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ZDROWIE. Szpital Zachodni ma urządzenie do testów na koronawirusa

Szybszy wynik niż w stolicy!
Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim został wyposażony w sprzęt niezbędny do przeprowadzania 
testów na koronawirusa. Wartość zakupu to ok. 340 tys. zł. Pozyskanie urządzenia zaczęło rodzić pytania 
o oddział zakaźny.

–Po zarekwirowaniu poprzedniego 
urządzenia decyzją przedstawiciela 
rządu, jeszcze zanim do nas dotarło, 
nie przestaliśmy szukać aparatury do 
testów na obecność koronawirusa. 
Udało nam się zdobyć aparaturę nawet 
lepszą od poprzedniej, pozwalającą 
przede wszystkim na dużo s zybsze 
uzyskanie wyniku, niż w przeciążonych 
placówkach w Warszawie – powiedziała 
Krystyna Płukis, dyrektor Szpitala 
Zachodniego.

W kwietniu wsz ystk ie szpitale 
w regionie otrzymały pismo od wojewody 
mazowieckiego, w którym skierowana 
została prośba o przygotowanie planu 

uruchomienia oddziału zakaźnego lub 
obserwacyjno-zakaźnego z 50 łóżkami, 
w tym dziesięcioma respiratorowymi.

–Skoro takie jest zalecenie bądź 
też prośba, to musimy się do niej 
przygotować, tak jak inne szpitale. 
Myślę, że jest to działanie profi laktyczne 
ze strony rządu, ale za dwa, trzy tygodnie 
spodziewany jest szczyt zachorowań 
w Polsce. Stąd takie działania. Musimy 
poczynić przygotowania sprzętowe 
i organizacyjne. Opracowanie przez 
nas planu będzie też na bieżąco 
monitorowane przez organy nadrzędne 
– komentowała wówczas Krystyna 
Płukis.

W tym momencie oddziału zakaźnego 
w Szpitalu Zachodnim wciąż nie ma. Jest 
to rezultat stabilnej sytuacji zachorowań. 
Zgodnie z zapowiedziami dyrekcji 
szpitala, kadra jest przygotowana do 
zorganizowania takiej jednostki. Lekarze 
przyznają jednak, że wciąż brakuje 
stosownej liczby respiratorów. 

– Może się jednak okazać, że nie 
będzie potrzeby uruchamiania oddziału 
zakaźnego w naszym szpitalu i powoli 
sytuacja epidemiologiczna się w kraju 
poprawi– dodaje dyrektor grodziskiego 
szpitala.

Aneta Czarnecka
Fot.: grodzisk news.pl

SAMORZĄD. Trwa nabór wniosków na 
Pruszkowski Budżet Obywatelski 2020-2021

Dwa miliony do 
wykorzystania
Można zgłaszać już projekty na Pruszkowski Budżet 
Obywatelski 2020. 13 maja ruszyła rekrutacja. Jeśli chcesz, 
aby to Twój pomysł zrealizowano w mieście, warto złożyć 
swoją propozycję.

Pomysł na budżet partycypacyjny spodobał się 
mieszkańcom Pruszkowa. Edycja organizowana jest po raz 
piąty. W tym roku do dyspozycji przypada prawie 2 mln zł. 
Co zrobić, aby zgłosić projekt?

Trzeba wypełnić formularz wraz z załączeniem 
wymaganych suplementów. Konieczne jest zebranie 
30 podpisów mieszkańców i dołączenie dokumentu do 
projektu. Czas na zgłaszanie projektów upływa 25 maja.

Pierwsza weryfi kacja będzie trwała do 1 czerwca. Wtedy 
poznamy listę projektów, które przeszły „pierwszy etap” – 
formalną akceptację. Następnie do 4 czerwca będzie czas 
na składanie ewentualnych odwołań, a ostateczną listę 
pozytywnie ocenionych propozycji poznamy 15 czerwca. 

Do 14 lipca będzie trwała weryfikacja szczegółowa, 
która wyłoni te, na które mieszkańcy będą mogli oddać 
głos. Głosowanie przewidziane jest na czas od 15 do 24 
lipca. Wyniki zostaną ogłoszone 7 sierpnia. Projekty, które 
zostaną zrealizowane w 2021 roku będą ogłoszone 14 
sierpnia.

Aneta Czarnecka
Fot.: Pixabay.com
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ZDROWIE. Wkrótce koniec obowiązku noszenia maseczek?

Nowy model ogłosi minister
W polskiej przestrzeni publicznej od kilku tygodni funkcjonuje nakaz zakrywania ust i nosa. Wielu z nas narzeka 
na brak wygody z tym związany. Czy wkrótce zdejmiemy maseczki?

Obowiązek noszenia maseczek 
t r w a  o d  1 6  k w i e t n i a .  N i e 

dotyczy on wyłącznie osób, które 
ze względu na poważne problemy 
z d r o w o t n e  n i e  m o g ą  c h o d z i ć 
w maseczkach oraz dzieci do czwartego 
roku życia, które mają problemy 
z oddychaniem.

Łukasz Szumowski, minister zdrowia, 
zapowiedział na ostatniej konferencji 
prasowej,  że noszenie maseczek 
na twarzy będzie obowiązkowe do 
czasu wyprodukowania szczepionki 
na koronawirusa. Naukowcy mówią, 
że szczepionka może być gotowa 

najwcześniej jesienią, a być może nawet 
dopiero za rok lub półtora. Światowa 
Organizacja Zdrowia (WHO) zaznacza, że 
nieprawidłowe użytkowanie maseczek 
wyrządza szkody zdrowotne. Wielu 
z nas czeka z niecierpliwością na 
moment, kiedy będziemy mogli zdjąć 
osłony twarzy.

Przedstawiciele rządu informują 
jednak, że planowane jest zniesienie 
obowiązku zasłaniania ust i nosa. Podają 
nawet możliwe terminy zniwelowania 
tego nakazu.

– Myślę, że w ciągu może tygodnia, 
dwóch, zaproponujemy taki model 

związany z noszeniem maseczek, być 
może wyłączający pewne regiony, 
powiaty, województwa z tego obowiązku 
w przestrzeni otwartej. Raczej nie 
mówimy o tym, żeby zrezygnować 
z tego obowiązku w przestrzeniach 
zamkniętych – powiedział wiceminister 
z d r o w i a  S ł a w o m i r  G a d o m s k i , 
komentując nakaz noszenia maseczek.

Czy region Mazowsza będzie należał do 
tych, które zostaną objęte zniesieniem 
obowiązku? A co ze stolicą? Czekamy na 
więcej informacji w tej sprawie.

Aneta Czarnecka
Fot.: Pixabay.com

PIASTÓW. 100-lecie urodzin Jana Pawła II

„Karol Wojtyła. Narodziny”
W związku z obchodami 100. rocznicy urodzin świętego papieża 
- Polaka, Jana Pawła II zapraszamy do obejrzenia niezwykłej 
wystawy. Aby umożliwić jej odbiór jak największej grupie 
mieszkańców, została ona wyeksponowana przy siedzibie 
organizatora wystawy - Świetlicy Środowiskowo - Integracyjnej 
“Dom Jana Pawła II”.

Już od 17. maja będzie 
dostępna przy ul.  11-go 
Listopada 8 w Piastowie. 
Piastowskie Świetliki chcą w ten 
sposób nieustająco utrwalać w 
naszej pamięci postać Wielkiego 
Przyjaciela Dzieci i Rodzin.

Wystawę przygotowało i 
udostępniło Centrum Myśli 
Jana Pawła II. Warto dodać,że 
planuje ono także uruchomienie 
portalu JP2online.pl. Ma on być 
największą internetową bazą 
papieską, zawierającą zdjęcia, 
teksty, dokumenty, nagrania 
video i wiele innych informacji.

Przenieśmy więc świętowanie papieskich urodzin do naszych 
rodzin i domów, korzystając z każdej dostępnej i bezpiecznej 
propozycji.   Źródło: www.piastow.pl
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U NAS. Park nad Rokitnicą – na granicy Grodziska i Chrzanowa Dużego

Miejsce nauki i wypoczynku
Grodzisk Mazowiecki konsekwentnie zmierza ku temu, aby stać się miastem-ogrodem. Na pewno można już potwierdzić, że 
stał się miastem wielu ogrodów – pięknych terenów zielonych użyteczności publicznej, ukształtowanych w różnych częściach 
miasta z pożytkiem dla rekreacji mieszkańców i dla jakości powietrza, którym oddychają.

Najnowszą tego rodzaju ogrodową realizacją jest Park 
nad Rokitnicą, zlokalizowany na granicy Grodziska 

i Chrzanowa Dużego, na końcu ul. Cieszyńskiej. Trochę 
trudno uwierzyć, że w takiej właśnie lokalizacji – obok strefy 
przemysłowej i oczyszczalni ścieków – mogą nas spotkać jakieś 
szczególne doznania przyrodnicze i estetyczne, a jednak… 
Będziemy bardzo miło zaskoczeni. Park, który zaczyna się 
u malowniczego zbiegu Rokitnicy i Rokicianki, okazuje się 
terenem nad wyraz atrakcyjnym rekreacyjnie, widokowo, 
spacerowo.

Obiecująco się już zaczyna: wchodzimy (lub wjeżdżamy 
rowerem) w elegancką, a zarazem ekologiczną alejkę 
mineralną, wijącą się wśród dającej miły cień gęstwiny drzew. 
Wysoko na drzewach nad naszymi głowami rozmieszczone 
są budki lęgowe dla ptaków. Za moment napotkamy coś dla 
ludzi – drewniane stoły z ławkami, gdzie po pandemii można 
będzie przysiąść i urządzić sobie rodzinny lub towarzyski 
piknik wśród cienistej natury. Na naszej drodze pojawią się 
również tablice informacyjne, dość na razie tajemnicze, bo 
puste. Mają ponoć informować o sposobach dokarmiania 
zwierząt – bo widzimy też nieopodal paśnik, sugerujący, że 
od terenu nie stroni dzika, acz łagodna zwierzyna.

Alejka prowadzi nas dalej – pośród nowych nasadzeń 
krzewów i  drzewek,  ku coraz dzikszej  prz yrodzie 

i  rozległym widokom. Teren nowego parku jest duży (choć 
tylko częściowo dostępny spacerującym) i zachowany 
w naturalnym stanie bujnej, nadrzecznej roślinności. Jednak 
i nowe nasadzenia – dąb szypułkowy, jesion wyniosły, 
czereśnia ptasia i świerk – towarzyszyć nam będą od czasu 
do czasu aż do samego końca wycieczki. Niedługo alejka 
parkowa skończy się, jednak odważni eksploratorzy mogą 
wkroczyć na  ścieżkę wydeptaną w trawie. Wchodzimy 
więc w naturalną strefę przyrodniczą rozciągniętą wzdłuż 
biegu Rokitnicy. Spacerujemy tam bezpośrednio przy istnej 
plątaninie wysokich drzew, krzewów, traw i kwitnących 
pokrzyw rosnących wzdłuż rzeki, mając jednocześnie 
rozległy, piękny widok na łąki i pola. Trasa kończy się 
w miejscu, w którym drogę ostatecznie przetnie Rokitnica. 
I zawracamy, ponownie ciesząc się naturą.

Po powrocie do części centralnej parku warto jeszcze 
odwiedzić malownicze miejsce na zbiegu Rokitnicy 
z Rokicianką – lokalne bobry zbudowały tam swoje żeremie 
i utworzyło się niewielkie rozlewisko. Wskazana jest oczywiście 
cisza, żeby nie utrudniać życia zwierzakom. Niezależnie 
więc od walorów rekreacyjnych i uroku parku, ma on 
niezaprzeczalnie wartość edukacyjną dla dzieci.

Tekst i foto:
Sylwia Pańków

INWESTYCJE. Nowy dom Legii Warszawa już gotowy

Planują ruszyć za miesiąc
Nowy obiekt Akademii Legii Warszawy jest już 
gotowy do otwarcia. Powiatowy Inspektor Nadzoru 
Budowlanego w Grodzisku Mazowieckim dokonał 
odbioru technicznego kompleksu. Nowy ośrodek 
szkoleniowy w Książenicach niebawem będzie 
działał.

–Ośrodek szkoleniowy Legii został odebrany przez 
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Na 
przełomie czerwca i lipca obiekt będzie już gotowy do 
regularnych treningów i użytkowania przez piłkarzy 
oraz sztaby szkoleniowe. Cieszymy się z tak pięknej 
inwestycji i życzymy sukcesów – czytamy w komunikacie 
opublikowanym na Facebooku przez grodziskie władze.

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego, Grzegorz 
Benedykciński przyznaje, że to satysfakcjonująca 
informacja dla całej gminy oraz okolic.

-W trudnych czasach to dla nas bardzo dobra 
wiadomość, bo gmina wiele dzięki Akademii Legii 
zyska. Zarówno wizerunkowo, jak i sportowo. Cieszę 
się i gratuluję klubowi – powiedział.

Zgodnie z zapowiedziami, ośrodek szkoleniowy 
powinien rozpocząć działalność na przełomie czerwca 
i lipca. Gmach będzie obejmował kompleks pięciu boisk 
z naturalną nawierzchnią, trzy boiska z nawierzchnią 
sztuczną oraz plac do treningu bramkarskiego. 
W sk ład inwest ycj i  wchodzi  również  centrum 
roz wojowo-badawcze oraz bursa dla juniorów. 
Na terenie obiektu będzie znajdowała się także 
ogólnodostępna infrastruktura rekreacyjno-sportowa. 
Pojawi się również niepubliczna Szkoła Mistrzostwa 
Sportowego. Na terenie kompleksu będą trenowali 
zawodnicy od 15. roku życia oraz pierwsza i druga 
drużyna stołecznego klubu.

Aneta Czarnecka
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PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. Ogólnopolskie targowisko online – www.miejscowybazar.pl

Lokalni producenci w sieci
Wskutek pandemii, ku żalowi wielu konsumentów, miejscowe targowiska zostały pozamykane. Jednak już 
następnego dnia na lokalnych grupach fejsbukowych śledzić można było poszukiwania i pytania o kontakty do 
ulubionych sprzedawców i producentów, którzy uprzednio na targowisku miejskim oferowali warzywa i owoce, 
nabiał, przetwory mięsne i wędliniarskie, artykuły ogrodnicze.

Su m m a  s u m m a r u m 
z  t ych fejsbukow ych 

poszukiwań wykiełkowały 
targowiska online. A więc 
pojawiły się nowe i atrakcyjne 
miejsca w sieci, gdzie lokalni 
producenci  i  dostawc y 
ż y w n o ś c i  z a m i e s zc z a j ą 
swoją ofertę, zilustrowaną 
pięk nymi poglądowymi 
zdjęciami i  konkretnymi 
informacjami – co, u kogo 
i pod jakim adresem oraz 
telefonem można kupić oraz 
czy możliwy jest ewentualny 

dowóz do domów klientów.

Prosta i łatwa w obsłudze
Takim miejscem online 

wartym zarekomendowania 
jest miejscowybazar.pl, który 
powstał pierwotnie jako 
remedium na zamknięcie 
t a rg o w i s k a  m i e j s k i e g o 
w Żyrardowie.  Obecnie 
f o r m u ł a  j u ż  z o s t a ł a 
rozszerzona i miejscowybazar.
pl jest internetową stroną 
o g ó l n o p o l s k ą ,  k t ó r a 
zbiera  i  łącz y  w jedno 

wszelkie targowiska, które 
istniały przed pandemią 
w miasteczkach, miastach, 
d z i e l n i c a c h .  P ó k i  c o 
najbardziej wyczerpująco 
opisana jest oferta Żyrardowa 
i jego okolic, ale już inne 
miejscowości stopniowo 
dołączają ze swoją atrakcyjną 
ofertą.

Strona miejscowy.bazar.
pl ma dwie ważne zalety 
– jest prosta,  k larowna, 
łatwa w obsłudze i zarazem 
przyjemna dla oka. Można 

poszukiwać, a więc fi ltrować, 
p o  m i e j s c o w o ś c i a c h . 
M o ż n a  f i l t r o w a ć  p o 
konkretnych produktach, 
np. wyszukiwarka wskaże 
s p r z e d a w c ó w  m i o d ó w 
w  d a n e j  m i e j s cowo ś c i . 
I wyświetli informację, co 
pr z y  ok az j i  kupowania 
miodu można u wybranego 
sprzedawcy kupić jeszcze – 
każdy sprzedawca ma własną 
podstronę z asortymentem 
i telefonem kontaktowym. 

Obok szerokiego spectrum 

ar tykułów spoż ywcz ych 
i  ogrodnicz ych,  s t rona 
uwzględnia także tekstylne, 
np. maseczki, albo ubrania 
w  w y j ą t k o w o  d u ż y c h 
rozmiarach, albo lokalnie 
szyte suknie ślubne.

„Dla dobra wspólnego”
M i e j s c o w y b a z a r .

pl założony został przez 
trójkę młodych ludzi  – 
można ich bez problemu 
znaleźć na fejsbuku jako 
administratorów grupy 
f b  „ M i e j s c o w y  b a z a r ”. 
Założyli  oni stronę pod 
kątem „dobra wspólnego” 
– aby pomóc mniejszym 
lok alnym producentom 
i sprzedawcom żywności: 
r o l n i k o m ,  h o d o w c o m , 
s a d o w n i k o m ,  k t ó r z y 
w r a z  z  z a m k n i ę c i e m 
miejscowych targowisk, 
miejscowych rynków zbytu 
stracili źródło utrzymania. 
Chodzi więc o wspieranie 
drobniejszych, lokalnych, 
polskich przedsiębiorców, 
aby utrzymali się na rynku.

Po drugie – jednocześnie 
s t rona  promuje  ważn ą 
ideę Slow Food. Idea ta – 
w  p r z e c i w i e ń s t w i e  d o 
fast food czyli szybkiego 
zaspokajania głodu – zakłada 
nieśpieszne podchodzenie do 
kwestii jedzenia, z naciskiem 
na jakość – ekologiczną 
i zdrowotną – produktów 
i sposobu ich przetwarzania 
lub przyrządzania. Spokojne 
celebrowanie posi łków, 
delektowanie się smakami, 
docenianie regionalnej 
odmienności  kulinarnej 
– to również mieści się 
w obrębie idei Slow Food. 
To „ekogastronomiczne” 
podejście zwraca uwagę, 
jak ważna ekologicznie jest 

lokalność – by produkty 
odbywały jak najkrótszą 
drogę od producenta do 
konsumenta, bo chroni to 
planetę przed emisją gazów 
cieplarnianych pochodnych 
od transportu.

Co będzie po...?
Czy targowiska online 

przetrwają w czasach po 
pandemii? Czas pokaże. Wielu 
ludzi lubi koloryt targowiska 
w realu: tradycyjną targową 
atmosferę, przejście się 
z  k o s z y k i e m  n a  t a r g , 
rytuał targowania się – po 
prostu bycie wśród żywych 
ludzi. Z drugiej strony są 
konsumenci, dla których 
oto otworzyła się szansa 
łatwiejsz ych,  sz ybsz ych 
zakupów żywności lokalnej, 
regionalnej, ekologicznej, 
a na pewno smaczniejszej. 
Warto więc przekazywać 
sobie wzajemnie – zarówno 
potencjalnym sprzedawcom, 
jak i nabywcom – informację 
o istnieniu targowiska online 
w w w. m i e j s c o w y b a z a r .
pl oraz fejsbukowej grupy 
„ M i e j s cow y  b a z a r ”.  O d 
każdego z nas, mieszkańców 
miasteczek, miast i dzielnic, 
zależy informacja o dobrej 
żywności w naszym regionie. 
Jeśli zatem produkujesz 
lokalnie żywność na sprzedaż 
– zamieść proszę na stronie 
miejscowybazar.pl ofertę 
swoich produktów. Jeśli znasz 
lokalnego producenta dobrej 
żywności – poinformuj go 
proszę o stronie. Zarówno 
zamieszczanie swojej oferty, 
jak i korzystanie ze strony jest 
całkowicie darmowe – chodzi 
tu o wspólne dobro.

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

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

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

- D u ż a  h u r t o w n i a 
w Nadarzynie:soki, napoje, piwo 
zatrudni. Przedstawicieli Handlowych 
z doświadczeniem. Tel. 604 492 736, 609 
611 029

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

SZUKAM PRACY:
-Dyspozycyjna 40-latka szuka pracy na 

pół etatu: sprzątanie, pomoc domowa, 
praca chałupnicza (drukarnia) na terenie 
gminy Nadarzyn. Tel. 505 230 956

AUTOMOTO:
-Kolektor ssący do Renault silnik: 

1,6 16 V stan bardzo dobry sprzedam.
Cena: 50 zł. Tel. 509 635 494

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

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

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

-Kupię motocykl Jawa 500 oraz części. 
Także Jawę perak. Tel. 505 529 328

-Kupię stare auta: Syrena, Warszawa, 
Wołga, Mikrus, Zaporożec, Nysa, Fiat 125p 
i 126p-starego typu, Trabant, Wartburg 
i inne ciekawe, także stare motocykle. Tel. 
505 529 328

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

-Poszukuję części do zabytkowych 
motocykli Sokół 1000, 600, 500, 200, 125 
i absolutnie wszelkie części w każdym 
stanie. Masz takie części? To proszę 
dzwoń. Tel. 505 529 328

-Przyjmę niedpłatnie słabo wydajny 

akumulator  samochodow y lub 
motocyklowy. Tel. 574 215 996

-Sprzedam Peugot 407, bogato 
wyposażony, 2007 r. Super stan. 2.0 
diesel. Cena: 10 800 zł. Tel. 666 601 438

NIERUCHOMOŚCi:
-Bramki k. Błonia dom z działką

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

-Brwinów- sprzedam działkę z prawem 
zabudowy, pow. 600 m2, z budynkiem 
gospodarczym zelektryfi kowanym,KW. 
Infrastruktura miejska dostępna, 
światłowód. Cena 650 tys. zł. Lokalizacja: 
ul. Sienkiewicza 19

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

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

-Kupię działkę w m. Siestrzeń Las do 
1000 m2, rekreacyjną, leśną, chętnie 
z domkiem. Rejon ulic: Zielonej, 
Paprociowej. Tel. 573 997 338

-Sprzedam dom wolnostojący 
jednopiętrowy o pow. 227 m2, 6 pokoi, 
wszystkie media, działka 1934 m2, blisko 
WKD i MZK – Opacz na obrzeżach 
Warszawy. Cena: 2,2 mln zł do negocjacji. 
Tel. 606 659 162

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

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

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

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

- Wy n a j m ę  h a l ę  w  G ro d z i s k u 
Mazowieckim na działalność ślusarską 
lub inną. Tel. 513 00 57 17

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

-Biurko w kolorze buk naturalny 

sprzedam. Stan bardzo dobry. Tel. 884 
647 393

-Biurko z dwiema szafkami i szufl adą 
o dł. 130 cm, szer. 60 cm i wys. 78 cm oraz 
inne biurka sprzedam. Tel. (22)755 74 87

-Drewno opałowo-kominkowe, różne. 
60 zł mp. Tel. 504 019 716

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

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

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

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

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

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

-Kupię wózki boczne do zabytkowych 
motocykli oraz przyczepki montowane 
za motocyklem. Masz w garażu, piwnicy 
takie części to zadzwoń-dobrze zapłacę. 
Tel. 505 529 328

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

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

-Kupię wojenne przedmioty: szable, 
bagnety, kordziki, czapki, mundury, hełmy, 
pasy, klamry, skrzynie amunicyjne itd. Tel. 
505 529 328

-Kupię zabytkowe rowery: Kamiński, 
Rybowski, Wicher, Łucznik i inne ciekawe 
oraz częśći do starych motocykli. Tel. 505 
529 328 

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

-Rower damski „Jubilat”, czerwony, 
koła: 24’’. Stan techniczny bardzo dobry. 
Tel. 660 998 805; 500 401 316

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

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

-Sprzedam blachę cynkową 3,5 m2, 
cena 35 zł. Kanister metalowy poj. 20 l-

4 sztuki, cena za sztukę 20 zł. Giętarkę 
ręczną do blach, dł. 1mb. Cena 80 zł. Tel. 
601 945 584

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

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

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

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

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

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

-Sprzedam maszynę do szycia 
z wyposażeniem do szycia bez prądu. Tel. 
694 566 622

- S p r z e d a m  m e b l o ś c i a n k ę 
3 segmentową o długości 3,5 metra, 
kolor: żółto-beżowy + stół i ława, lakier 
na wysoki połysk. Stan dobry. Tel. 500 401 
316; 884 647 393

-Sprzedam nową 4 stopniową pompę 
do hydroforu. Tel. 505 345 767

-Sprzedam obrabiarkę do drewna 
Dyma 8 z grubościówką, heblarką
i frezarką. Tel. (22) 755 74 87

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

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

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

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

-Sprzedam radia Radmor. przestojone 
oraz inne, a także kolumny. Tel. (22) 755 74 87

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

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

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

-Sprzedam sadzonki malin, owocujące 
do późnej jesieni,cena 3zł/szt. Tel. 46 857 

73 32 wieczorem
-Sprzedam spodnie męskie REDPOL 

w rozmiarach: 31 – 35. Cena: 70 zł/szt. Tel. 
503 002 915

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

-Sprzedam trzy ule, używane. Tanio. 
Tel. 600 019 611

-Urządzenie do ćwiczeń Total Crunch.
Cena 100 zł. Tel. 606 803 746

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

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

USŁUGI:
-Bezpłatny wywóz złomu itp. Tel. 515 

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

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

-Kompleksowa naprawa rowerów. Tel. 
606 803 746

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

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

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

-Przewóz rzeczy, mebli, towarów 
busem, Brwinów i okolice do 30 km, tylko 
soboty. Tel. 512 343 783

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

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

-Wycinka drzew, pielęgnacja żywopłotów, 
wywóz gałęzi itp. Tel. 515 146 480

-Ziemia na wyrównanie terenu: 
czarnoziem, humus. Tel. 504 019 716

-Zwalczanie Kowali bezskrzydłych 
na Twojej posesji. Solidnie i Skutecznie. 
Kontakt: www.insekt24.pl Tel. 533 780 
170. Zapraszamy 
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N A     S P R Z E D A Ż

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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. 180m2, 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. 157m2, 
działka pow. 750 m2, cena 450.000 zł

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

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

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

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

1583/1821/ODS Grodzisk Mazowiecki, 
wolnostojący, mieszkalno – usługowy, pow. 
1300 m 2,  dz ia łk a  pow.  2800 m 2,  cena 
3.150.000 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1528/1821/ODS Nadarzyn, Rozalin, wolnostojący,
3 pokoje, pow. 180 m2, działka pow. 1800 m2, 
cena 750.000 zł

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

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

3823/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 
60 m2, cena 399.000 zł

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

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

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

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

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

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

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

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 m2, cena 505.000 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

3288/1821/OGS Raszyn, budowlana, pow. 
325.000 zł, cena 325.000 zł

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

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

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

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

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

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

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

3276/1821/OGS Stare Babice, Koczargi 
Stare, budowlana, pow. 1200 m 2, cena 
410.000 zł

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

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

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

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

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

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

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

3262/1821/OGS Nadar z yn,  Rozal in,
budowlana, pow. 2400 m2, cena 288.000 zł

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

3260/1821/OGS Nadar z yn,  Rozal in,
budowlana,  pow. 1900 m2, cena 228.000 zł

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

3258/1821/OGS Jaktorów, Chylice, budowlana,
pow. 3600 m2, cena 554.000 zł 
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3 2 5 4 / 1 8 2 1 / O G S  Pu s zc z a  M a r i a ń s k a ,
Niemieryczew, siedliskowa, pow. 2530 m2,
cena 79.000 zł

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

3 2 5 1 / 1 8 2 1 / O G S  Pu s zc z a  M a r i a ń s k a , 
Niemieryczew, siedliskowa, pow. 2730 m2, 
cena 85.000 zł

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

3 2 4 1 / 1 8 2 1 / O G S  Pu s zc z a  M a r i a ń s k a ,
Emilianów, rolno – budowlana, pow. 3000 m2,
cena 90.500 zł

3 2 4 0 / 1 8 2 1 / O G S  Pu s zc z a  M a r i a ń s k a , 
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

3 2 3 5 / 1 8 2 1 / O G S  Pu s zc z a  M a r i a ń s k a ,
Emilianów, rolno – budowlana, pow. 2000 m2,
cena 70.000 zł

3 2 3 4 / 1 8 2 1 / O G S  Pu s zc z a  M a r i a ń s k a ,
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 Wol,a,  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 Mazowiecki, 
Szczęsne, budowlana, pow. 1770 m2, cena 
265.000 zł

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

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

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

3 2 1 8 / 1 8 2 1 / O G S  Wa r s z aw 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

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 Nadarzyn, 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 Pniew y, 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

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

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

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

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

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

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

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

3139/1821/OGS 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 Mazowieck, 
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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3049/1821/OGS Ożarów 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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