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PIEKARENKA 
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świeże, zdrowe pieczywo 
(szeroki wybór), napoje

ul. Bohaterów Warszawy 21 
(wejście od podwórka)

ZAPRASZA 
Pn - Pt.  6.00 - 18.00

Sb.  6.30 - 17.00

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. 
o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1043 ze zm.) – 
dalej jako u.t.k., informuję że na wniosek inwestora PKP Polskie 
Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, została 
wydana przez Wojewodę Mazowieckiego, w dniu 7 grudnia 2020 
r., decyzja Nr 797/SAAB/2020 zatwierdzająca projekt budowalny 
i udzielająca pozwolenia na budowę i rozbiórkę dla inwestycji pn.:
Budowa i przebudowa stacji Warszawa Zachodnia – część A,
w ramach zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej, 
przetargowej oraz prowadzenie nadzoru autorskiego nad opracowaną 
dokumentacją, dla realizacji robót budowlanych związanych 
z przebudową stacji Warszawa Zachodnia w ramach projektu POIiŚ 5.1-
13 pn.: „Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa 
Wschodnia – Warszawa Zachodnia”, na działkach ewidencyjnych:
w jednostce ewidencyjnej 146518_8 Dzielnica Wola m.st. Warszawy:
w obrębie 6-14-04: nr 1/12, nr 1/11, nr 1/66, nr 1/15, nr 1/16, nr 1/17, 
nr 1/18, nr 1/19, nr 1/20, nr 1/21, nr 1/22, nr 1/23, nr 1/24, nr 1/25,
nr 1/26, nr 1/27, nr 1/28, nr 1/29, nr 1/30, nr 1/31, nr 1/32, nr 1/33,
nr 1/34, nr 1/35, nr 1/36, nr 1/37, nr 1/38, nr 1/39, nr 1/40, nr 1/41,
nr 1/42, nr 1/43, nr 1/44, nr 1/45, nr 1/46, nr 1/47, nr 1/48, nr 1/49,
nr 1/50, nr 1/51, nr 1/52, nr 1/53, nr 1/54, nr 1/55, nr 1/56, nr 1/57,
nr 1/58, nr 1/59, nr 1/60, nr 1/61, nr 1/62, nr 1/63, nr 1/67, nr 2 i nr 1/8; 
w obrębie 6-14-03: nr 6/66, nr 6/26, nr 22/20, nr 22/115, nr 22/21,
nr 22/22, nr 22/23, nr 22/114, nr 22/24, nr 22/25, nr 22/26, nr 22/27, 
nr 22/28, nr 22/29, nr 22/30, nr 22/31, nr 22/32, nr 22/119, nr 22/121, 
nr 22/47, nr 22/49, nr 22/55, nr 22/57, nr 22/58, nr 22/59, nr 22/60,
nr 22/61, nr 22/4, nr 22/110, nr 22/48, nr 22/50, nr 22/51, nr 22/52
i nr 22/54; w obrębie 6-05-06 nr 19; w obrębie 6-04-07 nr 36;
w obrębie 6-04-08 nr 133/1 oraz w jednostce ewidencyjnej 146506_8 
Dzielnica Ochota m.st. Warszawy: w obrębie 2-03-04 nr 18/1;
w obrębie 2-03-02: nr 1, nr 2/2 i nr 3; w obrębie 2-03-01: nr 42 i nr 46;
w obrębie 2-02-03: nr 3, nr 46/2 i nr 46/1, tj. działki ewidencyjne 
stanowiące teren kolejowy zamknięty i obszar kolejowy.

Przedmiotowej decyzji  nadano rygor natychmiastowej 
wykonalności.

Decyzja o pozwoleniu na budowę i kompletne akta sprawy 
znajdują się do wglądu w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego 
Urzędu Wojewódzkiego, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa. 
Przyjęcia interesantów: poniedziałki godz. 13-16, czwartki godz. 8-12,
po wcześniejszym umówieniu się na konkretny termin pod numerem 
telefonu 022-665-62-19.

Od przedmiotowej decyzji przysługuje stronie odwołanie 
do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie
za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni: 
od dnia doręczenia decyzji, lub od dnia doręczenia zawiadomienia 
lub obwieszczenia o jej wydaniu.

Zgodnie z przepisami art. 9ac ust. 1 u.t.k. wojewoda doręcza decyzję 
o pozwoleniu na budowę linii kolejowej wnioskodawcy, a pozostałe 
strony zawiadamia o jej wydaniu w drodze obwieszczeń w urzędzie 
wojewódzkim i urzędach dzielnic właściwych ze względu na przebieg 
linii kolejowej, na stronach internetowych tych dzielnic oraz urzędu 
wojewódzkiego, a także w prasie lokalnej. 

Doręczenie decyzji zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a.  uważa się
za dokonane po upływie 14 dni, od dnia w którym nastąpiło publiczne 
obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie 
informacji w Biuletynie Informacji Publicznej, o wydaniu tej decyzji. 
Przedmiotowe obwieszczenie zostało opublikowane w dniu
17 grudnia 2020 r.

WI-I.7840.7.44.2020.BG1

Wydawca: Bogdan Przewłocki
Rusiec ul. Główna 56, 05-830 Nadarzyn

Firma WiR Automation zajmująca się produkcją 
m a s z y n  p r ze mys ł ow yc h  o r a z  o b ró b k ą  m e t a l u 

zatrudni ludzi na następujące stanowiska:

-MONTER /  ŚLUSARZ
-TOK ARZ /  FREZER
-POMOCNIK ŚLUSARZ A

Miejsce pracy : Błonie 05-870

Wymagania:
Doświadczenie w pracy na podobnych stanowiskach, 
umiejętności pracy w zespole, znajomość rysunku 
technicznego, odpowiedzialność.

Oferujemy:
- Zarobki 20-25zł/h w zależności od umiejętności
- Miłą atmosferę
- Pracę przy ciekawych projektach
- Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego

C V można pr zesyłać  na e -mai l : 
b i u r o @ w i ra u t o m a t i o n . p l

Tel.  516 -  653 -  504

U NAS. Nowy kompleks basenów letnich w Strzeniówce, gmina Nadarzyn

Trzymajmy kciuki za powodzenie planów!
W bliskiej okolicy powstanie kolejny ciekawy i warty odwiedzenia kompleks basenowy. Tym razem, o ile 
wszystko pójdzie zgodnie z planem, inwestycją będzie mogła pochwalić się gmina Nadarzyn. Realizacja projektu 
przewidziana jest na 2021 rok i będzie opiewała na kwotę 4,8 mln zł. 

Mieszkańcy Strzeniówki, pomimo niekrytej radości z pomysłu 
inwestycji mają jednak obawy co do jego powodzenia. 

Powstają wątpliwości czy czas epidemii koronawirusa jest dobrym 
momentem na decydowanie się na tego typu kroki. Władze 
Nadarzyna jednak zapewniają, że:

–Wbrew pozorom wszystko wskazuje na to, że czas epidemii 
jest najlepszy do rozpoczęcia tego typu inwestycji. Koszt budowy 
powinien być o 30-40% mniejszy niż …,,normalnie”. Jednocześnie 
dużo wskazuje, że już w to lato większość z nas powinna być 
zaszczepiona, bądź „uodporniona” na koronawirusa. Koszt budowy 
szacujemy pomiędzy 4,2 do 4,8 miliona złotych – czytamy na 
ofi cjalnym profi lu na Facebooku Urzędu Gminy Nadarzyn. 

Kompleks basenowy będzie obejmował budowę trzech 
basenów zewnętrznych z pomostami, mini wodny plac zabaw, 
dwie zjeżdżalnie wodne, całoroczny pawilon świetlicowy 
z kawiarenką, boiska do piłki nożnej plażowej i siatkówki, duże 
jacuzzi na 8 osób, przebieralnie wraz z toaletami, teren do 
plażowania. Obiekt będzie wyposażony również w obszerny, 
oświetlony i monitorowany parking.

Włodarze Nadarzyna są przekonani, że pierwsze prace uda się 
rozpocząć niebawem, bo już pierwszej połowie przyszłego roku.

–Jeszcze w tym roku jeśli zamierzenia uzyskają akceptację 
radnych, będziemy chcieli ogłosić i rozstrzygnąć przetarg na 
wykonanie projektu i budowę obiektu. Całość ma być realizowana 
według reguły projektuj – buduj. Zakończenie budowy i oddanie 
inwestycji do użytku przewidujemy 1 czerwca 2021 na DZIEŃ 
DZIECKA. Trzymajcie kciuki! – zapowiedzieli urzędnicy.

(ak),  Fot.: Facebook/Gmina Nadarzyn
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Burmistrz Miasta Milanówka

informuje, że w dniach od 15.12.2020 r. do 05.01.2021 r. 
w siedzibie Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 
45 i przy ul. Spacerowej 4 na tablicach ogłoszeń został 
wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych 
do oddania w dzierżawę zawierający jedną pozycję 
– stanowisko handlowe przy bramie cmentarza na ul. 
Wojska Polskiego. Wykaz został także zamieszczony 
w  B i u l e t y n i e  I n f o r m a c j i  P u b l i c z n e j  ( h t t p s : / /
milanowek.pl/bip/menu-przedmiotowe/gospodarka-
nieruchomosciami/obwieszczenia/13270-2020).

Burmistrz Miasta Milanówka
 /-/

Piotr Remiszewski

Burmistrz Miasta Milanówka

informuje, że w dniach od 15.12.2020 r. do 05.01.2021 r. 
w siedzibie Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 
45 i przy ul. Spacerowej 4 na tablicach ogłoszeń został 
wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych 
do oddania w użyczenie zawierający jedną pozycję – 
pomieszczenie w budynku C Urzędu Miasta Milanówka 
na ul. Spacerowej 4. Wykaz został także zamieszczony 
w  B i u l e t y n i e  I n f o r m a c j i  P u b l i c z n e j  ( h t t p s : / /
milanowek.pl/bip/menu-przedmiotowe/gospodarka-
nieruchomosciami/obwieszczenia/13270-2020).

Burmistrz Miasta Milanówka
 /-/

Piotr Remiszewski
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Ponieważ nie mogły się odbyć coroczne i bardzo lubiane 
przez dzieci mikołajkowe warsztaty plastyczne, grodziskie 

Centrum Kultury zorganizowało tym razem „Mikołajkowe 
warsztaty na wynos”. Przygotowano i rozdano kilkadziesiąt mini 
pakietów kreatywnych, zawierających materiały plastyczne 
do wykonania ozdób choinkowych w domu. Fotografie 
wykonanych własnoręcznie mini prac dzieci zamieszczały 
na profi lu fb CK, tym samym zgłaszając je do konkursu na 
najciekawszą ozdobę choinkową. Zainteresowanie tą formą 
wspólnej mikołajkowej zabawy było ogromne, pomysł okazał 
się zdecydowanie trafi ony.

Mikołajkowa parada
6 grudnia, czyli w same Mikołajki, na ulicach Grodziska 

pojawiła się niespotykana tu zupełnie do tej pory atrakcja 
– świąteczny zaprzęg Świętego Mikołaja. W widowiskowej, 
zaprzężonej w piękne białe konie i iluminowanej światełkami 
dorożce Święty Mikołaj we własnej osobie objeżdżał Grodzisk 
i pozdrawiał dzieci.

Sądząc z rozlicznych wpisów i gorączkowej wymiany 
informacji na fb, dzieci wytrwale wraz z rodzicami czekały na 
trasie przejazdu lub w oknach, bardzo się angażując w taką 
formę świątecznej zabawy. Jednocześnie na fb trwała transmisja 
przejazdu wprost z dorożki, w bardzo wesołej i sympatycznej 
atmosferze tworzonej przez młodego duchem Mikołaja.   

Iternetowe kolędowanie
Kolejna świąteczna propozycja Centrum Kultury, dość 

wymagająca artystycznie, to konkurs kolęd on-line „Grodziskie 
Kolędowanie”, skierowany do dzieci i młodzieży.

Jest jeszcze wystarczająco dużo czasu, aby spróbować 
swoich sił i wykorzystać talent wokalny w kolędowaniu on-line, 
a szczegółowe informacje odnośnie zasad i terminów konkursu 
dostępne są na stronie https://www.centrumkultury.eu.

Na świerzym powietrzu
Milanówek również zaproponował dzieciom ciekawą, nową 

formułę świątecznych atrakcji. W przeddzień Mikołajek przy 
MCK wyrosło niewielkie, urokliwe „miasteczko świąteczne”, 
które najmłodsi mogą odwiedzać cały czas w oczekiwaniu na 
nadejście Świąt.

Są tam sanie Świętego Mikołaja, świątecznie udekorowane 
choinki i przede wszystkim skrzynka, do której należy wrzucać 
listy adresowane do Świętego Mikołaja. Dialog pomiędzy 
dziećmi odwiedzającymi miasteczko, a milanowskim Świętym 
Mikołajem i MCK odbywa się w formie zapośredniczonej przez 
fb, poprzez krótkie fi lmy adresowane do dzieci. Milanowski 
Mikołaj podpowiada dzieciom tematy listów, a spośród 
wrzuconych do skrzynki wybiera najciekawsze pod względem 
treści lub formy plastycznej i te są nagradzane.

Jest to z pewnością ciekawy pomysł na utrzymanie aktywności 
dzieci wokół świątecznego miasteczka, bo wiadomo przecież 
nie od dziś, że pisanie listów do Świętego Mikołaja to niezwykle 
 emocjonujące świąteczne zajęcie.

Tekst i foto: Sylwia Pańków

U NAS. Internetowo-realne atrakcje świąteczne dla dzieci 2020

Emocjonujące świąteczne zajęcia
Jak się okazuje – miejską, lokalną, wspólną przestrzeń świąteczną można z powodzeniem stworzyć w Internecie. 
Co więcej – może ona też inspirować i współtworzyć działania „realne”. Kreatywnością w tym zakresie wykazały 
się zwłaszcza Grodzisk Mazowiecki i Milanówek, których ośrodki kultury generują ciekawe pomysły świąteczne, 
dostosowane do rzeczywistości pandemicznej i skierowane do dzieci, zarówno tych nieco młodszych jak i nieco 
starszych.
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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 !

W y s l i j  t r e ś ć  S M S  n a  n r .  6 0 1  4 3 8  5 0 0
l u b  z a d z w o ń :  ( 2 2 )  7 3 0  3 3  4 1

DAM PRACĘ:
-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

-Poszukuję spokojnej, uczciwej osoby 
do pomocy osobie starszej. Proste prace 
domowe, zakupy. Ursus – Skorosze. Tel. 
734 617 482

SZUKAM PRACY:
-Podejmę pracę jako opiekunka 

osoby starszej, mam doświadczenie, 
jestem miłą, uczciwą, subtelną kobietą. 
Tel. 514 561 769

AUTOMOTO:
-Automatyczna skrzynia biegów do 

mercedesa, nadwozie 140, silnik S500. 
Cena: 1400 zł. Tel. 798 551 603

-Chevrolet Aveo, 2001r., benzyna+gaz, 
przebieg 171 tys. km, pierwszy właściciel. 
Cena do uzgodnienia. Tel. 667 278 228

-Kolekcjoner kupi stare auta z czasów 
PRL: Warszawa, Syrena, Fiat 125p i 126p, 
Mikrus, Wołga, Nysa, Gaz69, Moskwicz 
oraz stare motocykle i wszelkie części. 
Tel. 505 529 328

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

-Kolekcjoner kupi wózki boczne 
(kosze) do starych motocykli oraz 
przyczepki na jednym kółku montowane 
za motocyklem. Szukam  także starego 
auta Warszawa. Tel. 505 529 328

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

-Przyjmę nieodpłatnie słabo wydajny 
akumulator  samochodow y  lub 
motocyklowy. Tel. 574 215 996

-Opony z felgami zimowe 185/60/
R14 i tłumik do Zaporożca sprzedam. 
Tel. 606 803 746

-Sprzedam Mercedes slk r 170 
Kompressor 98 r. kolor czarny. Tel. 791 
088 367

NIERUCHOMOŚCi:
-Do wynajęcia lokal usługowy 

w Pruszkowie o pow. ok. 26 m2. Tel. 
602 744 981

-Do wynajęcia hala z wyposażeniem 
pod usługi ślusarskie lub inne cele. Tel. 
513 00 57 17

-Działka budowlana 1000 m2 przy 
osiedlu B. Prusa w Pruszkowie. Tel. 792 
569 027

-Jaktorów, Budy Michałowskie, 
działka rolna. Cena: 7zł/m2. Tel. 604 
250 450

-Jaktorów, Budy Michałowskie, 
działka siedliskowa 14 tys. m2. Cena: 
50zł/m2. Tel. 604 250 450

- K u p i ę  d z i a ł k ę  b u d o w l a n ą 
w bardzo okazyjnej cenie do 50 km od 
Warszawy. Tel. 666 601 438

- O k a z j a !  D z i a ł k a  b u d o w l a n a
o powierzchni 985 m2 w miejscowości 
Jesionka koło Bolimowskiego Parku 
Narodowego. Cena do uzgodnienia. 
Tel. 660 930 281

-Sprzedam działkę w m. Budy 
Grzybek koło Jaktorowa o pow. 2159 
m2. Działka ładnie położona pomiędzy 
laskami z prawem zabudowy domem 
jednorodzinnym. Działka z gazem, 
prądem. Cena 165 tys. zł. Tel. 501 199 350

-Sprzedam działkę w Kaniach koło 
Pruszkowa  o pow. 1716 m2. Działka 
pod bliźniaka lub dom jednorodzinny, 
ogrodzona z gazem, prądem i wodą. 

Cena: 530 tys. zł. Tel. 794 199 357
-Siedlisko sprzedam o pow. 6100 m2 

z budynkiem 80 m2 w miejscowości 
Prace Duże gm. Tarcz yn.  Droga 
asfaltowa, media. Tel. 609 985 275

-Sprzedam lub zamienię ładny staw 
2,2 ha z 1,2 ha działką koło Działdowa. 
Zamienię na działkę lub mieszkanie 
koło lub w Warszawie. Cena: 350 tys. 
zł. Tel. 501 199 350

-Sprzedam miejsce postojowe 
w garażu podziemnym, w nowym 
budynku przy ul. Bełzy 3, Warszawa 
- Ursus. Tel. 691 396 146

-Sprzedam mieszkanie, Warszawa 
Bielany, ul. Bogusławskiego, 65 m2, 
3 pokoje, oddzielna kuchnia, gaz 
w czynszu. Cena: 600 tys,  zł  do 
negocjacji. Tel. 729 450 867 po godz. 20

-Ursus:  dom sprzedam TANIO: 
6 pokoi,  120 m 2,  wysoki  par ter 
z piętrem. Trzy garaże. Tel. 505 345 767

-Warszawa Żoliborz – 3 pokoje 
z kuchnią. Przychodnia, sklepy, pętla 
autobusowa, park po jednej stronie 
ulicy. Cena: 599 tys. zł. Tel. 729 450 867 
po godz. 21

-Wynajmę pomieszczenie o pow. 50 
m2 na magazyn. Ursus. Tel. 505 345 767

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

-Aparat słuchowy Bernafon P4X, 
sprawny. Cena: 150 zł. Tel. 696 378 821

-Drzewka świateczne: jodła i świerk 
w różnych wymiarach sprzedam 
w hurcie. Cena: 40 – 80 zł/szt. Ilość: 
80 – 120 sztuk. Odbiór: świętokrzyskie. 
Tel. 798 551 603

-Drzwi garażowe zewnętrzne, bez 
futryny o wym.: 3,05 cm x 2,25 cm 
metalowe sprzedam. Tel. 602 47 07 43

-Drzwi stalowe pancerne z ościeżnicą 
używane o wym. 200 cm x 100 cm. 
Cena: 240 zł. Tel. 798 551 603

-Drzwi wewnetrzne fornirowane, 
dąb naturalny nowe i używane, różne 
wymiary. Cena od 100 do 200 zł. Tel. 
798 551 603

-Karnisz sprzedam: szyna aluminiowa 
o dł 4 m. z drewnianym gzymsem 
i drewniany żyrandol na trzy żarówki 
mocowany do suf i tu.  Cena do 
uzgodnienia. Tel. 694 930 816

-Kupię ciągnik, maszyny rolnicze. Tel. 
691 370 350

-Kolekcjoner kupi militaria sprzed 
1945 r: szable, kordziki, bagnety, hełmy, 
czapki, mundury, odznaki, plecaki, pasy 
itd oraz stare motocykle i części. Tel. 
505 529 328

-Kolekcjoner poszukuje do kupna 
pamiątek z Powstania Warszawskiego: 
dokumenty, zdjęcia, listy, opaski na 
rekę, pamiętniki i inne. Tel. 505 529 328

-Krótkie futro damskie, duży rozmiar, 
kolor przepiórczy. Cena: 200 zł. Tel. 501 
979 031

-Kupię przedmioty z wojny: szable, 
bagnety, hełmy, czapki, mundury, 
odznaki,  pasy,  plecaki,  skrzynie 
amunicyjne i inne. Także motocykle  
z tego okresu. Tel. 505 529 328

-Kupię umundurowanie i wyposażenie 
Milicji Obywatelskiej,ZOMO,ORMO 
i Ludowego Wojska Polskiego z lat 
1945- 1990.  Tel. 516 803 952, e-mail: 
tomsob@o2.pl

-Kupię zrębki, trocinę. Tel. 504 019 716
-Kurtka beżowa, wełniana „Vanila”, 

rozmiar 44. Cena: 50 zł. Tel. 511 159 018
-Odkupię stare, nowe i niepotrzebne 

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

-Odzież męską, używaną w dobrym 
stanie sprzedam. Wzrost: 182 cm, 
szpuła budowa ciała. Tel. 514 303 410

-Okazja! Sprzedam tanio kołdrę 
i koc z wełny, jak nowe. Cena do 
uzgodnienia. Tel. 660 930 281

- O k a z j a !  W y p r z e d a ż  n o w y c h 
garniturów w różnych kolorach. Bardzo 
niskie ceny. Wzrost: 188 cm, obwód 
klatki piersiowej: 98 cm, obwód pasa: 
92 cm. Tel. 660 930 281

-Pianino, czarne Calipso, nowe, 
nieużywane sprzedam. Tel. 505 345 767

-P iękne sztućce z elementami 
złoconymi, komplet 72 szt. w walizce, 
wspaniałe na prezent. Tel. 694 262 860

-Płaszcz damski wełniany rozm. 42/44 
z „Kory”. Cena: 100zł. Tel. 511 159 018

-Przepływowy ogrzewacz, do wody 
o mocy 5 KW używany sprzedam. Tel. 
510 407 176

-Rower damka 28 cali ,  czarna 
holenderka i przerzutka przednia 
Favorit do roweru sportowego. Tel. 
606 803 746

-Szal - kołnierz z prawdziwego lisa 
w kolorze szarym. Cena 200 zł. Tel. 511 
159 018

-Sprzedam akwarium 300 litrów. 
Cena: 320 zł. Tel. 666 601 438

-Sprzedam akwarium dla rybek
o wymiarach: wys. 25 cm, szer. 41 cm, 
gł. 25cm. Cena: 40 zł. Tel. 666 601 438

-Sprzedam akwarium dzielone (3 
komory). Wymiary: szer. 80 cm, wys.  
40 cm, gł. 40 cm. Cena: 100 zł. Tel. 666 
601 438

-Sprzedam aparat ciśnieniowy 
nadgarstkowy jak nowy. Cena: 45 zł. 
Tel. 574 215 996

-Sprzedam butlę gazową turystyczną, 
nowa. Cena: 80 zł. Tel. 695 681 450

- S p r z e d a m  c h o i n k i  s r e b r n e , 
wysokość 10 m, do dekoracji obiektów 
na zewnątrz. Cena: 500 zł/szt. Tel. (46) 
857 73 32 wieczorem

-Sprzedam czarne karakuły, kołnierz 
obszywany z lisa, nieużywane. Tel. (22) 
755 74 87

-Sprzedam do kwiaciarni gałązki cisu 
do bukietów i wiązanek. Cena: 2 zł/szt. 
Tel. (46) 857 73 32 (wieczorem)

-Sprzedam dwa odkurzacze typu 
Zelmer, lata 70 -te, sprawne, Pruszków. 
Tel. 694 102 320

-Sprzedam dużą kolekcję filmów. 
Hity światowego kina. Tanio. Tel. 690 
572 075

-Sprzedam express do kawy, stan 
jak nowy, czerwony. Cena: 250 zł. Tel. 
574 215 996

-Sprzedam fotel amerykankę, kolor 
brązowy w dobrym stanie. Cena: 200 
zł. Tel. 695 681 450

-Sprzedam grzejnik elektryczny, 
olejowy, żeberkowy o mocy 950 
W; przepływy podgrzewacz wody 
i masażer elektryczny dwuczęściowy. 
Tel. 510 407 176

-Sprzedam kocioł grzewczy marki 
Junkers dwufunkcyjny o mocy 24 
KW, stan bardzo dobry. Cena do 
uzgodnienia. Tel. 501 049 297

-Sprzedam komodę z IKEA na dwie 
szuflady + drzwiczki z półką. Stan 
bardzo dobry. Wymiary: wys. - 75 cm, 
dł. - 120 cm, gł. - 42 cm. Cena: 300 zł do 
negocjacji. Tel. 664 966 542

-Sprzedam komodę IKEA na pięć 
szuflad o wym: szer. 70 cm, gł. 40 
cm, wys. 102 cm. oraz komodę na 
trzy szuflany (środek) i drzwiczkami 
po bokach z półkami. Wym: szer. 127 
cm, gł. 40 cm, wys. 82 cm. Cena do 

uzgodnienia. Tel. 694 930 816
-Sprzedam meble: stół rozkładany 

80 cm x 80 cm (80 cm x 120 cm), szafę 
jednodrzwiową

-Sprzedam nową kurtkę skórzaną 
damską czarną, dł. 70 cm. Cena: 80 zł. 
Tel. 695 681 450

-Sprzedam nowy materac + nowy 
śpiwór. Cena: 100 zł. Tel. 511 159 018

-Sprzedam nowy zbiornik do termy 
80 l, ocynkowany. Nowy piec gazowy 
PG-6, suporeks (ok. 50 szt.) i krajzegę 
z silnikiem. Tel. 698 679 314

-Sprzedam oryginalne produkcji VIS 
pilniczki iglaczki, różne kształty. Tel. 
509 793 760

-Sprzedam Overlock przemysłowy 
pięcionitkowy w bardzo dobrym stanie. 
Cena do uzgodnienia. Tel. 666 180 376

-Sprzedam pawlacz w bardzo 
dobrym stanie. Kolor biały. Szer. 150 
cm, wys. 43 cm, gł. 42,5 cm. Cena: 100 
zł. Tel. 574 215 996

-Sprzedam piec gazowy przepływowy 
z ogrzewaniem wody typ W-11-2E, iskra 
na baterię, bardzo oszczędny. Tel. 506 
607 296

-Sprzedam piec używany do C.O. na 
drzewo i węgiel. Tel. 513 00 57 17

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

-Sprzedam połowę rolki folii na tunel, 
kolor zielony, wym: 16,5 m dł. x 12 m 
szer. Cena: 250 zł. Tel. (46) 857 73 32 
(wieczorem)

-Sprzedam przepływowy ogrzewacz 
wody. Tel. 510 407 176

-Sprzedam radio samochodowe 
PIONEER z kieszenią i kostką do 
podłączenia w aucie. Stan bardzo 
dobry. Cena: 120 zł. Tel. 574 215 996

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

- S p r z e d a m  r o l k i  d z i e c i ę c o 
młodzieżowe” Abec- Corbon”, dł. wew 
buta miękkiego 21 cm. Cena: 50 zł. Tel. 
695 681 450

-Spr zedam rower  z  s i ln ik iem 
spalinowym, prawie nowy oraz dużo 
części zamiennych do silnika. Tel (22) 
755 74 87

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

- S p r z e d a m  s a d z o n k i  m a l i n 
owocujących do późnej jesieni. 
Odporne na wszystkie choroby. Cena: 
3zł/szt. Tel. (46) 857 73 32 (wieczorem)

-Sprzedam silnik trójfazowy 1,1 KW 
1400 obrotów. Tel. 511 505 265

-Sprzedam silnik trójfazowy 3KW, 
1430 obrotów. Tel. 601 626 860

-Sprzedam tanio papużki, różne 
kolory. Tel (22) 755 74 87

-Sprzedam tanio szafkę pod maszynę 
do szycia. Tel. 886 930 671

-Sprzedam telewizor Sharp 46 cali, 
cena: 500 zł, stolik RTV czarny, cena: 80 
zł. Tel. 509 075 341

-Sprzedam termę 60 l poziomą oraz 
drzwi balkonowe o wym: 220 x 190 cm 
białe. Tel. 606 803 746

- S p r z e d a m  t e r m o w e n t y l a t o r 
pokojowy. Cena: 50 zł. Tel. 695 681 450

-Sprzedam terrarium szklane dł. 60 
cm, wys. 40 cm, szer. 30 cm. Cena: 50 
zł. Tel. 609 472 442

-Sprzedam: wózek inwalidzk i , 
chodzik dla osoby dorosłej, podkłady 
i pieluchy dla dorosłych oraz materac 
odleżynowy. Tel. 696 016 248

-Sprzedam wyrzynarkę CMI 380W, 

nowa. Cena: 70 zł. Tel. 609 472 442
-Szal - kołnierz z prawdziwego lisa 

w kolorze szarym. Cena: 200 zł. Tel. 
511 159 018

-Śpiworek do wózka, ocieplony 
futrem jagnięcym. Cena: 100 zł. Tel. 
604 904 122

-Tanio sprzedam lusto stojące 
o wym.: wys. - 1,5 m, szer. - 38 cm, 
stabilizator na prawą kostkę, rozm. 
38, ławostół rozkładany z kręconymi 
nogami o wym.: 90 cm x 130 cm + 
dodatkowy blat, żyrandol drewniany na 
3 żaróki przykręcany do sufi tu, karnisz 
aluminiowy z drewnianym frontem
o dł. 4 m i 4 grafi ki w ramkach z IKEA. 
Tel. 694 930 816

-Telefon stacjonarny Panasonic  KX-T 
7330X centrala, nowy. Cena: 120 zł. Tel. 
696 378 821

-Termę poziomą 60 l, tłumik do 
Zaporożca, drzwi balkonowe (220 x 90 
cm) plastikowe, białe sprzedam. Tel. 
606 803 746

-Wózek niemowlęcy głęboki, kolor 
grafi towy. Cena: 180 zł. Tel. 604 904 122

-Wykładziny PCV (lastryko) ok. 70 m2. 
Cena do uzgodnienia. Tel. 798 551 603

-Wykładziny dywanowe używane, 
w bardzo dobrym stanie, wyczyszczone, 
w różnych kolorach i wielkościach 
d o  p o m i e s zc ze ń  m i e s z k a l nyc h 
i zabezpieczeń budowlanych. Cena: 
4 zł/m2. Tel. 798 551 603

-Za pół ceny handlarzowi różne 
rzeczy z uporządkowanego strychu, 
piwnic i garażu. TANIO. Tel. (22) 755 
74 87

-Znaczki metalowe na szpilkę i na 
śrubę z olimpiad sportowych, różne, 
nawet z lat 50-60 tych i wiele innych, 
około 100 sztuk, Ursus. Tel. 794 533 671

-Żwir, piach kopalniak, frakcja 02-22 
zł tona + transport. Tel. 504 019 716

USŁUGI:
-Bezpłatny wywóz złomu itp. Tel. 515 

146 480 lub 797 760 488
-N ieodpłatnie pomogę zrobić 

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

-Okna serwis – naprawy, regulacje, 
doszczelnienia. Tel. 787 793 700

-Usługi: okna - naprawy, regulacje, 
pełen serwis. Tel. 787 793 700

-Wycinka drzew, krzewów, a także 
inne prace ogrodowe. Tel. 504 019 716

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

-Zakup panele fotowoltaiczne 
w 5 letnim abonamencie, zamiast płacić 
rachunki za energię! Najlepsza oferta 
na rynku! Proszę podać adres instalacji 
a oddzwonimy. Tel. 665 318 313

RÓŻNE:
-Bezpłatny wywóz złomu itp. Tel. 515 

146 480
-Encyklopedie „Brytanica” 25 tomów, 

jak nowa, tanio, tel. 794 533 671
-Kule rehabilitacyjne, regulowane, 

nowe, tanio. Tel. 794 533 671
-Oddam ziemię na podniesienie 

terenu z transportem, Pruszków, 
Warszawa i okolice. Tel. 514 505 590

-Posiadasz niepotrzebne akwarium 
zadzwoń. Tel. 574 215 996

-Sprzedam 2,5 tony owsa. Tel. 691 
370 350

- Wędkę „Tornado” 6  m,  dwie 
szczytówki, tanio. Tel. 794 533 671

-Ziemię na wyrównanie terenu 
szara 5 zł tona, czarnoziem 25 zł tona
+ transport. Tel. 504 019 716
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 D Z I A Ł K I  N A  S P R Z E D A Ż

KLAUDYN Nr. oferty: 3383/1821/OGS

Powierzchnia: 1200 m2

Wymiary: 43 m x 28 m

Działka budowlana

Wszystkie media

Kontakt:
 665 555 375 Cena: 445 000 zł

Nr. oferty: 3382/1821/OGS
ZIELONKI-
PARCELA
Powierzchnia: 1575 m2

Wymiary: 36 m x 44 m

W pełni uzbrojona

5 km od granic
Warszawy

Kontakt:  665 555 375

OŻARÓW MAZ. Nr. oferty: 3376/1821/OGS

Powierzchnia: 5044 m2

Wymiary: 40 m x 135 m

Działka budowlana

Bardzo ładna okolica

Kontakt: 
885 585 010

Nr. oferty: 3362/1821/MUSUŁY
Powierzchnia: 1480 m2

Wymiary: 32 m x 45 m

Działka budowlana

Zabudowa jednorodzinna 

Kontakt:
 665 555 375

PĘCICE Nr. oferty: 3355/1821/OGS

Powierzchnia: 1929 m2

Wymiary: 60 m x 32 m

Działka budowlana

Wszystkie media 

Kontakt: 

607 454 055

Nr. oferty: 3333/1821/OGSOŻARÓW MAZ.
Powierzchnia: 1189 m2

Wymiary: 27 m x 44 m

Działka budowlana

Na spokojnym osiedlu

Kontakt:
607 232 221

Cena: 999 000 zł

Cena: 703 000 zł

Cena: 150 000 zł

Cena: 440 000 zł Cena: 485 000 zł

DUCHNICE

Powierzchnia: 3150 m2

Wymiary: 53 m x 55 m
Działka usługowo - 

budowlana

Blisko wjazd na A2 i S8

Kontakt: 607 454 055

Nr. oferty: 3325/1821/OGS

Cena: 750 000 zł

Nr. oferty: 3318/1821/OGSOTRĘBUSY
Powierzchnia: 1500 m2

Wymiary: 30 m x 50 m

Działka usługowa

Działka objęta MPZ

Kontakt:
607 454 055 Cena: 530 000 zł

NOWA WIEŚ Nr. oferty: 3309/1821/OGS

Powierzchnia: 1000 m2

Wymiary: 19 m x 54 m

Działka budowlana

Wszystkie media w ulicy

Kontakt:
607 454 055 Cena: 320 000 zł

MAKÓWKA Nr. oferty: 3307/1821/OGS
Powierzchnia: 9400 m2

Wymiary: 28 m x 222 m

Działka rolna

Woda i prąd przy działce

Kontakt:
607 454 055

•  zamieszczone w gazecie zdjęcia działek mają charakter poglądowy 

Cena: 450 000 zł
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CHCESZ SPRZEDAĆ NIERUCHOMOŚĆ, ZGŁOŚ: (22) 730-33-43

SPRAWDŹ NASZE OFERTY: www.nieruchomosci.flesch.pl

N A     S P R Z E D A Ż

1985/1821/ODS Pruszków, wolnostojący,
8 pokoi, pow. 232 m2, pow. działki 2300 m2, 
cena 2.750.000 zł

1984/1821/ODS Milanówek, bliźniak, stan
surowy otwar ty,  1 połówk a bl iźniak a: 
powierzchnia 150 m2, działka o pow. 500 m2, 
5 pokoi, cena 760.000 zł za 2 połówki

1970/1821/ODS Jank i ,  wolnostojąc y, 
generalny remont, 4 pokoje, pow. 230 m2, 
działka o pow. 700 m2, cena 570.000 zł

1983/1821/ODS Milanówek, wolnostojący,
4 pokoje, pow. 340 m2, działka o pow. 1420 m2, 
cena 848.000 zł

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

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

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

1920/1821/ODS Michałowice, Nowa Wieś,
wolnostojący, 5 pokoi, pow. 300 m2, działka 
o pow. 800 m2, cena 1.250.000 zł

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

1852/1821/ODS Łochów, Pogorzelec,
wolnostojący, 3 pokoje, pow. 70 m2, działka 
o pow. 2100 m2, cena 400.000 zł

1850/1821/ODS Grodzisk Mazowiecki,
Kozery, wolnostojący, 4 pokoje, pow. 135 m2,
działka o pow. 1500 m2, cena 410.000 zł

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

1801/1821/ODS Żabia Wola, Osowiec, duży 
obiekt, 40 pokoi, pow. 1800 m2, działka o pow.
10 150 m2, cena 1.580.000 zł

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

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

1583/1821/ODS Grodzisk Mazowiecki, 
wolnostojący, mieszkalno – usługowy, pow. 
1300 m2, działka pow. 2800 m2, cena 2.000.000 zł

1467/1821/ODS Nadarzyn, wolnostojący, 
5 pokoi, pow. 180 m2, działka pow. 2400 m2,
cena 850.000 zł

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

3857/1821/OMS Piastów, 3 pokoje, pow. 47 
m2, cena 365.000 zł

3852/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 60 
m2, cena 375.000 zł

3846/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 54 
m2, cena 489.000 zł

3826/1821/OGS Pruszków, 2 pokoje, pow. 58 
m2, cena 380.000 zł

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

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

3383/1821/OGS Stare Babice, Klaudyn, 
budowlana, pow. 1200 m2, cena 445.000 zł

3382/1821/OGS Stare Babice, Zielonki Parcela, 
budowlana, pow. 1575 m2, cena 703.000 zł

3378/1821/OGS Ożarów Mazowiecki,
Pogroszew Kolonia, budowlana, pow. 1000 m2,
cena 199.000 zł

3376/1821/OGS Ożarów Mazowiecki,
Pogroszew Kolonia, budowlana, pow. 5044 m2,
cena 999.000 zł

3374/1821/OGS Tarczyn. Przypki, budowlana,
pow. 1401 m2, cena 131.000 zł

3371/1821/OGS Tarczyn, Przypki, budowlana,
pow. 1410 m2, cena 132.000 zł

3369/1821/OGS Tarczyn, Przypki, budowlana, 
pow. 1440 m2, cena 134.000 zł

3367/1821/OGS Tarczyn, Przypki, budowlana,
pow. 1530 m2, cena 173.000 zł

3366/1821/OGS Żabia Wola, Nowa Bukówka, 
rolna, pow. 16.475 m2, cena 355.000 zł

3365/1821/OGS Raszyn, Dawidy Bankowe,
budowlana, pow. 1440 m2, cena 560.000 zł

3362/1821/OGS Żabia Wola,  Musuły,
budowlana, pow. 1480 m2, cena 150.000 zł

3357/1821/OGS Mszczonów, Suszeniec, rolna, 
pow. 9700 m2, cena 242.500 zł

3355/1821/OGS Michałowice, Pęcice, 
budowlana, pow. 1929 m2, cena 440.000 zł

3354/1821/OGS Nadarzyn, Rozalin, budowlana,
pow. 1230 m2, cena 226.000 zł

3350/1821/OGS Nadarzyn,  Kajetany, 
budowlana, pow. 1171 m2, cena 239.000 zł

3347/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, budowlana, 
pow. 1290 m2, cena 283.000 zł

3346/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, budowlana, 
pow. 1207 m2, cena 265.500 zł

3343/1821/OGS Milanówek, budowlana, pow.
1531 m2, cena 449.000 zł

3342/1821/OGS Milanówek, budowlana, pow.
1605 m2, cena 650.000 zł

3334/1821/OGS Ożarów Mazowiecki, 
budowlana, pow. 1189 m2, cena 545.000 zł

3333/1821/OGS Ożarów Mazowiecki, 
budowlana, pow. 1189 m2, cena 485.000 zł

3325/1821/OGS Ożarów Mazowiecki, 
Duchnice, budowlana, pow. 3150 m2, cena 
750.000 zł

3324/1821/OGS Ożarów Mazowiecki, 
Duchnice, budowlana, pow. 3300 m2, cena 
750.000 zł

3321/1821/OGS Ożarów Mazowiecki, 
budowlana, pow. 950 m2, cena 485.000 zł

3320/1821/OGS Ożarów Mazowiecki, 
budowlana, pow. 931 m2, cena 475.000 zł

3318/1821/OGS Br winów,  O trębusy, 
usługowa, pow. 1500 m2, cena 530.000 zł

3317/1821/OGS Michałowice, Pęcice Małe,
budowlana, pow. 1500 m2, cena 495.000 zł

3315/1821/OGS Nadarzyn, Strzeniówka,
budowlana, pow. 3884 m2, cena 560.000 zł

3314/1821/OGS Nadarzyn, Strzeniówka,
budowlana, pow. 2000 m2, cena 580.000 zł

3312/1821/OGS Nadarzyn, Strzeniówka,
budowlana, pow. 2000 m2, cena 420.000 zł

3305/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, budowlana, 
pow. 1112 m2, cena 245.000 zł

3309/1821/OGS Nowa Wieś, budowlana, pow. 
1000 m2, cena 320.000 zł

3307/1821/OGS Grodzisk Mazowiecki, 
Makówka, rolna, pow. 9400 m2, cena 295.000 zł

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

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

3284/1821/OGS Raszyn, Janki, komercyjna,
pow. 704 m2, cena 570.000 zł

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

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

3237/1821/OGS Michałowice, budowlana, 
pow. 1000 m2, cena 550.000 zł

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

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

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

3207/1821/OGS Brwinów, budowlana, pow. 
1200 m2, cena 308.000 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 130.000 zł

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

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

3123/1821/OGS Brwinów, Owczarnia, 
budowlana, pow. 840 m2, cena 215.000 zł

3122/1821/OGS Brwinów, Kanie, budowlana, 
pow. 900 m2, cena 450.000 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

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

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

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

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

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

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

3085/1821/OGS Brwinów, Żółwin, budowlana,
pow. 1250 m2, cena 262.000 zł

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

3073/1821/OGS Brwinów Żółwin, budowlana, 
pow. 1100 m2, cena 231.000 zł

3044/1821/OGS Nadarzyn, Urzut, budowlana,
pow. 10500 m2, cena 1.365.000 zł

3029/1821/OGS Tarczyn, Przypki, budowlana, 
pow. 5700 m2, cena 627.000 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

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

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

2950/1821/OGS Milanówek, usługowa, pow. 
4000 m2, cena 2.400.000 zł

2933/1821/OGS Brwinów, budowlana, pow. 
3000 m2, cena 840.000 zł

2925/1821/OGS Szczutowo. Blizno, rolna, 
pow. 6800 m2, cena 45.000 zł

2922/1821/OGS Wiskitki, Hipolitów, rolna, pow.
27 500 m2, cena 186.000 zł

2920/1821/OGS Leszno, Wyględy, budowlana,
pow. 1010 m2, cena 299.000 zł

2885/1821/OGS Br winów,  Par zniew, 
budowlana, pow. 4067 m2, cena 561.000 zł

2873/1821/OGS Lesznowola, Mroków, 
budowlana, pow. 10.100 m2, cena 1.200.000 zł

2865/1821/OGS Ożarów Mazowiecki,
Bronisze, budowlana, pow. 13.330 m2, cena 
5.470.000 zł

2863/1821/OGS Ożarów Mazowiecki, 
Duchnice, usługowa, pow. 3100 m2, cena 
775.000 zł

2862/1821/OGS Ożarów Mazowiecki, 
Duchnice, budowlana, pow. 3000 m2, cena 
750.000 zł

2835/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, budowlana,
pow. 1200 m2, cena 223.000 zł

2819/1821/OGS Żabia Wola,  Musuły,
budowlana, pow. 1800 m2, cena 170.000 zł

2 8 0 2 / 1 8 2 1 / O G S  W y c i n k i  O s o w s k i e , 
budowlana, pow. 1000 m2, cena 125.000 zł

2753/1821/OGS Żabia Wola,  Wycink i 
Osowskie, leśna z prawem zabudowy, pow. 
1600 m2, cena 120.000 zł

2726/1821/OGS M ilanówek,  ro lno – 
budowlana, pow. 25000 m2, cena 1.600.000 zł

2690/1821/OGS Nowa Wieś, budowlana, pow. 
12060 m2, cena 2.774.000 zł

2660/1821/OGS Błonie, budowlana, pow. 
1200 m2, cena 360.000 zł

2658/1821/OGS Otrębusy, budowlana, pow.
1442 m2, cena 580.000 zł

2609/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, budowlana, 
pow. 1300 m2, cena 286.000 zł

2607/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, budowlana,
pow. 1000 m2, cena 220.000 zł

2603/1821/OGS Jaktorów, Chylice, budowlana,
pow. 1272 m2, cena 220.000 zł

2587/1821/OGS Żabia Wola, Osowiec, 
budowlana, pow. 1500 m2, cena 157.000 zł

2574/1821/OGS Nadarzyn, Wolica, budowlana,
pow. 1620 m2, cena 385.000 zł

2567/1821/OGS Nadarzyn, Urzut, budowlana, 
pow. 1000 m2, cena 165.000 zł

2566/1821/OGS Nadarzyn, Urzut, rolna, pow.
950 m2, cena 165.000 zł

2508/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, budowlana,
pow. 1527 m2, cena 381.000 zł

2507/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, budowlana,
pow. 1386 m2, cena 297.000 zł

2506/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, budowlana,
pow. 1145 m2, cena 251.000 zł

2505/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, budowlana, 
pow. 1234 m2, cena 265.000 zł

2496/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, budowlana,
 pow. 1300 m2, cena 247.000 zł
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