skarb, o który musimy wszyscy zadbać – 
podkreśla.

  Dobrym rozwiązaniem jest np. szersze 
wykorzystywanie deszczówki. W ten 
sposób zgromadzony zasób posłuży 
m.in. do podlewania ogrodu, dzięki 
czemu zużyjemy mniej wody pitnej 
i zaoszczędzimy pieniądze. 

 – Ciekawym rozwiązaniem są ogrody 
deszczowe, czyli instalacje w formie 
podwyższonych rabat na odpowiednim 
podłożu, gromadzące wodę podczas 
opadów. Pozwalają one na późniejsze, 
stopniowe oddawanie jej do ekosystemu, 

a dodatkowo stanowią nieoceniony 
walor estetyczny – zauważa Sławomir 
Mazurek, Główny Ekolog Banku Ochrony 
Środowiska.

I n w e s t y c j e  u m o ż l i w i a j ą c e 
re t e n c j o n ow a n i e  wo d y  l u b  j e j 
pozyskiwanie w dłuższej perspektywie 
znacząco odciążą domowy budżet oraz 
przyczynią się do poprawy niekorzystnego 
bilansu wodnego w naszej najbliższej 
okolicy.

Sposobem na fi nansowanie tego rodzaju 
projektu może być wybór dedykowanej 

ofer t y  bankowej.  Uruchomiona 
w czerwcu EKOpożyczka „Nasza woda” BOŚ 
umożliwia uzyskanie wsparcia m.in. na 
budowę instalacji służących pozyskiwaniu 
i magazynowaniu wody deszczowej, 
a także instalacji  oraz obiektów 
służących retencjonowaniu wód. Zakres 
oferty został opracowany przez Bank 
Ochrony Środowiska przy współpracy 
z eksper tami programu Climate 
Leadership, zainicjowanego przez 
Centrum UNEP/GRID – Warszawa. 

Tekst i foto: CE Communication 
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N A     S P R Z E D A Ż

1980/1821/ODS Pęcice, stan deweloperski, 
pół bliźniaka, 3 pokoje, pow. 170 m2, działka
o pow. 400 m2, cena 640.000 zł

1976/1821/ODS Brwinów, wolnostojący,
7 pokoi, pow. 217 m2, działka o pow. 2000 m2, 
cena 1.290.000 zł

1978/1821/ODS Nadarzyn, Stara Wieś, 6 pokoi,
pół bliźniaka, pow. 150 m2, działka o pow. 815 m2,
cena 600.000 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 

1 9 6 2 / 1 8 2 1 / O D S  M i c h a ł o w i c e ,  s t a n 
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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1650/1821/ODS Grodzisk Maz., 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 Maz., wolnostojący, 
mieszkalno – usługowy, pow. 1300 m2, 
działk 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

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

3840/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 
46 m2, cena 320.000 zł

3838/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 
48 m2, cena 390.000 zł

3833/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 41 
m2, cena 310.000 zł

3831/1821/OMS Piastów, 3 pokoje, pow. 47 
m2, cena 345.000 zł

3837/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 60 
m2, cena 375.000 zł

3834/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 65 
m2, garaż, cena 570.000 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 399.000 zł

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

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

3504/1821/OMS Grodzisk Mazowiecki, 
pokoje,  4  pokoje,  pow.  124 m 2,  cena 
505.000 zł

3304/1821/OGS Kanie, budowlana, pow. 1400 
m2, cena 510.000 zł

3302/1821/OGS Nadarzyn, Młochów, 
budowlana, pow. 1240 m2, cena 241.000 zł

3301/1821/OGS Podkowa Leśna, budowlana, 
pow. 2270 m2, cena 1.089.000 zł

3296/1821/OGS Brwinów, budowlana, pow. 
1500 m2, cena 900.000 zł

3295/1821/OGS Brwinów, budowlana, pow. 
900 m2, cena 95.000 zł

3297/1821/OGS Stare Babice, Koczargi Stare, 
budowlana, pow. 1750 m2, cena 599.000 zł

3300/1821/OGS Nadarzyn, inwestycyjna, 
pow. 3740 m2, cena 990.000 zł

3298/1821/OGS Michałowice, Suchy Las,
budowlana, pow. 1000 m2, cena 260.000 zł

3297/1821/OGS Stare Babice, Koczargi Stare,
budowlana, pow. 1750 m2, cena 599.000 zł

3296/1821/OGS Brwinów, budowlana, pow. 
1500 m2, cena 900.000 zł

3295/1821/OGS Brwinów, budowlana, pow. 
900 m2, cena 95.000 zł

3294/1821/OGS Pęcice, budowlana, pow. 
1929 m2, cena 490.000 zł

3293/1821/OGS Kajetany, budowlana, pow. 
3175 m2, cena 475.500 zł

3291/1821/OGS Grodzisk Mazowiecki, 
Szczęsne, budowlana, pow. 1600 m2, cena 
299.000 zł

3290/1821/OGS Grodzisk Mazowiecki, 
Szczęsne, budowlana, pow. 2357 m2, cena 
429.000 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,  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
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 Nadarz yn,  Kajetany, 
budowlana, pow. 1060 m2, cena 272.000 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 Pniewy, Przęsławice,
budowlana, pow. 4500 m2, cena 160.000 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3102/1821/OGS Ożarów 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

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

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

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

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

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

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

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 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 Mazowiecki, 
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 Mazowiecki, 
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 Nadar z yn,  Rozal in,
budowlana, pow. 4700 m2, cena 705.000 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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