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R E K L A M A

C z y bossowie pruszkowsk iej 
mafi i  opuszczą areszt?
Wszystko wskazuje na to, że bossowie dawnej mafi i pruszkowskiej znów będą na wolności. Wszystko za sprawą 
kaucji, którą mogą wpłacić, aby opuścić areszt. Mowa o kwotach od 120 do 400 tys. złotych. Dotyczy to Andrzeja 
Z. ps. „Słowik”, Leszka D. „Wańka” oraz Janusza P. „Parasol”.

Na początku listopada 
odbyło się specjalne 

p o s i e d z e n i e  S ą d u 
Okręgowego w Warszawie, 
p o d c z a s  k t ó r e g o  s ą d 
r o z p a t r y w a ł  w n i o s k i 
o s k a r ż o n y c h .  N i e  j e s t 
niespodzianką, że dotyczyły 
one uchylenia kary aresztu. 
Wnioski zostały ocenione 
pozytywnie, bowiem Jerzy 
W., Sławomir F., a także Filip 
F. wyszli na wolność. Wobec 
pozostałych zastosowana 
została procedura kaucji. Sąd 
uznał, że kaucja dla „Słowika” 
wynosi najwięcej, bowiem 
400 tys. złotych. „Wańka” musi 
zapłacić 200 tys., zaś „Parasol” 
120 tys. złotych.

Przypomnijmy, że bossowie 
mafi i pruszkowskiej karani byli 
za przestępstwa skarbowe, 
r o z b o j e ,  w y m u s z e n i a 
r o z b ó j n i c z e  i  p o b i c i a . 
Znani są z uwierzytelniania 
swoich działań fałszywymi 

fakturami VAT, składania 
nieprawdziwych deklaracji 
oraz stosowania błędnych 
danych osobowych.

Odbyli oni wielokrotne 

i wieloletnie kary pozbawienia 
w o l n o ś c i .  „ S ł o w i k ”, 
„Wańka” i „Parasol” zostali 
zatrzymani w 2017 roku. 
Towarzyszyło im jedenastu 

innych przestępców mafii 
„Pruszków”.

Aneta Czarnecka
Fot.: Pixabay.com
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DWUTYGODNIK

MILANÓWEK. O kobietach z XIX-wiecznego proletariatu 

R o b o t n i c e  i  s ł u ż ą c e
29 listopada Miejska Biblioteka Publiczna w Milanówku i Stowarzyszenie Milanowianki zorganizowały arcyciekawe 
spotkanie z Alicją Urbanik – Kopeć, autorką książek: „Instrukcja nadużycia. Służące w XIX-wiecznych polskich 
domach” oraz „Anioł w domu, mrówka w fabryce”.

Okazuje się, że popularny pogląd 
na katorżnicze niemal życie XIX-

wiecznych robotnic fabrycznych, 
jaki mamy chociażby z filmu „Ziemia 
obiecana”, rozmija się z prawdą. Ich życie 
nie było sielanką, jednak było życiem 
w duchu nowoczesnym – były żonami, 
matkami i pracownicami zarazem, 
w udany sposób łączyły wszystkie te 
sfery i umiały domagać się swoich praw 
pracowniczych.

Żyrardów – strajk szpularek
Pierwszym strajkiem robotniczym na 

ziemiach polskich był strajk szpularek 
w Żyrardowie w roku 1883 – warto znać 
ten fakt, bo wyraźnie charakteryzuje 
on przedstawicielk i  fabr ycznego 
proletariatu. Oczywiście, praca w fabryce 
w tych czasach była zbyt mało płatna (a 
kobiety dostawały tylko połowę stawki 
mężczyzn), była ciężka i niebezpieczna 
– nie zachowywano jeszcze zasad BHP, 
groziły choroby kręgosłupa, zatrucia 
chemikaliami, utrata ręki lub nogi 
w wypadkach.

Co jednak bardzo ważne, praca 
w fabryce była sferą pracy zarobkowej 
dostępną wtedy dla każdej kobiety – 
zatrudniający nie pytali o przeszłość, 
moralne prowadzenie się itp., jak miało 
to miejsce w przypadku służby domowej. 
Dochody robotnic fabrycznych były 
przewidywalne,  regularne,  stałe 
i pewne – w fabrykach obowiązywał 
kodeks płacy, który ustalał dniówkę 
i tygodniówkę, nie groziło tu „widzimisię” 
pracodawcy. 

Solidarność klasowa
Ponieważ robotnice fabr yczne 

pracowały w dużych grupach, razem 
z innymi dziewczynami z sąsiedztwa, 
z matkami, ojcami, rodzeństwem, 
kuzynami – kobiety i dziewczyny 
nie były osamotnione w przypadku 
nadużyć. Regułą było, i korzystano 
z tej możliwości, odwoływanie się do 
nadzorcy zmiany czy inspektora fabryki 
w przypadku niewypłacenia pieniędzy 
czy złego potraktowania.

Zdarzały się nawet listy ze skargą (45% 
kobiet w fabrykach było piśmiennych) 
do dyrektora fabryki, a nawet osobiste 
interwencje u niego. Praca robotnicy 
fabrycznej, tam gdzie była dostępna, 
czyli w ośrodkach przemysłowych, 
dawała  poczucie  n iezależności , 
wolności. Była pracą bardzo w owych 
czasach pożądaną, stabilną, ówczesną 
drogą kariery – a nie udręki, jak ją 
stereotypowo postrzegamy.

Praca i dom – różne wzorce
Robotnice fabryczne końca XIX wieku 

stanowiły też coraz liczniejszą armię 
kobiet, które obowiązki pracownicze 
łączyły z rodzinnymi, rozwiązując 
ten wiecznie  n ieroz wiąz y walny 
problem na różne możliwe sposoby: 
zatrudniając „baby” do dzieci, opiekując 
się dziećmi na spółkę z sąsiadkami, 

zostawiając młodsze rodzeństwo 
pod opieką starszego, prowadzając 
dzieci do fabrycznych „ochronek”, 
czyli przyzakładowych przedszkoli 
budowanych przez fabrykantów.

Zupełnie inne były losy robotnic 
domowych, czyli  wszechobecnej 
w domach mieszczańskich służby. 
Do miast i miasteczek na służbę ze 
wsi emigrowały tzw. „niechciane 
córki”, czyli trzecie, czwarte itd. córki 
rodzin chłopskich, dla których brak 
było pieniędzy na posag – ponieważ 
war tość tego,  co te dziewcz yny 
mogły wnieść do gospodarstwa 
swoją pracą nie rekompensowała 
kosztów ich utrzymania dla rodziny. 
Po kilkuletnim okresie pracy w mieście 
albo wracały na wieś z uzbieranym 
posagiem, albo wychodziły za mąż za 
drobnych rzemieślników, dorożkarzy 
itp. – zasadą wśród kobiecej służby 
domowej było, że po zamążpójściu 
dziewczyny przestawały pracować. 
W ich przypadku łączenie macierzyństwa 
z pracą było niewykonalne – praca 
służącej trwała nierzadko non-stop od 
5 rano do północy, jako że należało 
wstać przed państwem i położyć się spać 
po chlebodawcach. 

Katorżnicza służba
Typowy miejski dom na przełomie 

XIX/XX wieku zatrudniał jedną służącą 
do wszystkiego i była to praca bardzo 
ciężka fizycznie, biorąc pod uwagę 
ilość przedźwiganych kilogramów 
i przemierzonych kilometrów.

Codzienne oświetlanie przy pomocy 
l a m p  n a f t o w y c h  c a ł e g o  d o m u 
(ulegając oparzeniom), ciągłe noszenie 
hektolitrów wody na piętra ze studni 
na podwórzu, dźwiganie kilogramów 
węgla i drewna na opał do pieców, 
kominków i pod kuchnię, nieustanne: 
gotowanie,  pranie,  prasowanie, 
s p r z ą t a n i e  i  co d z i e n n e  z a k u py 
świeżej żywności dla kilkuosobowej 
r o d z i n y  –  t o  c h a r a k t e r y s t y k a 
z wykłego funkcjonowania domu 
w owych czasach, bez dzisiejszych 
udogodnień, typu: instalacja wodna, 
elektryczna, c.o.,  lodówki, pralki. 
A przy tym wszystkim praca robotnic 
domowych, w przeciwieństwie do 
robotnic fabrycznych, była pracą 
alienującą, samotną, bez ochrony przed 
molestowaniem czy nadużyciem.

Obie książki, które rzucają tak nowe 
i fascynujące światło na problem pracy 
kobiet w ujęciu historycznym, dostępne 
są w księgarni w Milanówku przy ul. 
Kościuszki.

Tekst i foto: 
Sylwia Pańków

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk 
użytku publicznego (Dz. U. z 2018 r., poz.  1380), zwanej dalej zril, 
zawiadamiam, że w dniu 15 października 2019  r. została wydana 
decyzja Nr  127/SPEC/2019 o  zezwoleniu na  realizację inwestycji 
w zakresie lotniska użytku publicznego na  wniosek Agencji 
Żeglugi Powietrznej, ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa dla inwestycji 
pn.:  Budowę urządzeń i  obiektów do obsługi ruchu lotniczego – 
urządzeń i  obiektów służących do  realizacji przez Polską Agencję 
Żeglugi Powietrznej zadań w zakresie zapewnienia służb żeglugi 
powietrznej, zarządzania przestrzenią powietrzną oraz zarządzania 
przepływem ruchu lotniczego pod nazwą: Budowa obiektów 
radiokomunikacyjnych (OR) w lokalizacji: Pęcice wraz z infrastrukturą 
techniczną dz. nr 139, 153, 657/1 obręb 0010  Pęcice powiat 
pruszkowski, gm. Michałowice, woj. mazowieckie.

 Stronami postępowania w sprawie są wnioskodawca, właściciele 
lub użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych wnioskiem 
(powiadomieni w drodze zawiadomień).

 Przedmiotowej decyzji  nadano rygor natychmiastowej 
wykonalności.

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

  Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury 
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (pl. Bankowy 
3/5, 00-950 Warszawa, pokój POK nr 7, w godz. pon. 13-16; czw. 8-12).  
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OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk 
użytku publicznego (Dz. U. z 2018 r., poz.  1380), zwanej dalej zril, 
zawiadamiam, że w dniu 15 października 2019  r. została wydana 
decyzja Nr  126/SPEC/2019 o  zezwoleniu na  realizację inwestycji 
w zakresie lotniska użytku publicznego na wniosek Agencji Żeglugi 
Powietrznej, ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa dla  inwestycji pn.: 
„Budowę urządzeń i  obiektów do obsługi ruchu lotniczego – 
urządzeń i obiektów służących do  realizacji przez Polską Agencję 
Żeglugi Powietrznej zadań w zakresie zapewnienia służb żeglugi 
powietrznej, zarządzania przestrzenią powietrzną oraz zarządzania 
przepływem ruchu lotniczego pod nazwą: Budowa obiektów 
radiokomunikacyjnych (OR) w lokalizacji: Reguły, obręb 0013 Reguły, 
powiat pruszkowski, gm. Michałowice, woj. mazowieckie.

 Stronami postępowania w sprawie są wnioskodawca, właściciele 
lub użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych wnioskiem 
(powiadomieni w drodze zawiadomień).

 Przedmiotowej decyzji  nadano rygor natychmiastowej 
wykonalności.

 Numery działek usytuowania obiektu (tłustym drukiem - numery 
działek przeznaczone pod   inwestycje, w nawiasach - numery działek 
po podziale):

obręb 0013 Reguły, działki o nr ew. 616/4 (616/16, 616/17).  
 Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo do wniesienia 

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

  Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury 
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (pl. Bankowy 
3/5, 00-950 Warszawa, pokój POK nr 7, w godz. pon. 13-16; czw. 8-12).  

 WI-II.7820.3.10.2018.MP
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UWAGA!!! U nas ogłoszenia drobne 
można zamieszczać także przez SMS. 

Wyślij : 601 438 500
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BEZPIECZEŃSTWO. Pobicie w Milanówku. Policja szuka napastników

Niewyjaśnione zdarzenie
W sobotę, 23 listopada w Milanówku miały miejsce niepokojące wydarzenia. Przy ul. Olszowej doszło do wypadku 
oraz pobicia. Policja otrzymała zgłoszenie i prowadzi postępowanie w tej sprawie. 

W godzinach wieczor-
nych, w zaparkowa-

nego Smarta wjechał Nis-
san. Wiadomo także, że ok. 
22:00 miało miejsce pobicie 
z udziałem grupy napastni-
ków. Dotychczas ustalono, że 
zaatakowany został mężczy-
zna, który szedł ul. Olszową. 
W mediach społecznościo-
wych natychmiast pojawiły 
się pierwsze spekulacje do-
tyczące przebiegu zdarzeń. 
Wynikało z nich, że napastni-
cy uciekli z miejsca przestęp-
stwa, uderzając w tym czasie 
w zaparkowany nieco dalej 
pojazd. Okazało się jednak, 
że to dwa, nie mające ze sobą 
nic wspólnego, wypadki. 

– Możemy mówić o dwóch 
różnych zgłoszeniach. Na uli-
cy Olszowej doszło do kolizji, 
uderzenia Nissana w zapar-
kowany pojazd marki Smart. 
Ta kolizja została rozliczona, 
sprawca został ustalony – in-
formuje asp. sztab. Katarzy-

na Zych, rzecznik prasowy 
Komendy Powiatowej Policji 
w Grodzisku Mazowieckim.

Zdarzenie związane z po-
biciem wciąż pozostaje nie-
wyjaśnione.

– Około godz. 22.00 otrzy-
maliśmy zgłoszenie o pobiciu 
mężczyzny przez kilku innych 
mężczyzn również na ul. 
Olszowej. Trwają ustalenia 
w sprawie przebiegu tego 
zdarzenia. Kilka osób miało 
wyjść z samochodu i dokonać 
napaści. W momencie zgło-
szenia pokrzywdzony miał 
otarcia na twarzy, uszkodzo-
ny nos. Zaznaczam jednak, że 
zawiadomienie w tej sprawie 
nie jest jeszcze kompletne 
– tłumaczy asp. sztab. Zych.

Wciąż trwa zbieranie do-
wodów w tej sprawie. Jeśli 
ktokolwiek był świadkiem 
zdarzenia lub ma informacje 
związane ze sprawą, proszo-
ny jest o zgłoszenie się na 
komendę policji. Zadbajmy 
o to, aby w naszym regionie 
było bezpiecznie i wszelkie 
odstępstwa od tego zostały 
eliminowane. 

Aneta Czarnecka
Fot.: Internetl

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

GRODZISKA MAZOWIECKIEGO, PODKOWY LEŚNEJ,
MILANÓWKA, BRWINOWA I OKOLIC

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

Kupowanie nieruchomości 
za gotówkę
Nowy nabywca  musi udowodnić, skąd pochodzą 
pieniądze na zakup nabywanej przez niego 
nieruchomości. 

Drodzy czytelnicy
Konieczność udokumentowania źródła pochodzenia środ-

ków na zakup nieruchomości w zasadzie nie zachodzi tylko 
wtedy, gdy cały zakup nieruchomości lub jego większa część jest 
fi nansowana z kredytu bankowego. Wówczas bowiem źródło 
pochodzenia pieniędzy, za które fi nansowane jest nabycie 
nieruchomości, jest oczywiste. Jeśli jednak kupujemy nieru-
chomość za gotówkę lub ze znacznym jej udziałem, za kwotę, 
która nijak się ma do wykazanych przez nas w zeznaniach 
podatkowych dochodów, możemy spodziewać się pytania 
od urzędu skarbowego, skąd mieliśmy pieniądze na zakup. 

W przypadku gdy fi skus wezwie nas do wytłumaczenia, 
musimy przygotować stosowne dokumenty, np. wycią-
gi bankowe, umowę kredytu, darowizny,  rozliczenia 
z funduszy inwestycyjnych itp. Jeżeli nie będziemy potrafi li 
udokumentować większych dochodów, niż te wynikające 
z naszego corocznego rozliczenia z podatku dochodo-
wego, organy podatkowe uzyskują uprawnienia do przy-
jęcia, że osiągnęliśmy dochody, których nie ujawniliśmy.
Oczywiście możemy posiłkować się środkami pozyskanymi 
np. od rodziców czy rodziny ale musimy mieć wtedy świado-
mość, że uzyskanie pieniędzy od rodziny musi mieć formę da-
rowizny a czynność tę należy zgłosić w urzędzie skarbowym. 
Na przykład otrzymując pieniądze od rodziców czy ro-
dzeństwa, nie zapłacimy w ogóle podatku, niezależnie od 
kwoty, jaką otrzymamy, pod warunkiem że pieniądze otrzy-
mamy przelewem bankowym lub przekazem pocztowym. 
Zatem pamiętajmy, że aby uniknąć zbędnych nieprzyjem-
ności oraz niekomfortowej sytuacji podczas tłumaczenia się 
w urzędzie skarbowym należy się właściwie przygotować. 
Wiedzmy, że dopiero, gdy zdołamy uzbierać niezły stos pa-
pierków, możemy spać spokojnie. Jak widać, zawsze należy 
znać swoje prawa, ale i obowiązki, a kupując nieruchomość, 
należy się właściwie przygotować do ewentualnej rozmowy 
w urzędzie skarbowym.

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

Tel. (22) 730 33 40

ZE ŚWIATA. Święta góra Japonii zdobyta!

Grodziszczanin na Fudżi ! ! !
Mieszkańcy Grodziska Mazowieckiego znów triumfują. Tym razem, jeden z nich, Mariusz Smysło zdobył Fudżi 
– najwyższy szczyt Japonii. Ten czynny stratowulkan został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO, 
a ponadto jest ważnym dla kultury japońskiej miejscem kultu oraz źródłem artystycznej inspiracji. 

Fudżi jest ważnym 
obiektem zarów-

no dla miejscowych, 
jak i turystów, szcze-
gólnie zaintereso -
wanych wspinaczką. 
Wysokość góry sza-
cuje się bowiem na 
3776 m n .p.m.  Za 
miesiące najbardziej 
dogodne do zdoby-
wania szczytu uzna-
je się przełom lipca 
i  s ierpnia.  Mariusz 
Smysło postanowił 
jednak podjąć wspi-
naczkę teraz.  Góra 
z pewnością zachwy-
ca pięknymi widoka-

mi, choć sam proces 
wspinania jest dużo 
trudniejszy o tej porze 
roku.

Na profilu facebo-
okowym „Grodzisk 
PONAD chmurami” 
Mariusz Smysło opisu-
je swoją podróż w taki 
sposób: „Noc dłużyła 
mi się strasznie, na-
deszła wreszcie 3:30, 
chwila na szybki po-
siłek, spakowanie rze-
czy i w drogę zgodnie 
z planem. Góra pokry-
ta jest śniegiem, wiec 
zakładam raki, przygo-
towuję kije trekingo-

we, zakładam plecak 
i przemieszczam się w 
górę. Podziwiam pięk-
ne gwieździste niebo 
i księżyc w pełni za-
pierający dech w pier-
siach. Jest cudownie, 
jednak skupiam się na 
robocie, bo jest ciem-
no i nie chce popeł-
nić błędu lub zboczyć 
ze szlaku. Droga jest 
bardzo dobrze ozna-
czona i nie sprawia 
żadnego problemu. 
Mimo śniegu i czar-
nego pyłu wulkanicz-
nego przemieszczam 
się dość szybko, żeby 

jak najwyżej przywitać 
wschód słońca. Coś 
pięknego, stoję nad 
chmurami, zaczyna 
świtać i słońce oświe-
tla szczyt Świętej Góry 
Fudżi – światowego 
dziedzictwa UNESCO. 
Mega widoki wyna-
gradzają zmęczenie 
i walkę o każdy metr 
w drodze na szczyt. 
Wreszcie 13 listopada 
2019 r. o 8:52 melduję 
się na wysokości 3775 
m n.p.m. Zadanie wy-
konane.”

War to odwiedzić 
stronę na Facebooku 

mieszkańca Grodziska 
Mazowieckiego choć-
by po to, aby obej-
rzeć fotorelację z wy-
prawy i popodziwiać 
niezwykłe widoki ze 
wspinaczki. Ponadto 
znajdziemy tam wiele 
interesujących infor-
macji na temat samej 
góry Fudżi. Możemy 
prześledzić również 
zdobycie szczytu po-
cząwszy od przygo-
towań.

Aneta Czarnecka
Fot.: Facebook 

(Grodzisk PONAD 
chmurami)

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Na podstawie art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. 

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1380) 
zawiadamiam, że w dniu 31 października 2019 r. zostało wszczęte 
postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku 
publicznego obejmującego: 

inwestor:  Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty lotnicze”
ul. Żwirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa.
inwestycja: „przebudowa lotniska użytku publicznego polegająca 

na rozbudowie strażnicy satelitarnej LSP o stanowisko garażowe” 

Adres inwestycji: działka ew. nr 2/34 z obrębu 2-06-07 Dzielnica 
Włochy m.st. Warszawy, województwo mazowieckie. 

Jednocześnie zawiadamia się, że w toku postępowania, Wojewoda 
Mazowiecki wydał postanowienie, w którym nałożył na inwestora 
obowiązek usunięcia nieprawidłowości i  braków w  projekcie 
budowlanym. Na powyższe postanowienie Wojewody Mazowieckiego 
nie służy zażalenie.

Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury 
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (Plac Bankowy 
3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 7 POK, w godzinach pon. 13.00-16.00, 
czw. 8.00-12.00), gdzie można zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski 
do czasu wydania orzeczenia w sprawie.  

Pouczenie
Zgodnie z art. 41 § 1. Kpa w toku postępowania strony oraz ich 

przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ 
administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.

§ 2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1. doręczenie 
pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Zgodnie z art. 49 Kpa, w przypadku zawiadomienia stron przez 
obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po  upływie 
czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Dzień publicznego obwieszczenia: 4 grudnia 2019 r.
WI-I.7820.3.16.2019.JK
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Z A P R A S Z A M Y

6 grudnia (piątek)
Godz. 17.00 – 19.00 Mikołajkowy Koncert Talentów. 

Zbiórka dla Tomka
W programie koncertu: spotkanie z Mikołajem – to 

najlepsza okazja do przekazania listu z marzeniami! 
Zapraszamy najmłodszych mieszkańców Milanówka po 
małe upominki, krótką rozmowę z Mikołajem i zrobienie 
sobie pamiątkowego zdjęcia. 

W y s t ę p y :  P r z e d s z k o l a k ó w  z  d u e t e m  K o s z u t 
i Maliboo, Kumkacze i Mieszkańcy DRO Milanówek, 
Dariusza Biernackiego oraz Capella Milanowiensis, 
Uczniów Szkoły Podstawowej nr 2, Uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 3. Wstęp wolny!

Miejsce: Miejska Hala Sportowa nr 1, ul. Żabie Oczko 
1 w Milanówku

Godz. 18.00 Koncert kolęd
Koncert „MALI MALEŃKIEMU”. Wstęp wolny.
Miejsce: sala widowiskowa Ośrodka Kultury Arsus 

w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy, ul. Traktorzystów 14;
Godz. 18.00 – 19.00 Antarktyka – Spotkanie z Anną 

Grebieniow
Zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach Grodziskiego 

Klubu Podróżnika. Tym razem naszym gościem będzie Anna 
Grebieniow, która jako przyrodnik i podróżnik spędziła 10 
miesięcy badając ptaki morskie i płetwonogie w dalekiej 
Antarktyce na Polskiej Stacji Badawczej „Arctowski”. 
Podczas spotkania dowiemy się na czym polega praca 
obserwatora przyrodniczego oraz jak wygląda życie 
w tak ekstremalnych warunkach. Od 6 grudnia w Poczekalni 
będziemy gościć wystawę fotografi i ” Antarktyczna dzicz” 
autorstwa Ani. Zapraszamy serdecznie na spotkanie! 

Miejsce: Poczekalnia PKP 1 Maja 4, Grodzisk Mazowiecki.

7 grudnia (sobota)
Godz. 11.00 – 14.00  Grudniowa wymiana książek
Masz jakieś pozycje, które na półkach tylko zbierają 

kurz, przeczytane albo podwójne egzemplarze? Daj im 
szanse na drugie życie! Zobaczysz, że mogą jeszcze kogoś 
zainteresować i ucieszyć! Zapraszajcie znajomych - im 
więcej osób tym ciekawiej się robi przy wymienianiu!

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

Godz. 18.00 Aleksander Fredro „Mąż i żona”
„Mąż i żona” Aleksandra Fredry w wykonaniu Kompanii 

Teatralnej Mamro. Finansowany przez Urząd Dzielnicy 
Ursus. Wstęp wolny.

Miejsce:  Dom Kultur y „Kolorowa”,  ul .  gen.
K. Sosnkowskiego 16, Warszawa;

8 grudnia (niedziela)
Godz. 12.30 Świąteczny koncert dla dzieci
„Operowe zwierzaki” - świąteczny koncert dla 

dzieci. Wykonawcy: Justyna Reczeniedi- śpiew, Dawid 
Ludkiewicz – fortepian. Wstęp wolny.

M iejsce :  Dom Kultur y  „Kolorowa”,  u l .  gen.
K. Sosnkowskiego 16, Warszawa.             Zebrał: (mg)

•Wystawy •Filmy •Koncerty •Spotkania

PODKOWA LEŚNA. Spektakl narracyjny o migracjach we współczesnym świecie

„Mali Sindbadzi. Dzieci w drodze”
W niedzielę 24 listopada w Pałacyku Kasyno miał miejsce fi nał warsztatów ekologicznych dla dzieci prowadzonych 
przez Fundację Musszelka. Uczniowie IV klasy podkowiańskiej podstawówki publicznej zaprezentowali, zgodnie 
z nabytą na warsztatach wiedzą, kluczowe problemy współczesnej ekologii i klimatologii na świecie. Zwieńczeniem 
spotkania podsumowującego był spektakl narracyjny „Mali Sindbadzi. Dzieci w drodze”, którego tematyka 
dotyczyła losów współczesnych migrantów.

Same warsztaty miały już charakter 
multikulturowy, ponieważ spora 

g r u p a  u c z e s t n i c z ą c yc h  w  n i c h 
podkowiańskich uczniów to przybysze 
z innych krajów. Kluczowa piosenka 
warsztatów, powracająca jak refren, 
„Ziemia naszym domem, chcemy o nią 
dbać” dzięki temu mogła być śpiewana 
w wielu językach, europejskich lub 
bardziej dla nas egzotycznych, jak 
ormiański, czeczeński i arabski.

Książka „Opowieści Ziemi”, na bazie 
której osnuta została ekologiczna 
tematyka warsztatów, grupuje rdzenne, 
lokalne opowieści z różnych stron świata, 
mające jednak uniwersalne, światowe 
przesłanie. Jak zaznaczyła dyrektor Szkoły 
Podstawowej im. Bohaterów Warszawy 
obecna na wydarzeniu, edukacyjna – 
ekologiczna, globalna, wielokulturowa 
– inicjatywa Fundacji Musszelka idealnie 
zbiegła się z planami podkowiańskiej 
szkoły, aby zainteresować dzieci, od 
wczesnego wieku, sprawami ważnymi 
dla współczesności, pozostającymi 
jednak póki co poza podstawowym 
programem nauczania. 

Mali emigranci i ich rodziny
Beata Frankowska z Fundacji Musszelka, 

zawodowa opowiadaczka historii oraz 
dwoje towarzyszących jej artystów-
instrumentalistów z Armenii i Syrii, 
z udziałem podkowiańskich dzieci, 
przedstawili angażujący, kształtujący 
empatię, trafi ający do wyobraźni i uczuć 
spektakl o „dzieciach w drodze”. Czyli 
o małych emigrantach i ich rodzinach.

Wizualizacją tematu była mapa 
wędrówek, współczesnych i dawnych. 
Punkt wyjścia do namysłu nad losami 
wędrowców, których podróż po świecie 
nie jest wyborem, lecz koniecznością, 
stanowiły opowieści z różnych kultur
i okresów historycznych – m.in. ważna 
w kulturze Bliskiego Wschodu historia 
podróży Sindbada, pochodząca z „Księgi 
tysiąca i jednej nocy”, a opisana w polskiej 
literaturze przez Bolesława Leśmiana 
w „Przygodach Sindbada Żeglarza”. 

Różnorakie historie
W temat o „drogach niechcianych, 

niewybranych” wprowadziła słuchaczy 
sugestywna opowieść o grupie kobiet 
w Atenach robiących codziennie 
kanapki dla uchodźców, szyjących dla 
nich plecaki na drogę, a do plecaków 

wkładających zabawki-przytulanki 
i notesy – przytulanki, aby stanowiły dla 
wędrujących dzieci namiastkę własnego 
łóżka, notesy, aby opisywać w nich swoją 
historię.

Różnorakie historie „dzieci w drodze” 
to opowieści o tułaczce, poniewierce, 
szukaniu nowego domu w sytuacji, 
gdy poprzedni, onegdaj na Wołyniu 
w  Po l s ce,  a  d z i ś  w  E r y t re i  c z y 
w Syrii przepadł na skutek wojny. Gdy 
przepadły ubrania, zabawki, wszystko 
co do tej pory było własne i znajome. 
Pozostaje niejednokrotnie trudna 
lub niebezpieczna podróż, obóz dla 
uchodźców i pomoc obcych ludzi.

Pouczający splot kontekstów
Spektakl w Pałacyku Kasyno pouczająco 

splótł opowieści z różnych kontekstów, 
których wspólnym mianownikiem 
była wędrówka. Zindywidualizowane 
historie dzisiejsz ych uchodźców 
z krajów ogarniętych wojną zestawione 
zostały z odległymi w czasie rodzinnymi 
historiami współtworzących spektakl 
artystów – Ormianki i Syryjczyka. Były 
to historie bardzo podobne, choć 
wydarzyły się w różnych krajach: 
o ucieczce przed wojną, zagubieniu się 
i cudownym odnalezieniu po latach.

Podczas spektaklu realne historie 
współczesnych oraz dawniejszych 

uchodźców i uciekinierów zostały 
wzbogacone tradycyjnymi opowieściami 
o wędrówce w poszukiwaniu swojego 
losu, swojego szczęścia, swojego 
przeznaczenia. Takie właśnie przesłanie 
miała historia o tradycyjnym placku 
ormiańskim „lawaszu”zabranym na 
drogę. Ten niezwykły placek, wyglądający 
jak zwój materiału, uczestnicy spotkania 
mieli okazję degustować na zakończenie.

Emigracja a ekologia
A co ma wspólnego ekologia z wędrówką 

w poszukiwaniu nowego domu?
Otóż bywało już tak w starożytnych 

kulturach, np. Ameryki Południowej, 
że ludzie musieli emigrować z powodu 
przedłużającej się suszy na terenach, które 
zamieszkiwali.

Współcześnie coraz częściej mówi się 
o klimatycznych przyczynach migracji – 
pewne rejony stają się mniej przyjazne 
dla życia wskutek globalnych, a zatem 
i lokalnych zmian klimatu i przyrody. 
U podłoża wyjazdów za chlebem, 
motywowanych ekonomicznie, mogą 
zatem stać zmiany klimatu, fl ory i fauny, 
zasobów wody.

U podłoża migracji wywołanych wojną 
może stać walka o kurczące się zasoby 
na świecie. A więc ekologia i migracje to 
tematy coraz silniej powiązane.

Tekst i foto: Sylwia Pańków

www.fl eschmazowsza.com.pl
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U NAS. Co z torami rowerowymi w Milanówku?

Jeszcze jeden rok
W Milanówku od 2018 roku trwa poszukiwanie 
wykonawcy budowy torów rowerowych – pumtrack 
i dirt jump. Władze miasta bezskutecznie prowadzą 
działania w tym zakresie. Czy tory rowerowe 
powstaną?

Władze miasta odpowiadają, że w tym roku torów 
nie będzie, to pewne. Jest jednak szansa na to, aby tory 
rowerowe powstały za rok.

– W sprawie realizacji inwestycji budowy pumptracka 
i toru do dirt jumpu w Milanówku informuję, iż gmina jest 
w trakcie przygotowywania postępowania przetargowego 
na ww. inwestycję, tak aby w przyszłym roku doszła 
rzeczywiście do skutku. W projekcie budżetu na 2020 
r. zostały zabezpieczone środki na realizację zadania – 
twierdzi Tomasz Hajdus, kierownik Referatu Technicznej 
Obsługi Miasta w Milanówku.

Podobne obiekty powstały już w okolicach Milanówka, 
m.in. w Brwinowie i Grodzisku Mazowieckim. Władze 
miasta planowały przeznaczyć na realizację projektu nie 
więcej niż 250 tys. złotych. Zastanawiający jest jednak fakt, 
że pumptrack w Brwinowie kosztował ok. 467 tys. złotych, 
a plan dotyczył budowy jednego toru. Kierownik Referatu 
Technicznej Obsługi Miasta w Milanówku tłumaczy:

– Trudno odnieść się do przedstawionych cen ze 
względu na brak informacji co do zawartości projektu 
pumptracka w Brwinowie, a tym samym braku możliwości 
porównania zakresów, natomiast w uogólnieniu możemy 
domniemywać, że poruszamy się w podobnej wielkości 
cenowej. Nie mniej jednak gminie Milanówek bardzo 
zależy na powstaniu niniejszego pumptracka i toru do 
dirt jumpu ze względu na otrzymane dofi nansowanie na 
realizację tej inwestycji, sukcesy międzynarodowe naszych 
młodych mieszkańców, propagowanie tychże sportów 
w Milanówku oraz możliwość zachęcenia młodzieży do 
uprawiania sportu na świeżym powietrzu.

Tory rowerowe zgodnie z projektem miałyby powstać 
przy ul. Turczynek, a ich długości miałyby wynosić 
odpowiednio: 80 m do dirty jumpu oraz 100 m toru 
pumptrack.

Aneta Czarnecka

MAZOWSZE WPROWADZI KARTĘ DLA RODZIN
Z DZIECKIEM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Już od 1 stycznia ruszy pilotażowo Mazowiecka karta dla rodzin z dzieckiem 
z niepełnosprawnością. Dzieci i ich opiekunowie będą mogli liczyć na 100 proc. 
zniżkę w pociągach Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej i duże 
zniżki w mazowieckich instytucjach kultury. Samorząd zamierza zaprosić do 
katalogu partnerów nie tylko samorządy, ale i  mazowieckich przedsiębiorców.

P r a c e  n a d 
w p r o w a d z e n i e m 
k ar ty rozpoczęły s ię 
z inicjatywy rodziców 
i  o s ó b  z w i ą z a n y c h 
zawodowo z dziećmi 
z niepełnosprawnością. 
K a r t a  m a  o d  2 0 2 0 
r .  o b e j m o w a ć 
p r e f e r e n c j a m i 
niepełnosprawne dzieci 
i młodzież do 18 r.ż. oraz 
opiekuna. Mazowsze 
b y ł o b y  p i e r w s z y m 
w o j e w ó d z t w e m 
wprowadzającym takie 
rozwiązanie.

– Naszym celem było wypracowanie systemu ulg, ale przede wszystkim stworzenie jednej 
karty na Mazowszu, do której mogą przystąpić nie tylko instytucje samorządu województwa, 
ale i samorządy lokalne oraz przedsiębiorcy i podmioty ekonomii społecznej czyli np. 
spółdzielnie socjalne – mówiła członek zarządu województwa Elżbieta Lanc.

Obecnie trwają prace nad regulaminem, wzorem karty i katalogiem partnerów. Akces do 
projektu zgłosiły już instytucje kultury samorządu województwa mazowieckiego – teatry, 
muzea czy skanseny. Zniżki przez nie oferowane wyniosą od 50 proc.

Ulgi dotyczyłyby również środków transportu (w tej chwili – Kolei Mazowieckich oraz 
Warszawskiej Kolei Dojazdowej). Do tej pory dzieciom z niepełnosprawnością i opiekunowi 
w KM ustawowo przysługiwała zniżka od 78 proc. Mazowiecka karta pozwoli skorzystać 
z bezpłatnych przejazdów, czyli 100-procentowej ulgi.

Do partnerów karty zapraszane są podmioty ekonomii społecznej – m.in. jadłodajnie, 
kawiarnie, sklepy i sklepy z rękodziełami.

– Zachęcamy również przedsiębiorców, by zaangażowali się w ten projekt. Chodzi przecież 
o to, by zaktywizować dzieci niepełnosprawne, ułatwić im dostęp do wydarzeń kulturalnych, 
do różnego typu zajęć, ale też ułatwić życie ich rodzinom – podkreślała Elżbieta Lanc.

Na Mazowszu mieszka ok. 50 tys. dzieci z niepełnosprawnością. Samorząd województwa 
planuje zabezpieczyć na pilotaż związany z wprowadzeniem Mazowieckiej karty dla rodzin 
z dzieckiem z niepełnosprawnością 2 mln zł. 

Marta Milewska
Rzeczniczka Prasowa

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 

GRODZISK MAZ. Koniec przetargu na halę przy ul. Sportowej

Centrum aktywizacji za dwa lata
24 października, władze Grodziska Mazowieckiego otworzyły oferty z przetargu na budowę obiektu aktywizacji 
przy ul. Sportowej. Choć weryfi kacja propozycji oraz ich selekcja to dosyć czasochłonny proces, to przypuszcza 
się, że decyzja włodarzy jest już w zasadzie podjęta.

Wpłynęło dziesięć ofert, 
z których jedna nie zo-

stała odczytana z powodu 
problemów technicznych. 
Ceny wykonawców wahały 
się od 60 do 82 milionów 
złotych. Jedną z fi rm okazała 
się Skanska – stabilne oraz 
sprawdzone przedsiębior-
stwo budowlane.

Podpisanie umowy za dwa 
tygodnie

Problemem jest jednak 
cena, która o dwa milio-
ny przewyższa zakładany 
w projekcie budżet. Burmistrz 
Grodziska redukuje jednak to 
ograniczenie i twierdzi:

– Jesteśmy przygotowani 
na wybór oferty na tym pu-
łapie kwotowym, ponieważ 
z kosztorysu inwestorskiego 
wyszło nam około 61 milio-
nów złotych. Jeżeli oferta 
przejdzie weryfikację for-
malną, to jeszcze w tym roku 
będziemy mogli rozpocząć 
inwestycję. Przed zimą pew-
nie zdążymy tylko i aż podpi-
sać umowę oraz wprowadzić 
wykonawcę na plac budowy. 
Najważniejsze jednak, że 
jesteśmy blisko wyłonienia 
wykonawcy.

Pojawiła się również rzeczo-
wa deklaracja. 

– Wykonawca zostanie wy-
brany lada dzień i wówczas 
pojawi się stosowne obwiesz-

czenie. Mogę powiedzieć, 
że za około dwa tygodnie 
podpiszemy umowę na re-
alizację inwestycji – zapewnia 
burmistrz.

 Centrum aktywizacji – czym 
będzie?

Hala aktywizacji w Gro-
dzisku Mazowieckim będzie 
pełniła przede wszystkim 
funkcje sportowe. Statystyki 
liczbowe są zdumiewają-

ce: obiekt ma obsługiwać 
ok. 200 osób trenujących, 
3000 widzów oraz 100 osób 
w salach edukacyjno-nauko-
wych. Wewnątrz hali mają 
znajdować się boiska do gry 
w piłkę nożną, ręczną, siat-
kówkę oraz koszykówkę. Pole 
sportowe będzie zajmowało 
powierzchnię ok. 2002 m2. 
Projekt zapowiada również 
budowę łącznika hali ze szko-
łą oraz demontaż istniejące-

go obecnie skateparku.
Obiekt zostanie wyposażo-

ny również w funkcjonalne 
zagospodarowanie terenu 
– pojawią się parkingi dla 
samochodów osobowych 
oraz autobusów, wjazdy 
z różnych stron oraz utwier-
dzone nawierzchnie. Zakoń-
czenie prac inwestycyjnych 
jest zaplanowane na koniec 
wakacji 2022 roku.

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

DAM PRACĘ:
- D u ż a  h u r t o w n i a  s p o ż y wc z a 

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

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

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

SZUKAM PRACY:
- D y p l o m o w a n a  o p i e k u n k a 

medyczna (fi rma Medicover) z bardzo 
dobrymi referencjami i bez nałogów 
podejmie pracę u seniorów lub jako 
niania dla dzieci. Warszawa Gocław. 
Tel. 794 999 829

AUTOMOTO:
-Kupię Hyundai Atos i Chevrolet 

Spark w każdym stanie. Może byc bez 
przeglądu i OC. Tel. 668 171 639

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

-Kupię starego Dafa, Mana lub 
Mercedesa. Mogą być uszkodzone, bez 
waznego przeglądu i OC. Tel. 668 171 639

-Prz yjmę nieodpłatnie zuż yty 
a k u m u l a to r  s a m o c h o d ow y  l u b 
motocyklowy. Tel. 574 215 996

-Sprzedam części do Fiata 126p: 
felgi, szyba tył, licznik, zderzak tył. Tel 
885 444 825

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

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

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

NIERUCHOMOŚCi:

-Dom, Jaktorów z 1931r, pow 240 
m2, działka ponad 900 m2, wszystkie 
media, ogrzewanie tradycyjne (jest też 
piec gazowy, podłączony, można nim 
ogrzewać dom). Cena:  600 000 zł. Tel. 
513 760 371

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

- K u p i ę  d z i a ł k ę  o  p o w. 1  h a , 
uzbrojoną, chętnie z budynkami 
d o  re m o n t u, o k o l i ce  G ro d z i s k a 
Mazowieckiego, Milanówka, Podkowy 
Leśnej. Tel. 690 524 983

-Pokój w Ursusie wynajmę mężczyźnie 
od zaraz. czynsz: 700 zł/mc, blisko stacji 
PKP, autobisów. Tel. 504 815 659

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

-Sprzedam 1ha, III i IV klasa, orna, 
media, siedliskowa, cena 50zł/m2 do 
negocjacji. Brzóza gm. Głowaczów, ul. 
Długa. Tel. 501 953 609

-Sprzedam dom w stanie surowym 
o pow. 170 m2 na działce 1500 m2 
(wszystkie media) w Grodzisku Maz. 
Cena; 375 tys. zł. Tel. 784 830 107

-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

-Tanio wynajmę mały domek do 
zamieszkania w okolicach Grodziska 
Maz, Milanówka, Podkowy Leśnej, 
może być na peryferiach, tel. 573 
470 929

- W y n a j m ę  p o k ó j  d l a  o s o b y 
uczciwej,bez nałogów. Warszawa 

Gocław, przy trasie łazienkowskiej, 
dobry punkt komunikacyjny, cisza
i spokój. Właścicielka często wyjeżdża 
do pracy za granicę. Cena 650zł/mc. Tel. 
794 999 829

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

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

- G a z o w y  o g r z e w a c z  w o d y 
z elektrycznym zapłonem „Mastercook”. 
Cena: 150zł. Tel. 509 075 341

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

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

- Odkurzacz Zelmer w dobrym stanie. 
Cena: 80 zł. Tel. 514 303 410

-Płytki betonowe 30 x 30 , 30 sztuk, 
cena 100 zł. Tel. 514 303 410

-Sprzedam 2 fotele, czarna skóra, 
średniej wielkości + stoły o wym.: 
120x 80, 80x80, 70x70 w okleinie 
meblowej. Cena do uzgodnienia. Tel. 
517 530 923

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

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

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

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

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

- S p r z e d a m  g a r a ż  z  d r e w n a 
sosnowego w dobrym stanie, wym. 
4m x 5m,(może być na opał). Cena: 400 

zł. Tel. 514 303 410
-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

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

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

-Sprzedam kurtki męskie, wzrost 
180 cm, stan dobry, 25zł/szt + kurtkę 
skórzaną. Tel. 509 075 341

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

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

- S p r z e d a m  n o we  k r a wę ż n i k i 
betonowe o wym. 100 cm x 30 cm x 8 cm. 
14 sztuk za 100 zł. Tel. (22) 755 74 87

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

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

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

-Sprzedam radio samochodowe 
Pioneer KE-1730B na kasety wraz
z kieszenią i okablowaniem. Cena: 20 
zł. Tel. 574 215 996

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

-Sprzedam tanio części rowerowe. 
Tel. 886 930 671

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

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

-Stół rozkładany w dobrym stanie 80 
cm x 80 cm (80 cm x 120 cm). Cena: 100 
zł. Tel. 514 303 410

-Wełniane i bawełniane materiały do 
samodzielnego szycia ubrań. Cena do 
uzgodnienia. Tel. (22) 827 71 89

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

USŁUGI:
-DDD. Dezynfekcja, Dezynsekcja, 

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

-Kompleksowa naprawa rowerów. 
Tel. 606 803 746

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

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

-Przeprowadzki. Tel. 605 303 836
-Składanie mebli typu Ikea itp. 

profesjonalnie, Szybko, Solidnie. 
Zapraszam do kontaktu. Tel. 533 780 170

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

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

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

RÓŻNE:
-Bezpłatny wywóz złomu itp. Tel. 515 

146 480 lub 797 760 488
-Ziemia na wyrównanie terenu. 

Czarnoziem, humus. Tel. 504 019 716
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SPRAWDŹ NASZE OFERTY: www.nieruchomosci.flesch.pl

N A     S P R Z E D A Ż

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

3812/1821/OMS Grodzisk Mazowiecki,
3 pokoje, pow. 44 m2, cena 268.000 zł

3809/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow.
55 m2, cena 500.000 zł

3807/1821/OMS Pruszków, kawalerka, pow. 
30 m2, cena 255.000 zł

3806/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow.
47 m2, cena 340.000 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3748/1821/OMS Pruszków, 4 pokoje, pow. 
74 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

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

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

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

3460/1821/OMS Stara Babice, Latchorzew,
4 pokoje, pow. 77 m2, cena 515.000 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

1 9 5 4 / 1 8 2 1 / O D S  Ko m o r ó w,  G r a n i c a ,
wolnostojący, 5 pokoi, pow. 199 m2, działka 
o pow. 483 m2, cena 996.000 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

1948/1821/ODS Grodzisk Mazowiecki, 
wolnostojący, 5 pokoi, pow. 186 m2, działka 
o pow. 1200 m2, cena 650.000 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

1911/1821/ODS Łomianki, wolnostojący, stan 
deweloperski, 4 pokoje, pow. 190 m2, działka 
o pow. 740 m2, cena 1.050.000 zł

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

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

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

1879/1821/ODS Ożarów Mazowiecki,
P ł o c h o c i n ,  wo l n o s t o j ą c y,  4  p o k o j e ,
pow. 140 m2, działka o pow. 1200 m2, cena 
550.000 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

1849/1821/ODS Grodzisk Mazowiecki,
S z c z ę s n e ,  s e g m e n t  ś r o d k o w y,  s t a n 
deweloperski, 5 pokoi, pow. 160 m2, działka 
o pow. 323 m2, cena 525.000 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3 2 3 3 / 1 8 2 1 / O G S  Pu s zc z a  M a r i a ń s k a ,
Emilianów, budowlana, pow. 800 m2, cena 
36.000 zł

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

3231/1821/OGS Podkowa Leśna, budowlana,
pow. 1600 m2, cena 800.000 zł
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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  K o 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

3219/1821/OGS Br winów, Owczarnia, 
budowlana, pow. 1300 m2, cena 480.000 zł

3 2 1 8 / 1 8 2 1 / O G S  Wa r s z a w a ,  W ł o c hy,
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

3206/1821/OGS Pruszków, budowlana, pow. 
750 m2, cena 1.100.000 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3139/1821/OGS Nadarz yn,  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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 Mazowieck i 
Święcice, budowlana, pow. 1000 m2, cena 
300.000 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2 9 8 9 / 1 8 2 1 / O G S  J a k t o r ó w,  C h y l i c e ,
budowlana, pow. 1250 m2, cena 142.000 zł

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

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

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

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

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

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

2 9 5 1 / 1 8 2 1 / O G S  Pu s zc z a  M a r i a ń s k a ,
Radziwiłłów, rolna, pow. 1025 m2, cena 
49.000 zł

2948/1821/OGS Jaktorów, Stare Budy,
budowlana, pow. 1400 m2, cena 80.000 zł

2966/1821/OGS Milanówek, budowlana, pow. 
1212 m2, cena 220.000 zł

2953/1821/OGS Wiskitki, Miedniewice, rolna,
pow. 10700 m2, cena 310.000 zł

2959/1821/OGS R adziejowice,  Budy 
Józefowskie, siedliskowa, pow. 6800 m2, cena 
347.000 zł

2955/1821/OGS Brwinów, Karolin, budowlana,
pow. 1038 m2, cena 410.000 zł

2960/1821/OGS R adziejowice,  Budy
Józefowskie, siedliskowa, pow. 9600 m2, cena
489.000 zł

2963/1821/OGS Ożarów Mazowiecki, 
budowlana, pow. 1500 m2, cena 520.000 zł
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