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URSUS. Prokuratura bada sprawę rozbiórki zabytkowych hal fabryki traktorów

Rozbierają zabytkowe hale
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zgłosił do prokuratury sprawę niezgodnej, zdaniem organu, 
z prawem rozbiórki zabytkowych hal fabryki traktorów w Ursusie. Głównym podejrzanym jest spółka CPD 
S.A., która kupiła od syndyka kilkadziesiąt hektarów terenu dawnej fabryki traktorów, by postawić tu biurowce 
i osiedla mieszkaniowe.

Wzniesione w latach 20. 
XX wieku hale odlewni 

żeliwa są ostatnimi zachowa-
nymi fragmentami Zakładów 
Mechanicznych „Ursus”. Jako 
obiekt zabytkowy chronione 
są wpisem do gminnej ewi-
dencji zabytków.

Hale zniknęły z terenu 
fabryki

Teren, na którym posado-
wione są zabytkowe hale 
fabryki traktorów w Ursusie 
nabyty został od syndyka 
przez spółkę CPD S.A.

Deweloper kupując kil-
kadziesiąt hektarów terenu 
dawnej fabryki traktorów pod 
zabudowę biurowcami i osie-
dlami mieszkaniowymi za-
pewniał, że pozostałości Za-
kładów Mechanicznych „Ur-
sus” zostaną wkomponowane 
w projekt architektoniczny. 
Mimo to hale uległy niemal 
całkowitemu zniszczeniu.

- Zostały elewacje fron-
towe obu hal (najcenniej-
sze), elewacja boczna jednej 
z nich, fragment korpusu 
hali zachodniej (odlewnia). 
Pozostał nadal nietknięty 
budynek dawnej modelarni 
oraz warsztaty z tyłu działki 
– poinformował na Facebo-
oku Stołeczny Konserwator 
Zabytków, Michał Krasucki.

Po zawiadomieniu orga-
nów o rozbiórce, na terenie 
dawnej fabryki traktorów 
pojawili się przedstawiciele 
Stołecznego Konserwatora 
Zabytków i Państwowego 
Inspektora Nadzoru Budow-
lanego. Po przeprowadze-
niu wizji lokalnej, Stołecz-
ny Konserwator Zabytków 
niezwłocznie wydał nakaz 
wstrzymania prac rozbiórko-

wych, zaś Powiatowy Inspek-
tor Nadzoru Budowlanego 
nakazał przerwać rozbiórkę 
i wykonać niezbędne zabez-
pieczenia niezburzonych 
jeszcze fragmentów hal.

Co więcej, Powiatowy In-
spektorat Nadzoru Budowla-
nego zgłosił do prokuratury 
sprawę niezgodnej, zdaniem 
organu, z prawem rozbiórki 
zabytkowych hal fabryki trak-
torów w Ursusie. 

Deweloper unika kontaktu
Głównym podejrzanym 

w sprawie jest spółka CPD 
S.A., która kupiła od syndyka 
kilkadziesiąt hektarów terenu 
dawnej fabryki traktorów na 
cele inwestycyjne.

Spółka występowała już 
wcześniej do Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budow-
lanego o zgodę na rozbiórkę 
zabytkowych hal. Organ jed-
nak odmówił.

Nieofi cjalnie wiadomo, że 
deweloper nie przyznaje się 

do nielegalnej rozbiórki hal, 
a przedstawiciele Spółki 
twierdzą, że hale uległy za-
waleniu.

Niestety podczas trwają-
cego w prokuraturze postę-
powania, przedstawiciele 
CPD S.A. unikają kontaktu 
z mediami.

Jak udało nam się do-
wiedzieć, w sprawę nie jest 
zaangażowany deweloper 
Unidevelopment S.A., któ-
ry wspólnie z właścicielem 
gruntów spółką CPD S.A., 
realizuje inwestycję „URSA 
Smart City”. 

- Tereny, na których realizo-
wane jest osiedle, jak i te, na 
których planowana jest jego 
druga część, są niezabudo-
wane. Powstaje ona zgod-
nie z zapisami Miejscowego 
Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego i w oparciu 
o wszelkie niezbędne po-
zwolenia. Jednocześnie jako 
spółka odpowiedzialna za 
realizację projektu „URSA 
Smart City” nie posiadamy in-
formacji na temat ewentual-
nych działań prowadzonych 
przez inne fi rmy na terenach 
po byłych zakładach „Ursus” 
– wynika z oficjalnej infor-
macji, którą otrzymaliśmy od 
Unidevelopment S.A.

Tekst i foto:
Kinga Rochalska
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 Mimo, że deweloper kupując kilkadziesiąt hektarów terenu dawnej 
fabryki traktorów pod zabudowę biurowcami i osiedlami mieszkaniowymi 
zapewniał, że pozostałości ZM. „Ursus” zostaną wkomponowane w projekt 
architektoniczny, hale uległy niemal całkowitemu zniszczeniu
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BRWINÓW. Spotkanie z Iloną Felicjańską

„KRYZYS JEST SZANSĄ”
Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej w Brwinowie zorganizował inspirujące spotkanie. Zaproszonym 
gościem była Ilona Felicjańska, znana większości z nas postać medialna, top-modelka, „celebrytka” – 
a jednocześnie autorka książek o dążeniu do lepszego życia, zaangażowana w pomoc osobom uzależnionym 
i ofi arom przemocy.

Ciepło, bezpośredniość, otwartość 
– w takiej oto atmosferze upłynę-

ła około 2-godzinna rozmowa. Ilona 
Felicjańska opowiedziała, z imponu-
jącą szczerością, o swoich trudnych 
doświadczeniach życiowych, które 
uczyniły ją żywym przykładem, że 
poważny kryzys osobisty lub zawo-
dowy, który początkowo wydaje się 
katastrofą, może stanowić punkt 
wyjścia do pomyślnych i ważnych 
zmian w życiu.

„Problemy są doświadczeniami, wy-
dobywają z nas mądrość” – to zdanie 
chyba najlepiej oddaje przesłanie 
spotkania. Czasami bywa to mądrość 
gorzka. Poważny kryzys życiowy 
niejednokrotnie pokazuje „kto jest 
kim w naszym życiu”, pociąga za sobą 
koniec dotychczasowych przyjaźni i 
znajomości. „W trudnych momentach 
następuje rotacja” – mówi Ilona Fe-
licjańska. Warto więc być otwartym 
na nowe relacje z ludźmi, bo takie 
również się pojawią i przyniosą coś 
wartościowego. „W życiu nie ma przy-
padków, osoba którą poznajemy na 
dłużej lub na chwilę, pojawia się po coś”.

Co więcej, w kontaktach z ludźmi 
ważne jest, aby „nie oceniać nikogo 
za nic”, „uczyć się patrzeć na kogoś, nie 
generując żadnej myśli”. Rozmawiać 
z ludźmi, mówić im dobre rzeczy, 
„jakkolwiek się zbliżyć w tych czasach”. 
Trzeba przyznać, że sama Felicjańska 
stosuje się do tych zasad, ma dar 
skracania dystansu pomiędzy ludźmi 
w ciągu pierwszych sekund kontaktu.

Aby w krytycznym momencie odzy-
skać wpływ na swoje życie, musimy 
wiedzieć czego chcemy. „Gdy wiemy 
czego chcemy, możemy wykreować 
swoje życie”. To warunek konieczny, 
ale ciągle niewystarczający. „Trudno 
wierzyć, w to co ja chcę, dopóki nie 

mam poczucia własnej wartości” – 
mówi Ilona Felicjańska. Dlatego stwo-
rzyła Instytut Miłości – przestrzeń 
przeznaczoną dla kobiet, które mają 
w sobie niedostatek owej dobrze 
pojętej „miłości własnej”.

W ramach „Instytutu Miłości” ru-
szyła kampania społeczna „Nieza-
leżne”. Jej zadaniem jest wspieranie 
kobiet, które zetknęły się w swoim 
życiu z uzależnieniem: od używek, 
od związków czy też cierpiących 
na zaburzenia odżywiania. Aby 
zapoznać się z tym projektem Ilona 
Felicjańska zaprasza na swoją stronę 
www.instytutmilosci.pl, być może 
odwiedzenie jej stanie się inspiracją 
do zmiany. Zdaniem Felicjańskiej są 
takie momenty, kiedy kobieta musi 
zadbać przede wszystkim o siebie 
– „w spadającym samolocie matka 
zakłada maskę tlenową najpierw sobie, 
potem dziecku”, inaczej może nie być 
w stanie mu pomóc.

W dzisiejszych czasach zanikły już 
rytuały, które zapewniały kobietom 
wspólne rozmowy i wsparcie. „Kiedyś 
kobiety darły pierze, deptały kapustę 

i mówiły, a teraz siedzimy same” – 
stwierdza Felicjańska. Dlatego też 
stworzyła grupę samopomocową dla 
kobiet, które doświadczają jakiegoś 
rodzaju uzależnienia, pozostają w 
związkach przemocowych albo w 
inny sposób nie radzą sobie z życiem. 
Jak powiedziała, jest to „przestrzeń, 
gdzie można się wypłakać”. Grupa, z 
udziałem Ilony Felicjańskiej, spotyka 
się raz w tygodniu na 2 godziny, 
obecnie w każdy wtorek o godz. 
18.00, w Centrum Praw Kobiet w War-
szawie przy ul. Pięknej 66a, można do 
niej dołączyć.

„Nie żałuję niczego. Nic bym nie 
zmieniła, nawet jednej rzeczy, bo 
jestem w momencie, gdy jestem szczę-
śliwa” – wyznaje Felicjańska. Tytuł jej 
najnowszej książki - „Zna la złam klucz 
do szczę ścia” - mówi sam za siebie. Z 
perspektywy czasu widać, że również 
najtrudniejsze wydarzenia w naszym 
życiu były elementami splotu oko-
liczności, który doprowadził nas do 
obecnego punktu. „Czy dotarłabym 
inaczej do tego momentu?”

Tekst i foto: Sylwia Pańków
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OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 
2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 
2031 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 17 lutego 2017 
r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia 
zezwolenia na realizację inwestycji drogowej: „Rozbu-
dowa drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Biskupieckiej w 
Brwinowie na odcinku od km 10+005 do km 10+461”.

 Inwestorem przedsięwzięcia jest Zarządca Drogi – Zarząd 
Województwa Mazowieckiego na  rzecz którego działa 
Mazowiecki Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie 
z siedzibą przy ul.  Mazowieckiej 14, 00-048 Warszawa 
reprezentowany przez Pana Zbigniewa Ostrowskiego na 
mocy uchwały Nr 2098/209/16 Zarządu Województwa 
Mazowieckiego, działający przez pełnomocnika Pana 
Arkadiusza Kosińskiego – Burmistrza Gminy Brwinów.

Działki usytuowania obiektu:
- w projektowanym pasie drogowym (tłustym drukiem – 

numery działek do przejęcia pod inwestycję w nawiasach 
- numery działek po podziale):

obręb 03 Brwinów: 358/2 (358/3, 358/4), 286/4;
obręb 05 Brwinów: 13, 28/5;
obręb 08 Brwinów: 249/1, 222/27, 225/1, 249/2, 250/3.
- numery działek przeznaczone pod przebudowę innych 

dróg publicznych, niewchodzące w skład projektowanego 
pasa drogowego tłustym drukiem - numery działek po 
podziale przeznaczone pod budowę/przebudowę):

obręb 03 Brwinów: 335/16, 335/7, 335/15, 287;
obręb 05 Brwinów: 2, 4, 28/4;
obręb 08 Brwinów: 250/4, 203/1.
- numery działek poza pasem drogowym przeznaczone 

pod budowę lub przebudowę sieci uzbrojenia terenu (tłu-
stym drukiem - numery działek po podziale przeznaczone 
pod budowę/przebudowę):

obręb 03 Brwinów: 287, 356, 358/1, 358/2, 357;
obręb 05 Brwinów: 2, 4, 28/4, 21, 11, 10, 7;
obręb 08 Brwinów: 204, 203/1, 250/4.
Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infra-

struktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w War-
szawie (pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 641, 
w godzinach 13-16 – pon. 8-12 – śr. i piąt.), gdzie można 
zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania 
orzeczenia w sprawie.  

 Zgodnie z art. 49 ustawy – Kodeks postępowania ad-
ministracyjnego doręczenie uważa się za  dokonane po 
upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

WI-II.7820.2.4.2017.MP

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Działając na podstawie art. 11f ust. 3 i 6 ustawy z dnia 10 
kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. 
U. z 2016, poz. 2031), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. 
j. Dz. U. z  2016 r., poz. 23 ze zm.),

zawiadamiam
 o  w yd a n i u  p r ze z  Wo j e wo d ę  M a zow i e c k i e g o 

w dniu 22 marca 2017 r. decyzji Nr 40/R/2017, znak: WI-
R.7821.21.2.2016.KG, utrzymującej w mocy decyzję Starosty 
Pruszkowskiego Nr 16/2016 z dnia 14 listopada 2016 r., 
znak: WA-6740.17.2016, zatwierdzającą projekt budowlany 
i zezwalającą na realizację inwestycji drogowej obejmującej 
budowę ulicy KDL-13 i KDL-17 na odcinku od ul. Jarzynowej 
do ul. Nałkowskiej w Pruszkowie w zakresie budowy jezdni, 
chodnika, ciągu pieszo – rowerowego, ścieżki rowerowej, 
zjazdów, zatok postojowych, budowy skrzyżowania z dro-
gą KDZ-3 oraz z drogą KDD-16, przebudowy skrzyżowań 
z ulicami Brzezińskiego, Bąki, Tuwima, budowy fragmentu 
drogi KDZ-3, przebudowy fragmentu ul. Tuwima, budowy 
kanalizacji deszczowej, zbiornika retencyjno-rozsączającego, 
kanału technologicznego, kanalizacji sanitarnej, oświetlenia 
ulicznego z przyłączem elektrycznym, wodociągu, rozbiórki 
kolidujących ogrodzeń, wycinki drzew i krzewów kolidują-
cych z projektowaną inwestycją, przeniesienia kolidującej 
kapliczki, rozbiórki sieci wodociągowej na działkach  o nr ew.:

Działki nr ew.: 158/19, 158/24, 194/19, 194/20 (194/21, 

194/22), 122/15, 122/16 – obręb 6 w Pruszkowie,
Działki o nr ew.: 12/2, 12/14, 15/3, 19/3, 30/2, 47/6, 47/7, 

64/6, 64/14, 64/22, 76/2, 78/1, 78/3, 78/4, 79/1, 79/3, 103/2, 
114/6, 135, 161/2, 176/2, 177/2, 177/3, 221/7, 221/8, 337/23, 
340, 24/1 (24/5, 24/6, 24/7), 24/2 (24/8, 24/9), 64/23 (64/29, 
64/30, 64/31), 177/1 (177/4, 177/5), 22/5 (22/7, 22/8, 22/9), 
39 (39/1, 39/2), 65/3 (65/9, 65/10), 178 (178/1, 178/2), 
245/4 (245/5, 245/6, 245/7) 25/2, 78/3, 337/22 – obręb 7 
w Pruszkowie.

Inwestorem przedsięwzięcia jest Prezydent Miasta Prusz-
kowa.

oraz informuję
o możliwości zapoznania się przez strony postępowania 

z treścią decyzji w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim Wy-
dziale Infrastruktury Oddział w Delegaturze – Placówce Za-
miejscowej w Radomiu, ul. Żeromskiego 53, 26-600 Radom,

pouczenie
Ww. decyzja  organu  odwoławczego jest  ostateczna. 

Na decyzję stronom służy prawo wniesienia skargi do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, za 
pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego (Mazowiecki 
Urząd Wojewódzki, Wydział Infrastruktury Delegatura Pla-
cówka Zamiejscowa w Radomiu, ul. Żeromskiego 53, 26 
-600 Radom), w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia. 
Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyj-
nego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni 
od dnia publicznego ogłoszenia. 

WI-R.7821.21.2.2016.KG

 Więcej sklepów i restauracji
W Jankach zaczęła się rozbudowa centrum 
handlowego przy trasie katowickiej. Przybę-
dzie dodatkowe 70 sklepów. Do tej pory naj-
większym centrum handlowym w Polsce była 
Arkadia. Powierzchnia handlowa tego obiektu 
wynosi 110 tys. m kw. Niedługo dorównać jej 
ma Centrum Handlowe w Jankach.

- Nowa galeria jest planowana z przodu budynku na terenie 
istniejącego parkingu naziemnego. Jednocześnie budujemy 
parking podziemny, więc liczba miejsc parkingowych pozo-
stanie bez zmian - informuje Marlena Całka z fi rmy Cromwell 
Property Group.

Inwestycja przewiduje budowę skrzydła zaprojektowane-
go przez pracownię IMB Asymetria z Krakowa. Będzie mieć 
powierzchnię 21 tys. m kw. podzieloną na 71 sklepów. 70 
proc. powierzchni jest już wynajęte, m.in. na sklepy sieci Zara, 
Reserved, Rossman, a także restaurację Pizza Hut i kawiarnię 
Costa Coff ee.

CH Janki jest jednym z pierwszych centrów handlowych 
w Polsce. Obecnie centrum posiada 46 tys. m kw. powierzch-
ni. To jeden z największych obiektów w południowej części 
Warszawy. Powstało w 1999 roku, a wśród najemców są takie 
marki, jak Auchan, H&M, C&A, Nike/Adidas, CCC czy Go Sport. 
Rozbudowa pochłonie prawie 300 mln zł. Ma się zakończyć na 
wiosnę 2019 r., prawie dokładnie w 20 rocznicę od zbudowania 
centrum handlowego. Będzie wówczas oferować ok. 100 tys. 
m kw. powierzchni najmu.                      Ewelina Wielgat
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SAMORZĄD. Problem MegaWarszawy to dla niektórych być albo nie być

Metropolia czyli tzw. „Dekret Sasina”
Przeprowadzone przy udziale blisko 47% uprawionych do głosowania referendum w Legionowie wojewoda 
mazowiecki z PiS próbował uwikłać w biurokratyczne procedury. Tymczasem inne podstołeczne gminy także 
planują referenda. Pomysłodawcy rozszerzenia Warszawy przeprowadzają pseudo ankietę.

Jestem zadowolony, że protokół wyniku 
referendum w Legionowie w końcu został 

opublikowany przez Wojewodę Mazowiec-
kiego. Jednocześnie chciałbym wyrazić obu-
rzenie treścią oświadczenia Wojewody, który 
zwykłą, techniczną czynność, jaką jest publi-
kacja protokołu w Dzienniku Urzędowym, 
próbuje zmienić w walkę polityczną. – pisze 
na stronie samorządu legionowskiego 
Roman Smogorzewski prezydent miasta.

Dało przykład Legionowo
Przypomnijmy 26 marca odbyło się w 

Legionowie referendum, w którym miesz-
kańcy odpowiedzieli na pytanie: „Czy jest 
Pan/Pani za tym, żeby m. st. Warszawa 
jako metropolitalna jednostka samorządu 
terytorialnego, objęła Gminę Miejską Le-
gionowo?”. Wzięło w nim udział prawie 18 
tys. osób czyli ponad 46% uprawnionych 
mieszkańców Legionowa, a ponad 94% 
z nich powiedziało NIE projektowi ustawy 
metropolitalnej Prawa i Sprawiedliwości.

Wojewoda Zdzisław Sipiera dopiero 
4 kwietnia przyjął protokół z Komisji ds. 
Referendum w Legionowie. Wcześniej 
wskazywał na to, że „akty (również proto-
koły) do publikacji w dzienniku wojewódz-
kim muszą być przekazywane w formie 
dokumentu elektronicznego.”

Społeczna mobilizacja
Przypomnijmy, że referendum lokalne 

w tej samej sprawie zaplanowano na 

2 kwietnia w Podkowie Leśnej. Wojewoda 
mazowiecki unieważnił uchwałę podko-
wiańskich radnych. W trakcie spotkania 
z mieszkańcami w środę 22 marca Artur Tu-
siński burmistrz Podkowy przedstawił hi-
storię konsultacji w tej sprawie. Zauważył, 
że po powstaniu „megastolicy” zapłacone 
zostanie większe „Janosikowe” a Podko-
wa Leśna dużo straci. Grupa podkowian 
wyszła z inicjatywą rozpisania lokalnego 
referendum.

Społeczna mobilizacja bardzo szybko 
przyniosła efekty. Do końca marca zebrano 
ponad 1000 podpisów (trzykrotnie więcej 
od wymaganej ilości) pod wnioskiem 
o przeprowadzenie referendum lokalnego 
w sprawie „wielkiej Warszawy”.

Ostatecznie zdecydowano o dwóch 
pytaniach referendalnych. Pierwsze: „Czy 
jesteś za utrzymaniem samodzielności 
Podkowy Leśnej jako odrębnej jednostki 
samorządu terytorialnego z dotychczaso-
wymi kompetencjami samorządowymi?”. 
Drugie: „Czy jesteś za tym, aby Podkowa 
Leśna na zasadzie dobrowolności zacie-
śniała w interesie mieszkańców współpra-
cę z samorządami Warszawy i otaczających 
ją gmin?”.

Konsultacje, konsultacjom nierówne
Następny krok należy do rady gminy, 

która podejmie uchwałę o referendum 
z inicjatywy mieszkańców i określi jego 
datę. Podobna akcja mieszkańców od-

bywa się w Raszynie oraz w Pruszkowie 
gdzie potrzeba aż 4,5 tys. podpisów pod 
wnioskiem. Formularze można pobrać 
z biura rady miejskiej, wkrótce będą one 
dostępne także na stronie internetowej 
pruszkowskiego urzędu.

Tymczasem autor projektu kontro-
wersyjnej ustawy poseł PiS Jacek Sasin 
zamierza konsultować z mieszkańcami 
podwarszawskich miejscowości włączenie 
ich gmin do Warszawskiej metropolii. Kon-
sultacje będą przeprowadzane głównie 
w parafi ach, targowiskach, stacjach metra, 
PKP i WKD.

Ze szczegółami konsultacji, które prze-
prowadza Prawo i Sprawiedliwość można 
się zapoznać na stronie http://konsultacje-
metropolia.pl/

„Konsultacje społeczne” poselskiego 
projektu ustawy o metropolii warszaw-
skiej, tzw. DekretSasina są nierzetelne, 
prowadzone w sposób nieprofesjonalny 
i pozbawiony dialogu z mieszkańcami 
i samorządowcami.” – czytamy na stronie 
internetowej stołecznego ratusza.

Tymczsem 31 marca Rada Gminy Niepo-
ręt (powiat legionowski) podjęła uchwałę 
ws. przeprowadzenia w dn. 14 maja refe-
rendum gminnego dotyczącego objęcia 
obszaru gminy metropolitarną jednostką 
terytorialną pod nazwą „miasto st. War-
szawa”. 

Marcin 
Giziński

Jesteśmy na facebooku
w w w. f a c e b o o k . c o m /

FleschMazowsza

POWIAT. Mieszkańcy Podkowy Leśnej 
chcą odwołać starostę!

Blokuje inwestycje
W Podkowie Leśnej rozpoczęła się zbiórka podpisów 
pod wnioskiem o odwołanie starosty grodziskiego, 
Marka Wieżbickiego. Mieszkańcy zarzucają staroście, 
że blokuje podkowiańskie inwestycje drogowe.

Wniosek mieszkańców Podkowy Leśnej
My, mieszkańcy Podkowy Leśnej, mamy prawo do mieszka-

nia w godnych warunkach – dojścia i dojazdu do własnych 
posesji z poszanowaniem historycznego układu urbanistycz-
nego Miasta Ogrodu wpisanego do rejestru zabytków. (…) 
Starosta Marek Wieżbicki pełni tą funkcję nieprzerwanie od 
2004 roku – w tym czasie ze strony Starostwa – poprzez wy-
dawanie negatywnych opinii komunikacyjnych dla projektów 
drogowych – zablokowany został zrównoważony i nowocze-
sny rozwój naszego miasta w kwestii rozwiązań drogowych: 
bezpiecznych, wygodnych, uzgodnionych w konsultacjach ze 
społecznością lokalną. (...). Podkowa Leśna to nie ściernisko, tu 
nikt nie chce wytyczać i budować nowych dróg lub autostrad, 
my chcemy przebudowy istniejących ulic i wprowadzenia 
nowoczesnej, przyjaznej mieszkańcom organizacji ruchu. 
Od kilkunastu lat słyszymy od Starosty Wieżbickiego te same 
argumenty: nasze drogi są za wąskie i nie spełniają warunków 
technicznych, nie mamy trójkątów widoczności, przeszkodą 
jest przydrożny starodrzew, ostatnio nawet rzekomy „grunt 
rodzimy”. Prawdziwą przeszkodą jest złe zarządzanie i brak 
nadzoru Starosty nad urzędnikami. (…) My, mieszkańcy 
Podkowy Leśnej mówimy DOŚĆ! (…) - czytamy we wniosku.

Starosta chce współpracować
Marek Wieżbicki, Starosta Powiatu Grodziskiego, odpiera 

zarzuty.
– Jako starosta jestem zobowiązany do wydawania de-

cyzji uwzględniających obowiązujące przepisy prawa czy 
to w dziedzinie dróg czy innych spraw. Oznacza to tyle, że 
rozwiązania zastosowane w projektach drogowych przed-
stawionych starostwu do zaopiniowania muszą pokrywać 
się z Rozporządzeniem Ministra Transportu w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach 
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. Jednak 
składane przed Podkowę Leśną projekty nowej organizacji 
ruchu zawierały rozwiązania niezgodne z tymi wytycznymi, 
dlatego zostały zaopiniowane negatywnie – mówi Marek 
Wieżbicki.

Starosta grodziski wyraża chęć przeprowadzenia wspól-
nej analizy złożonych przez miasto Podkowa Leśna wnio-
sków i wydanych przez starostwo opinii komunikacyjnych 
z udziałem merytorycznych przedstawicieli, projektanta 
i niezależnego audytora bezpieczeństwa ruchu drogowe-
go. W tej sprawie, w kwietniu zorganizowane ma zostać 
spotkanie między Burmistrzem Podkowy Leśnej Arturem 
Tusińskim a Starostą Powiatu Grodziskiego Markiem 
Wieżbickim. 

Kinga Rochalska

BRWINÓW. Powstanie tunel w ul. Sportowej

Będzie przeprawa pod torami
W ramach modernizacji podmiejskiej linii kolejowej 447 po-
wstanie tunel pod torami w ciągu ulicy Sportowej w Brwino-
wie. Przeprawa będzie dostępna dla pieszych i rowerzystów.

Kolejarze przygotowują się do modernizacji podmiejskiej linii 
kolejowej nr 447 Grodzisk Mazowiecki – Warszawa Włochy. 

Remont linii kolejowej na terenie gminy Brwinów obejmie nie 
tylko wymianę torów i dwóch wiaduktów kolejowych nad jezdnią 
w tzw. „tunelu” między rondem Wacława Kowalskiego i Rynkiem 
w Brwinowie. Mieszkańcy miasta zyskają także długo wyczekiwa-
ne nowe przejście pieszo-rowerowe pod torami PKP w ciągu ul. 
Sportowej i ul. Przejazd. Tunel umożliwi pieszym i rowerzystom 
łatwą komunikację między dwoma stronami miasta. 

- Piesi będą mieli do swojej dyspozycji zejście schodami. 
Zamiast wind zostaną wybudowane pochylnie, które pozwolą 
niepełnosprawnym zjechać do tunelu i z niego wyjechać. Z po-
chylni korzystać będą mogli również rowerzyści – mówi Arkadiusz 
Kosiński, Burmistrz Brwinowa. 

Koszt budowy przeprawy pod torami poniesie PKP PLK S.A., 
ale za jego utrzymanie odpowiedzialna będzie gmina Brwinów. 
Przejście zostanie oświetlone i objęte monitoringiem. Realizacja 
inwestycji przewidziana jest na przełom 2017 r. i 2018 r. To jednak 
nie koniec dobrych wiadomości dla mieszkańców Brwinowa. W 
związku z modernizacją podmiejskiej linii kolejowej nr 447 Gro-
dzisk Mazowiecki – Warszawa Włochy, mieszkańcy gminy zyskają 
także nowy przystanek kolejowy w Parzniewie wraz z przejściem 
pieszo-rowerowym pod torami i miejscami parkingowymi. Ponadto 
planowana jest modernizacja przystanku kolejowego PKP Brwinów.

Kinga Rochalska
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13 kwietnia (czwartek)
Godz. 10:00 Dzień Pamięci Ofi ar Katynia, Miejsce - 

Pomnik przy ul. Cierlickiej, Ursus.

14 kwietnia (piątek)
Godz.  19:00 Koncer t  Wielkopiątkowy,  Mu-

zeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego, 
Plac Jana Pawła II nr 2, Pruszków.

15 kwietnia (sobota)
Godz. 10:00 Spotkanie Wielkanocne dla samotnych, 

Zespół Szkół nr. 1 przy ul. Żwirki i Wigury 4, Grodzisk 
Mazowiecki.

19 kwietnia (środa)
Godz. 10:00 – 12:30 Klub Przedsiębiorczych Mam – 

spotkanie networkingowe. Miejsce: sala konferencyjna 
Centrum Kultury (II p.) Grodzisk Mazowiecki;

Godz. 19:30 ROCK UNION - koncert promujący naj-
nowszą płytę, Kino Centrum Kultury ul. Spółdzielcza 9, 
Grodzisk Mazowiecki.

20 kwietnia (czwartek)
Godz. 16:00 Warsztaty literackie Stowarzyszenia Au-

torów Polskich O/Żyrardów. Prowadzenie Janina Wie-
logurska. Wstęp wolny. Miejsce imprezy: sala klubowa, 
Dom kultury Arsus, ul. Traktorzystów 14.

21 kwietnia  (piątek)
Godz. 13:00 Obchody 110-lecia „Grodziskiej Dziesiąt-

ki”, Zespół Szkół nr. 1 w Grodzisku Maz. przy ul. Żwirki 
i Wigury 4;

Godz. 18:00 Cohen, Janis Joplin i Ela Dębska, Spół-
dzielczy Dom Kultury, ulica Hubala 5, Pruszków;

Godz. 18:30 Mięty Pole – festiwal, Kino Centrum 
Kultury, Grodzisk Maz. ul. Spółdzielcza 9.

22 kwietnia (sobota)
Godz. 11:00 do 14:00 Weekendowe Spotkanie Rodzin-

ne „Sobota z… mąką”, Muzeum Starożytnego Hutnic-
twa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie, 
Pl. Jana Pawła II 2;

Godz. 13:30 Międzynarodowy Dzień Ziemi – „Był so-
bie las”, warsztaty ekologiczno-recyklingowe, spotkane 
podróżnicze. Wstęp wolny. Grodzisk Maz. sala wido-
wiskowa w Centrum Kultury przy ul. Spółdzielczej 9;

Godz. 16:00 do 21:00 „Wiosenne rytmy” - zabawa 
taneczna dla dorosłych, Miejski Ośrodek Kultury im. 
A. Kamińskiego, Pruszków ul. Miry Zimińskiej-Sygie-
tyńskiej 5, Pruszków. Wstęp 20 zł. Bilety do nabycia 
w recepcji MOK od 18.04;

Godz. 17:00 Wystawa „Kobiety Pistolety” w Muzeum 
Dulag 121, Muzeum Dulag 121, ul. 3 Maja 8A, Pruszków;

Godz. 17:00 KONCERT CHARYTATYWNY Zespołu 
Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej. Cegiełki do 
zakupu przed koncertem. Sala widokowa, Dom kultury 
Arsus, ul. Traktorzystów 14.

23 kwietnia (niedziela)
Godz. 10:00 oraz 12:00 Poranek teatralny dla dzieci, 

Miejski Ośrodek Kultury im. A. Kamińskiego, ul. Miry 
Zimińskiej-Sygietyńskiej 5, Pruszków, Wstęp 5zł. od oso-
by. Przedsprzedaż biletów od 18.04. w recepcji MOK;

Godz. 16:00 Występ kabaretu „NEO-NÓWKA” w naj-
nowszym programie „Kazik sam w domu”. Cena biletu 
80,-zł i 70,-zł. Miejsce imprezy: sala widowiskowa, Dom 
kultury Arsus, ul. Traktorszystów 14;

Godz. 16:00 Spektakl „Donna Kamelia” w wykonaniu 
Teatru NA PUSTEJ PODŁODZE. Ośrodek Kultury Chrze-
ścijańskiej (fi lia MOK), ul. 3-go Maja 124, Pruszków-Żbi-
ków. Wstęp wolny.

24 kwietnia (poniedziałek)
Godz. 9:00 Eliminacje zespołów i solistów do V Prze-

glądu Piosenki Polskiej „Kocham Cię Ojczyzno”. Miejsce 
imprezy: sala widowiskowa, Dom kultury Arsus, ul. 
Traktorzystów 14.

25 kwietnia (wtorek)
Godz. 17:00 Przedsiębiorczy Grodzisk: Odkryj M.O.C. 

możliwości, czyli w jaki sposób wyróżnić się na tle 
konkurencji, sala konferencyjna Centrum Kultury (II p.) 
ul. Spółdzielcza 9, Grodzisk Mazowiecki;

Godz. 18:00 „Życie jest piękne” - wieczór poetycko-
-humorystyczny w wykonaniu grupy literackiej „Dziupla 
Pomysłów” z Gimnazjum nr 133 pod kierunkiem pani 
Agnieszki Jaros. Miejsce imprezy: Dom Kultury „Miś”, ul. 
Zagłoby 17.  Wstęp wolny!                Zebrała: EW

•Wystawy •Filmy •Koncerty •Spotkania

ROZMOWA DWUTYGODNIKA

To jest ważna część mojego życia
O spektaklu „Pół na pół”, byciu aktorem i kulisach przedstawienia ze znanym i popularnym aktorem grającym 
Piotrem Szwedesem rozmawia Daria Głowacka.
Spektakl „Pół na pół” określany jest 
przez realizatorów jako „czarna 
ko m e d i a”.  B ł ys ko t l i we  d i a l o g i , 
nieoczekiwane zwroty akcji, piętrowe 
kłamstwa, wyraziście nakreślone 
postacie oraz olbrzymia dawka humoru. 
Co w rzeczywistości sprawia, że sztuka 
cieszy się dużą popularnością ?

Historia zaczyna się od tego, że dwóch 
braci kłóci się o spadek po matce, która 
żyje jeszcze za drzwiami. Nie chodzi tu 
tylko o to, że dwaj bracia planują zamach 
na mamusię. Nie jest to prosta historia. 
Spektakl przestrzega przed tym, co 
może w życiu wydarzyć się naprawdę, 
jeśli znajdzie to swoje odzwierciedlenie 
w rzeczywistości. Pewnie Ci dwaj bra-
cia żyli trochę za lekko i mimo, że byli 
braćmi nie znali się zbyt dobrze, nie ko-
chali się. W tej całej historii jeden z nich 
zrezygnował z marzeń, ze wszystkiego, 
żeby opiekować się chorą mamą. Drugi 
uciekł do żony, trafi ając z deszczu pod 
rynnę. W związku z tym, pokazujemy 
konsekwencję tego ich nieświadomego 
życia. Często śpimy w życiu i to dopiero 
tragedie nas budzą, coś złego, co dzieje 
się w życiu. Budzimy się i zauważamy, 
że te poprzednie lata nie były życiem. 
Dla niektórych tym obudzeniem bę-
dzie religia, dla innych seks, pieniądze 
czy władza. Różne rzeczy kierują nami 
w życiu. Ważne jednak, aby to wszystko 
dobrze się kończyło. Oczywiście nie 
mogę zdradzić zakończenia tej sztuki. 
Natomiast to, że ona jest właśnie taka 
powoduje, że chyba dlatego jest taka 
popularna, znana w całej Polsce. Ta 
historia jest prawdziwa i ludzie to do-
ceniają. Nie chcemy, żeby na scenie była 
tylko zabawa, żeby się permanentnie 
śmiać. Zostawiamy widzom miejsce na 
myślenie, ponieważ to sprawia, że teatr 
jest interesujący. 

Wojciech Malajkat starał się pokazać, 
ile humoru można znaleźć w tak 
poważnym temacie. Co każdy z tych 
bohaterów wnosi do spektaklu?

Przyleciał do nas autor z Barcelony 
– Anton Gómez, który założył, że ta ko-
media ma przerażać, ponieważ dotyka 
poważnych tematów. Wojtek [Malajkat 
- przyp. red.] to jeszcze bardziej pod-
kreślił swoją reżyserią. Natomiast ja 
z Piotrem [Polkiem – przyp. red.] stara-
my się ogrywać swoje role jak najlepiej. 
O tym, co każdy z bohaterów wnosi do 
spektaklu powinniśmy mówić jednak 
jak najmniej. Trzeba spektakl obejrzeć. 
Akcja rozgrywa się w ciągu dwóch dni 
i widz zastanawia się, czy ten zamach się 
uda czy nie? Czy ma to sens czy też nie? 
Obaj bracia mają rację i obaj się mylą, tak 
jak w życiu. Nie ma doskonałej recepty 
na życie, na sukces, na dobrą miłość 
czy nienawiść. Po obejrzeniu spektaklu 
widzowie mówią: jak u nas w domu, jak 

w rodzinie. Takie rzeczy są potrzebne, 
ponieważ nawet jak je znamy z autopsji 
czy słyszymy o nich, to oczywiste, ale 
dopiero sztuka porządkuje nam świat. 
Czasami żyjemy w chaosie, niby o tym 
wiemy, ale nie jesteśmy pewni czy to 
prawda, a taka sztuka pewne rzeczy 
porządkuje i powoduje, że nie możemy 
się dalej gubić. 

Gustaw Holoubek powiedział kiedyś, 
że aktor przygotowując się do roli 
może sięgnąć też w głąb samego siebie, 
odwołać się do siebie. Co Pan o tym 
myśli?

Gustaw Holoubek reprezentował ro-
dzaj aktorstwa intelektualnego. Nie mia-
łem z nim nigdy zajęć, ponieważ jestem 
po Szkole Filmowej w Łodzi, natomiast 
rozumiem to jako aktorstwo, oczywiście, 
na wysokim poziomie. Ale na przykład 
już Tadeusz Łomnicki reprezentował 
całkowicie odwrotny typ aktorstwa. 
Następowała całkowita transformacja 
cech, od zewnętrznych po wewnętrzne. 
Stanisławski, Michaił Czechow, świetnie 
to potrafi li opisać, w końcu byli prekur-
sorami tych metod. Jest dużo prawdy 
w tym, co mówił Gustaw Holoubek. 
Pamiętajmy jednak, że nie zmieniamy się 
na całe życie. Na tym polega aktorstwo. 
Musimy bazować na doświadczeniu 
i wyobraźni, a nie tworzyć pewne stany 
lękowe czy chorobowe, żeby stworzyć 
jakąś postać, ponieważ wtedy może stać 
się to niebezpieczne. 

Czy pamięta Pan swoją pierwszą 
wizytę w teatrze. Co Pana w nim wtedy 
zachwyciło?

Pochodzę z Warmii, Lidzbarka Warmiń-
skiego, więc to raczej teatr przyjeżdżał 
do nas, ale pamiętam Wilhelmiego 
i Gajosa. W teatrze fascynujący był ten 
inny, dziwny świat. Już w szkole pod-
stawowej, a potem w liceum miałem 
kontakt ze sceną, grałem w kabaretach, 
miałem zespoły muzyczne, ale nigdy nie 

myślałem, że w przyszłości będzie to mój 
zawód. To była dla mnie zabawa. Później 
zdawałem na prawo do Torunia, ale nie 
dostałem się. I raptem uciekając przed 
wojskiem, zdałem do szkoły pomatural-
nej w Mrągowie. Tam zaangażowałem 
się w zajęcia teatralne, które prowadziła 
ta sama osoba, która przygotowywała 
Wojtka Malajkata. To właśnie ona na-
mówiła mnie, żebym pojechał do szkoły 
filmowej na egzaminy. Zdałem je od 
razu, a po pół roku już wiedziałem, że 
nie wracam na prawo. Scena obecna 
była w moim życiu od zawsze i myślę, 
że tak naprawdę czekała na mnie. To jest 
ważna część mojego życia, od którego 
zmykam do rodziny.

Teatr to miejsce magiczne, ale i tu może 
zdarzyć się coś nieprzewidywalnego. 
Czy podczas grania w teatrze lub 
telewizji przydarzyła się Panu jakaś 
sytuacja, którą dziś można wspominać 
jako anegdotę?

W teatrze dzieją się różne rzeczy 
i dlatego jest on taki wspaniały. Byliśmy 
niedawno w jakimś mieście z Piotrem 
[Polkiem – przyp. red.] i niespodzie-
wanie zgasło światło. Jakbyśmy byli 
mniej doświadczeni, to pewnie byśmy 
przerwali, ale graliśmy dalej. Musieliśmy 
improwizować, Piotr dołożył kilka kwe-
stii: - Nie zapłaciłeś rachunków za prąd? 
Ja: wiesz mamusia ciągle taka skąpa. 
Później światło się zapaliło i poczuliśmy 
ulgę: jak świetnie! I znowu zgasło, więc 
byliśmy mokrzy ze stresu, jak wyszliśmy 
na przerwę. Po przerwie graliśmy dalej. 
Później, po spektaklu, dowiedzieliśmy 
się, że światło wróciło dzięki temu, że 
nasz techniczny przebiegł dookoła cały 
budynek, pobiegł za kulisy I trzymał do 
końca aktu bezpiecznik. Tylko dlatego 
światło wróciło (śmiech). My z nim. 
Widownia, oczywiście, myślała, że tak 
miało być. Bo miało.

Dziękuję za rozmowę.

ŻYRARDÓW. Spektakl, który na długo 
pozostanie w pamięci publiczności

Szwedes i Polk w „Pół na pół” 
W sobotni wieczór o godzinie 19 – tej na deskach 
żyrardowskiego Centrum Kultury dwaj znani aktorzy, 
Piotr Szwedes i Piotr Polk, wystąpili w sztuce teatralnej 
zatytułowanej „Pół na pół”. 

Spektakl to komedia kryminalna, która opowiada o dwóch 
przyrodnich braciach walczących o spadek po wciąż jeszcze 
żyjącej matce. Realizacja życiowych planów dwóch braci: 
starszego Roberta (Piotr Polk) oraz młodszego Dominika (Piotr 
Szwedes) stoi jednak pod znakiem zapytania.

Rzeczywistość przedstawiona w komedii jest skomplikowa-
na, ponieważ opowiada o relacji łączącej braci z matką. I jak 
na „czarną komedię” przystało nie zabrakło tutaj ani napięcia 
grozy ani też olbrzymiej dawki humoru, zbudowanej także 
między innymi na piętrowych kłamstwach. Zakończenie 
spektaklu jest naprawdę … zaskakujące.

Świetne, błyskotliwe i bardzo zabawne dialogi, nieoczekiwa-
ne zwroty akcji oraz wyraziście nakreślone postacie są receptą 
na udany występ dwóch znakomitych aktorów. Sztuka cieszy 
się olbrzymią popularnością.

– W ciągu dwóch lat zagraliśmy ponad sto spektakli. Sztuka 
jest znana w całej Polsce – mówił przed występem aktor, Piotr 
Szwedes. – Jej sukces polega na tym, że jest prawdziwa. Po-
kazuje prawdę o życiu i ludziach, troszeczkę ostrzega przed 
tym, co wydarza się na scenie, aby nie miało to swojego 
odzwierciedlenia w rzeczywistości – dodał.

 Sztukę reżyseruje Wojciech Malajkat. Tekst sztuki został już 
przetłumaczony m.in. na portugalski i angielski.

Tekst i foto:
Daria Głowacka

W komedii kryminalnej zatytułowanej „Pół na pół” Piotr Szwedes i Piotr 
Polk (na zdjęciu aktorzy podczas spektaklu) zagrali dwóch przyrodnich 
braci, którzy walczą o spadek po wciąż jeszcze żyjącej matce.
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A R T Y K U Ł  S P O N S O R O W A N Y

PRUSZKÓW. Żłobek i przedszkole dla wymagających

Witaj  w świecie „Bajk i”
1 września 2013 r na mapie Pruszkowa przy ul. B. Prusa 61 zadomowiła się Akademia 
Uśmiechu. Od kwietnia br. na ul. St. Berenta 10 dołączyła do niej młodsza siostra – 
żłobek i przedszkole BAJKA.

Jesteś rodzicem dziecka w wieku do lat 3 i szukasz odpowiedniej, profesjonalnie zarządzanej 
i przyjaznej dzieciom placówki?
Zajrzyj do BAJKI gdzie pracują osoby z wykształceniem pedagogika wczesnoszkolna oraz 

osoby do prowadzenia zajęć dodatkowych. Wszyscy zatrudnieni prócz wykształcenia są kre-
atywni, doświadczeni, pełni energii, z odpowiednim podejściem do dzieci. Współpracują z nimi 
również specjaliści np. logopeda czy psycholog. Dlatego masz gwarancję, że Twoje dziecko 
trafi  pod najlepszą opiekę jaką możesz mu zapewnić. Nie martw się – w pierwszym miesiącu 
nauki odbędą się zajęcia adaptacyjne.

BAJKA spełnia wszystkie wymogi europejskie, a co za tym idzie jest prowadzona na najwyż-
szym poziomie. Jest to pierwsza niepubliczna placówka w Pruszkowie i okolicy dla dzieci do 
lat 3 – która jest nowocześnie wyposażona dzięki własnym pomysłom oraz architekta który 
włożył w swoją pracę całe serce. Placówka ma ok 230 m2 powierzchni użytkowej. Sale wypo-
sażone są w hamaki/kokony brazylijskie, tematyczne domki oraz w certyfi kowane zabawki.

W przedszkolnej Akademii Uśmiechu przy ul. B. Prusa przyjmowane są dzieci od 2,5 do 

5 lat. Do niepublicznego żłobka 
przyjmowane są maluchy od 12 
m-ca do 2,5 lat.

W obu przedszkolach: Akade-
mii Uśmiechu i BAJCE są dwie 
grupy, które liczą po 15 dzieci 
każda.

W BAJCE dzieci podczas za-
baw, gier tworzą jedną zróżni-
cowaną grupę wiekową. Na czas 
zajęć edukacyjnych dzieci od 
2 latek będą w oddzielnej sali 
tak aby jak najwięcej skorzystały.

Zapisy dzieci odbywają się 
przede wszystkim z polecenia 
innych rodziców!

Pr ze d s z k o l n a  A k a d e m i a 
Uśmiechu oraz BAJKA ma od-

dzielną salę do prowadzenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych jak i do leżakowania. 
Obecnie posiłki dostarcza wyspecjalizowana w żywieniu dzieci i młodzieży fi rma cateringowa. 
Respektowane są również diety dla dzieci np. bezglutenowa czy bezmleczna. Na najbliższy 
rok planowana jest własna kuchnia.

Chyba warto przy wyborze dla własnej pociechy  przedszkola/żłobka zajrzeć do jednej 
z opisanych przez nas placówek. W wyborze z pewnością pomoże strona internetowa: h� p://
www.bajka-pruszkow.pl gdzie znajdą Państwo więcej potrzebnych informacji.        (mg)

KULINARIA. Uczta dla podniebienia

Przepis na paschę 
Smak podobnie, jak inne zmysły jest istotnym 
elementem naszej percepcji. Delektując się posiłkami, 
pochodzącymi z różnych krajów, często przenosimy 
się w dalekie miejsca. Kosztując smak potrawy, 
poznajemy najodleglejsze zakątki świata, ich historię 
i kulturę.

Jedzenie nie jest tylko zwyczajnym konsumowaniem 
potraw. Jest czymś znacznie szerszym, każdy zakątek ma 
inną kulturę i nie bez powodu mówimy „co kraj to obyczaj”.

Z gotowaniem, tak jak z każdą czynnością wiąże się 
jego przenikliwa fi lozofi a. Jednak powinno ono wynikać 
z pasji, jeśli ktoś jej nie posiada nigdy nie będzie dobrym 
kucharzem. Bowiem w kuchni trzeba eksperymentować 
i być równie kreatywnym, jak w innych dziedzinach. Jest 
to jedyny i niepowtarzalny przepis na … sukces w kuchni. 
Trzeba gotować z miłością, dla siebie i innych.

Także kuchnia jest miejscem nieco tajemniczym, to tutaj 
roznoszą się wspaniałe zapachy. Czasem świeże, słodkie, ale 
zawsze bardzo intensywne. To aromat jest często wyznacz-
nikiem tego, czy przygotowany posiłek jest prawdziwą 
ucztą dla podniebienia.

Na pewno zbliżające się Święta Wielkanocne przypomną 
naszym czytelnikom, że czas spędzony w kuchni z bliskimi 
nie będzie stracony. A oto przepis na paschę.

Składniki:
1 kg białego sera; 250 g rodzynek; 100 g orzechów wło-

skich; 250 g masła; skórka pomarańczowa; skórka z cytryny. 

Przepis:
Ser zmielić trzy razy. Dodać skorki pomarańczową 

i cytrynową, rodzynki ugotowane w herbacie z rumem 
i posiekane orzechy. Cukier puder z wanilią utrzeć z żółtka-
mi i masłem. Delikatnie dodać ser z bakaliami, wymieszać 
i wyłożyć na lnianą serwetę. Zawinąć, przycisnąć, podawać 
następnego dnia.

Daria Głowacka

Wiosna, ach to Ty !
Wraz z nadejściem wiosny zmienia się wszystko. Przyroda 

budzi się do życia, a my patrzymy na świat z jeszcze większym 
optymizmem, zastanawiając się co przyniosą kolejne miesiące.

Na 21 marca, który od lat uznany jest za pierwszy kalenda-
rzowy Dzień Wiosny, czekamy z utęsknieniem. Uczniom ten 
dzień kojarzy się natomiast z popularnym Dniem Wagarowicza.

Tego dnia szkoły organizują dla młodzieży wiele atrakcji. 
Topienie Marzanny – od dawna jest już rytuałem, który symbo-
lizuje odejście zimy. Dzieci wyruszają wraz z nauczycielem na 
pieszą wędrówkę zabierając z sobą kukłę, którą topią w rzece.

Pamiętamy również piosenkę śpiewaną niegdyś przez Marka 
Grechutę, której refren brzmi: „Wiosna, wiosna, wiosna, ach to 
Ty!”. Jest wiele utworów, zarówno muzycznych, jak i poetyckich, 
które przypominają nam o pięknie tej pory roku. W powietrzu 

unosi się zapach kwiatów, a mijający nas ludzie wydają się 
rozkwitać na nowo wraz z przyrodą.

Jedyne, co rzuca się w oczy to mnóstwo porozrzucanych śmie-
ci. W zimie wszelkie odpadki są przykryte grubą warstwą śniegu, 
zaś wraz z nadejściem wiosny, coraz więcej ludzi zauważa jak 
bardzo zanieczyszczone jest nasze środowisko.

Lenistwo spacerujących sprawia, że na terenach zielonych 

znajdujemy coraz więcej śmieci. Koszy w mieście nie brakuje, 
zaś podczas wycieczki w plener, np. do lasu możemy schować 
papierek do kieszeni i wyrzucić go, gdy dotrzemy do domu. 
Dlatego, gdy wyrzucamy wszelkiego rodzaju odpadki do ko-
szy komunalnych, szanujemy nie tylko środowisko, ale przede 
wszystkim pracę innych oraz przyczyniamy się do tego, że 
gmina zaoszczędza na sprzątaniu. To nic nie kosztuje, a bardzo 
pomoże. Śmieci w lasach są przecież ogromnym utrapieniem 
dla leśniczych.

Nadejście wiosny ma jednak więcej plusów niż mogłoby się 
nam wydawać. Przede wszystkim coraz więcej czasu spędzamy 
w plenerze. Wspólnie z rodziną i znajomymi możemy wybrać się 
na piknik lub przejażdżkę rowerową, podczas których doznamy 
szeregu niezapomnianych wrażeń.

Nadejście wiosny ma więc wiele zalet, a tylko od nas zależy 
czy będziemy brać z życia pełnymi garściami. 

Daria Głowacka 

OBYCZAJE. Dlaczego i jak to w ogóle się stało, że termin Wielkanocy jest ruchomy?

Zmienność daty Wielkanocy
O ile Boże Narodzenie zawsze przypada 25 grudnia (choć nie jest to data urodzin Jezusa Chrystusa), to z datą 
Wielkanocy nie jest już tak łatwo. Dlaczego Święta Wielkanocne są ruchome i jak właściwie wyznaczyć datę 
upamiętniającą zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa?

Termin Świąt Wielkanoc-
nych wypada raz w marcu, 

a raz w kwietniu. Czasem są 
to odstępy nawet tygodnia. 
Na jakiej podstawie określane 
są świąteczne dni? Ustalenie 
daty Wielkanocy podlega 
prostej i zawsze tej samej 
regule: Wielkanoc przypada 
w pierwszą niedzielę po 
pierwszej wiosennej pełni 
księżyca.

Od czego zależy data 
Wielkanocy?

Termin Wielkanocy jest 
ruchomy, ponieważ związany 
jest z fazami księżyca. Astro-
nomiczna wiosna rozpoczyna 
się 20 marca (kalendarzowa 
21 marca) i od tego dnia 
wyczekuje się wiosennej 
pełni księżyca, a zaraz po niej 
pierwszej niedzieli.

Może zdarzyć się tak, że 
księżycowa pełnia wypadnie 
w niedzielę, a wtedy Wiel-
kanoc obchodzona jest po 
prostu w następną niedzielę.

Tak wyliczona data Wielkiej 
Nocy stanowi podstawę do wy-
znaczenia innych ruchomych 
świąt, aż do Bożego Ciała.

Dla przykładu, Zesłanie 
Ducha Świętego przypada 
zawsze 50 dni po Wielkanoc-
nej Niedzieli.

Obliczanie daty Wielkanocy 
na podstawie faz księżyca 
ma ścisły związek z kalen-
darzem żydowskim. W prze-
ciwieństwie do nas, Żydzi 
posługiwali się kalendarzem 
księżycowym.

W takim kalendarzu mie-
siąc ma niespełna 28 dni, 
a nie 30 lub 31, ponieważ 

liczbę dni wyznacza okres od 
jednej do kolejnej pełni.

W XXI wieku „najwcześniej-
szą” Wielkanoc obchodzili-
śmy 23 marca w 2008 roku. 
Była to najwcześniejsza data 
od 1914 roku.

Kolejne tak wczesne Święta 
Wielkanocne przypadną do-
piero w 2160 roku.

Na wielkanocną datę 22 
marca będziemy musieli po-
czekać aż do 2285 roku.

Dlaczego i jak to w ogóle się 
stało?

Wiemy już jak obliczyć, kie-
dy w danym roku wypadają 
Święta Wielkanocne i że jest 
to związane z fazami księżyca, 
ale wciąż nie wiemy, dlaczego 
właśnie tak należy to robić. 
Taka metoda ustalania daty 
Wielkanocy związana jest 
z przekazami ewangeliczny-
mi i tradycją żydowską.

Większość uczonych przy-
chyla się do wersji przed-
stawionej w Ewangelii św. 
Jana, według której ukrzyżo-
wanie Jezusa miało miejsce 
w przeddzień Paschy.

Trzeba wiec zacząć od daty 
narodzin. W VI wieku mnich 
Dionizy zwany Mniejszym 
obliczył ją na rok 754 od za-
łożenia Rzymu. Ten rok stał się 
pierwszym naszego obecne-
go kalendarza, liczącego lata 
„po Chrystusie” bądź „naszej 
ery”. Do tego dodano wiek 
Jezusa w chwili rozpoczęcia 
działalności publicznej, który 
wynosił według Ewangelii św. 
Łukasza około trzydziestu lat, 
oraz trzy lata działalności. Wy-
padł więc rok 33, albo ściślej 
około roku 33.

Jednakże z danych historii 
starożytnej wynika, że król 
Herod umarł już w roku 750 
od założenia Rzymu, czyli 

w 4 „przed naszą erą”. Jezus 
urodził się według Ewangelii 
jeszcze za jego panowania, za-
pewne 8/7 roku p.n.e. Zatem 
i datę ukrzyżowania i zmar-
twychwstania należy cofnąć.

Obchody Paschy zaczynały 
się wraz z pełnią księżyca, po 
wiosennym zrównaniu dnia 
i nocy. Według kalendarza he-
brajskiego, odpowiadało to 
dacie 14 dnia miesiąca nisan. 
W konsekwencji, święto Pas-
chy obchodzone jest 15 dnia 
nisan, a skoro Jezus został 
ukrzyżowany w przeddzień 
tego święta, miało to miejsce 
14 dnia nisan.

Współczesne obliczenia 
astronomiczne pozwoliły 
ustalić, że dzień 14 nisan 
był to piątek roku 30 n.e., 
a dokładnie 7 kwietnia 30 
r.n.e. Właśnie ta data uznawa-
na jest za dzień ukrzyżowania 
i śmierci Jezusa.                 EW

Termin Wielkanocy jest ruchomy, ponieważ związany jest z fazami księżyca. Astronomiczna wiosna rozpoczyna 
się 20 marca (kalendarzowa 21 marca) i od tego dnia wyczekuje się wiosennej pełni księżyca, a zaraz po niej 
pierwszej niedzieli, która z reguły jest Niedzielą Wielkanocną Fot. www.hightscapes.pl
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3194/1821/OMS Pruszków, Parzniew, 3 pokoje,
pow. 58 m2, cena 350.000 zł

3203/1821/OMS Milanówek, stan deweloperski,
4 pokoje, ogródek 140m2, pow. mieszkania
75 m2, cena 377.500 zł

3202/1821/OMS Milanówek, stan deweloperski,
2 pokoje, pow. 43 m2, cena 226.000 zł

3201/1821/OMS Milanówek, stan deweloperski,
3 pokoje, pow. 63 m2, cena 315.000 zł

3200/1821/OMS Milanówek, stan deweloperski,
2 pokoje, pow. 44 m2, cena 227.000 zł

3199/1821/OMS Milanówek, stan deweloperski,
2 pokoje, pow. 40 m2, cena 212.000 zł

3206/1821/OMS Warszawa, Ursus, 2 pokoje,
pow. 38 m2, cena 230.000 zł

3198/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 
   49 m2, cena 370.000 zł
3205/1821/OMS Pruszków, kawalerka, pow.

35 m2, cena 179.000 zł
3204/1821/OMS Warszawa, Ursus, 2 pokoje,

pow. 51 m2, cena 395.000 zł
3196/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 43

m2, cena 260.000 zł
3195/1821/OMS Piastów, 3 pokoje, pow. 60

m2, cena 330.000 zł
3186/1821/OMS Piastów, 2 pokoje, pow. 48

m2, cena 260.000 zł
3175/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 46

m2, cena 270.000 zł
3184/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 38

m2, cena 210.000 zł
3178/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 60

m2, cena 274.000 zł
3182/1821/OMS Piastów, 2 pokoje, pow. 38

m2, cena 240.000 zł 
3171/1821/OMS Grodzisk Mazowiecki,

2 pokoje, pow. 48 m2, cena 197.000 zł
3191/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 60

m2, cena 270.000 zł
2092/1821/OMS Warszawa Wola, 4 pokoje,

pow. 58 m2, cena 475.000 zł
2386/1821/OMS Pruszków, apartament,

4 pokoje, pow. 122 m2, cena 690.000 zł
3168/1821/OMS Grodzisk Mazowiecki,

5 pokoi, dwupoziomowe, pow. 127 m2, cena
400.000 zł

2392/1821/OMS Grodzisk Mazowiecki,
2 pokoje, pow. 49 m2, cena 268.000 zł

3165/1821/OMS Piastów, kawalerka, pow. 30
m2, cena 180.000 zł

3167/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 48
m2, cena 297.000 zł

3163/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 48 
m2, cena 250.000 zł

3162/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 44
m2, cena 235.000 zł

3169/1821/OMS Ursus, Skorosze, 2 pokoje,
pow. 56 m2, cena 407.000 zł

3161/1821/OMS Warszawa, Wola, 2 pokoje,
pow. 38 m2, cena 330.000 zł

3151/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 38
m2, cena 190.000 zł

3152/1821/OMS Ożarów Mazowiecki, 3 pokoje,
pow. 70 m2, cena 389.000 zł

3153/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 38
m2, cena 185.000 zł

3155/1821/OMS Piastów, 2 pokoje, pow. 40 
m2, cena 185.000 zł

3147/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 37
m2, cena 185.000 zł

3145/1821/OMS Piastów, 3 pokoje, pow. 60
m2, cena 300.000 zł

3142/1821/OMS Pruszków, kamienica, 5 pokoi,
pow. 104 m2, cena 460.000 zł

3141/1821/OMS Pruszków, kawalerka, pow.
23 m2, cena 145.000 zł

3140/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 60
m2, cena 329.000 zł

3139/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 40
m2, cena 239.000 zł

3138/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 48
m2, cena 199.000 zł

3135/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 62 
m2, cena 312.000 zl

3134/1821/OMS Piastów, 3 pokoje, pow. 60
m2, cena 275.000 zł

3133/1821/OMS Warszawa, Ursus, 2 pokoje,
pow. 37 m2, cena 250.000 zł

3131/1821/OMS Warszawa, Bemowo, 2 pokoje,
pow. 43 m2, cena 410.000 zł

3127/1821/OMS Warszawa, Mokotów, 2 pokoje,
pow. 37 m2, cena 369.000 zł

3121/1821/OMS Grodzisk Mazowiecki,
4 pokoje, pow. 79 m2, cena 367.000 zł

3122/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 50
m2, cena 220.000 zł

3118/1821/OMS Pruszków, okolice WKD,
3 pokoje, pow. 49 m2, cena 205.000 zł

3123/1821/OMS Warszawa, Ursus, Skorosze,
3 pokoje, pow. 76 m2, cena 575.000 zł

3117/1821/OMS Warszawa, Wola, kawalerka,
pow. 24 m2, cena 240.000 zł

3114/1821/OMS Brwinów, Koszajec, 2 pokoje,
pow. 56 m2, cena 225.000 zł

3116/1821/OMS Pruszków, Parzniew,
zamknięte osiedle, 4 pokoje, ogródek 220 m2,
pow. mieszkania 72 m2, w cenie 2 miejsca
postojowe, cena 490.000 zł

3108/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 64
m2, cena 262.000 zł

3112/1821/OMS Stary Ursus, 3 pokoje, pow.
67 m2, cena 445.000 zł

3104/1821/OMS Brwinów, 3 pokoje, pow. 46
m2, cena 210.000 zł

3003/1821/OMS Warszawa, Ursus, 3 pokoje,
pow. 62 m2, cena 530.000 zł

3002/1821/OMS Grodzisk Mazowiecki,
3 pokoje, pow. 55 m2, cena 255.000 zł

2998/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 47 
m2, cena 285.000 zł

2976/1821/OMS Warszawa, Ursus, pow. 75
m2, 3 pokoje, cena 549.000 zł

2174/1821/OMS Stare Babice, Bożęcin Duży,
pow. 60 m2, 3 pokoje, cena 190.000 zł

2729/1821/OMS Piastów, pow. 32 m2, 2 pokoje,
cena 190.000 zł

2931/1821/OMS Pruszków, pow. 39 m2,
2 pokoje, cena 214.000 zł

2704/1821/OMS Grodzisk Mazowiecki, pow.
60 m2, 3 pokoje, cena 230.000 zł

1620/1821/OMS Pruszków, pow. 54 m2,
2 pokoje, cena 295.000 zł

2937/1821/OMS Warszawa, Ursus, pow. 47 m2,
2 pokoje, cena 330.000zł

2820/1821/OMS Warszawa, Bemowo, pow. 50
m2, 2 pokoje, cena 429.000 zł

3053/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 64
m2, cena 297.000 zł

3022/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 37
m2, cena 175.000 zł

3020/1821/OMS Pruszków, kawalerka, pow.
32 m2, cena 195.000 zł

3081/1821/OMS Piastów, 2 pokoje, pow. 62
m2, cena 310.000 zł

3068/1821/OMS Piastów, 4 pokoje, pow. 89
m2, cena 350.000 zł

3071/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 67
m2, cena 430.000 zł

3066/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 48
m2, cena 299.000 zł

3096/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 44
m2, cena 245.000 zł

3090/1821/OMS Warszawa, Wola, 2 pokoje,
pow. 39 m2, cena 255.000 zł

3079/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 46
m2, cena 270.000 zł

1526/1821/ODS Pruszków, stan surowy
otwarty, wolnostojący, 8 pokoi, pow. 180 m2,
działka 1200 m2, cena 450.000 zł

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

1527/1821/ODS Brwinów, wolnostojący,
5 pokoi, pow. 138 m2, działka 1864 m2, cena
850.000 zł

1522/1821/ODS Wola Mrokowska, 7 pokoi,
pow. 263 m2, działka 2163 m2, cena 1.100.000 zł

1523/1821/ODS Grodzisk Mazowiecki, stan
deweloperski, bliźniak, 4 pokoje, pow. 150 m2,
działka 500 m2, cena 530.000 zł

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

1519/1821/ODS Nadarzyn, Stara Wieś,
    7 pokoi, pow. 300 m2, działka 2000 m2, cena
    1.999.000 zł
1516/1821/ODS Łomianki, stan deweloperski,

wolnostojący, 4 pokoje, pow. 166 m2, działka
550 m2, cena 690.000 zł

1517/1821/ODS Łomianki, stan deweloperski,
wolnostojący, 4 pokoje, pow. 174 m2, działka
610 m2, cena 780.000 zł

1518/1821/ODS Łomianki, stan deweloperski,
wolnostojący, 6 pokoi, pow. 175 m2, działka
640 m2, cena 865.000 zł

1521/1821/ODS Piastów, stan surowy zamknięty,
wolnostojący, 6 pokoi, pow. 255 m2, działka
975 m2, cena 693.000 zł

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

1509/1821/ODS Pruszków, stan deweloperski,
segment skrajny, 4 pokoje, pow. 110 m2,
działka 230 m2, cena 469.000 zł

1508/1821/ODS Grodzisk Mazowiecki, Szczęsne,
stan deweloperski, 5 pokoi, pow. 160 m2,
działka 550 m2, cena 519.000 zł

1515/1821/ODS Brwinów, Kanie, stan surowy
otwarty, wolnostojący, 5 pokoi, pow. 164 m2,
działka 1000 m2, cena 550.000 zł

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

1499/1821/ODS Pruszków, stan deweloperski,
5 pokoi, pow. 132 m2, działka 390 m2, cena
698.000 zł

1500/1821/ODS Pruszków, stan deweloperski,
5 pokoi, pow. 122 m2, działka 370 m2, cena
698.000 zł

1498/1821/ODS Żabia Wola, wolnostojący,
stan deweloperski, 5 pokoi, pow. 110 m2,
działka 1000 m2, cena 360.000 zł

1491/1821/ODS Pruszków, segment, 6 pokoi,
pow. 238 m2, działka 300 m2, cena 1.150.000 zł

1490/1821/ODS Nowa Wieś, wolnostojący,
5 pokoi, pow. 175 m2, działka 680 m2, cena
700.000 zł

1488/1821/ODS Otrębusy, wolnostojący,
4 pokoje, pow. 167m2, działka 1535m2, cena
999.000 zł

1487/1821/ODS Magdalenka, wolnostojący,
3 pokoje, pow. 85 m2, działka 1800 m2, cena
750.000 zł

1478/1821/ODS Nadarzyn, Rusiec, wolnostojący,
5 pokoi, pow. 165 m2, działka 1000 m2, cena
680.000 zł

1484/1821/ODS Nowa Wieś, bliźniak, 5 pokoi,
pow. 180 m2, działka 378 m2, cena 650.000 zł

1482/1821/ODS Brwinów, wolnostojący, 5 pokoi,
pow. 145 m2, cena 1267 m2, cena 699.000 zł

1481/1821/ODS Nadarzyn, segment środkowy,
6 pokoi, pow. 248 m2, działka 484 m2, cena
725.000 zł

1466/1821/ODS Pruszków, połowa bliźniaka,
4 pokoje, pow. 176 m2, działka 350 m2, cena
575.000 zł

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

1465/1821/ODS Grodzisk Mazowiecki,
     Książenice, wolnostojący, stan deweloperski,
    6 pokoi, pow. 288 m2, działka 1500 m2, cena
    799.000 zł
1467/1821/ODS Nadarzyn, wolnostojący,

5 pokoi, pow. 180 m2, działka 2400 m2, cena
800.000 zł

1468/1821/ODS Rozalin,  wolnostojący,
4 pokoje, pow. 185 m2, działka 1200 m2, cena
895.000 zł

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

1441/1821/ODS Nadarzyn, pow. 200 m2,
działka 1000 m2, 5 pokoi, cena 930.000 zł

1451/1821/ODS Milanówek, pow. 340 m2,
działka 1402 m2, 3 pokoje, cena 950.000 zł

1445/1821/ODS Nadarzyn, pow. 540 m2,
działka 3000 m2, 6 pokoi, cena 1.200.000 zł

1442/1821/ODS Nadarzyn, pow. 255 m2,
działka 950 m2, 6 pokoi, cena 1.440.000 zł

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

1447/1821/ODS Nadarzyn, pow. 350 m2,
działka 1100 m2, 7 pokoi,  cena 670.000 zł

1438/1821/ODS Nadarzyn, 3 pokoje, pow. 110
m2, działka 1200 m2, cena 780.000 zł

1448/1821/ODS Michałowice, 4 pokoje, pow.
106 m2, działka 916 m2, cena 790.000 zł

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

1436/1821/ODS Pruszków, kamienica, pow.
1000 m2, działka 588 m2, cena 4.000.000 zł

1434/1821/ODS Wycinki Osowskie, pow. 160
m2, 4 pokoje, stan do wykończenia, działka
1500 m2, cena 395.000 zł

1425/1821/ODS Ożarów Maz., Duchnice,
4 pokoje, pow. 85 m2, działka 1405 m2, cena
349.000 zł

1435/1821/ODS Boża Wola, 7 pokoi, pow. 200
m2, działka 800 m2, cena 705.000 zł

1427/1821/ODS Nowa Wieś, 6 pokoi, pow. 300
m2, działka 1000 m2, cena 820.000 zł

1423/1821/ODS Grodzisk Mazowiecki, pow.
250m2, działka 325m2, 4 pokoje, cena
448.000 zł

1421/1821/ODS Warszawa, Wesoła, 6 pokoi,
pow. 140 m2, działka 380 m2, cena 560.000 zł

1419/1821ODS Brwinów,  pow. 156 m2,
działka 1670 m2, 5 pokoi, cena 620.000 zł

1204/1821/ODS Milanówek, wolnostojący,
5 pokoi, pow. 268 m2, cena 810.000 zł

76/1821/ODS Nadarzyn, Urzut, wolnostojący,
stan surowy zamnknięty, pow. 200 m2,
5 pokoi, cena 320.000 zł

1368/1821/ODS Żabia Wola, Bieniewiec, 
wolnostojący, stan do wykończenia, 4 pokoje,
pow. 120 m2, działka 1000 m2, cena 450.000 zł

1449/1821/ODS Radziejowice, pow. 131m2, 
działka 59020 m2, 4 pokoje, cena 350.000 zł

1457/1821/ODS Sękocin Nowy, pow. 115 m2,
działka 380 m2, 5 pokoi, cena 360.000 zł

1458/1821/ODS Sękocin Stary, pow. 115 m2,
działka 380 m2, 5 pokoi, cena 479.000 zł

1452/1821/ODS Żółwin, pow. 271 m2, działka 
881m2, 4 pokoje, cena 640.000 zł

1447/1821/ODS Nadarzyn, pow. 350 m2, 
działka 1100 m2, 7 pokoi, cena 670.000 zł

1448/1821/ODS Michałowice, pow. 106 m2,
działka 916 m2, 4 pokoje, cena 790.000 zł

1461/1821/ODS Warszawa, Ursynów, pow.
245 m2, działka 490 m2, 6 pokoi, stan do
wykończenia, cena 840.000 zł

845/1821/ODS Michałowice, Nowa Wieś, pow.
270 m2, 6 pokoi, działka 250 m2, cena
690.000 zł

1195/1821/ODS Ożarów Mazowiecki, pow.
190 m2 ,5 pokoi, działka 380 m2, cena
699.000 zł

330/1821/ODS Pruszków,  pow. 270 m2,
6 pokoi, działka 250 m2, cena 750.000 zł

1018/1821/ODS Pruszków, pow. 220 m2,
5 pokoi, działka 750 m2, cena 800.000 zł

1236/1821/ODS Nadarzyn, pow. 300 m2,
7 pokoi, działka 1500 m2 ,cena 730.000 zł

951/1821/ODS Ożarów Mazowiecki, Orły,
pow. 200 m2, 3 pokoje, działka 8500 m2, cena
970.000 zł

979/1821/ODS Komorów,  pow. 170 m2,
5 pokoi, działka 480 m2, cena 680.000 zł

1334/1821/ODS Grodzisk Mazowiecki, pow.
155 m2, 3 pokoje, działka 1480 m2, cena
275.000zł

1189/1821/ODS Nadarzyn, pow. 300 m2,
5 pokoi, działka 2400 m2, cena 724.000 zł

569/1821/ODS Łomianki, Nowy Dziekanów,
pow. 220 m2, 5 pokoi, działka 600 m2, cena
740.000 zł

1253/1821/ODS Nadarzyn, Rusiec, stan
surowy otwarty, pow. 215 m2, 5 pokoi, cena
455.000 zł

1421/1821/ODS Warszawa, Wesoła, wolnostojący,
6 pokoi, pow. 140 m2, cena 560.000 zł
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492/1821/ODS Brwinów,  pow. 130 m2,
5 pokoi, działka 3100 m2, cena 455.000 zł

1216/1821/ODS Otrębusy, pow. 100 m2,
4 pokoje, działka 338 m2, cena 448.000 zł

1380/1821/ODS Brwinów, pow. 220 m2,
5 pokoi, działka 1000 m2, cena 960.000 zł

1366/1821/ODS Pruszków, Parzniew, pow.
100 m2, 4 pokoje, działka 500 m2, cena
360.000 zł

1245/1821/ODS Grodzisk Mazowiecki,
pow. 176 m2, 6 pokoi, działka 1080 m2, cena
480.000 zł

1218/1821/ODS Żabia Wola, pow. 155 m2,
4 pokoje, działka 1350 m2, cena 790.000 zł

1236/1821/ODS Nadarzyn, pow. 300 m2,
7 pokoi, działka 1500 m2, cena 730.000 zł

1057/1821/ODS Łomianki, pow. 125 m2,
4 pokoje, działka 700 m2, cena 565.000 zł

2343/1821/OGS Pruszków, budowlana, pow.
875 m2, cena 220.000 zł

2366/1821/OGS Nadarzyn, Kajetany, usługowa,
pow. 2858 m2, cena 800.000 zł

2365/1821/OGS Nadarzyn, Kajetany, usługowa,
pow. 7000 m2, cena 1.960.000 zł

2364/1821/OGS Lesznowola,  Wólka
Kosowska, inwestycyjna, pow. 50000 m2,
cena 9.000.000 zł

2363/1821/ODS Nadarzyn, Kajetany,
budowlana, pow. 13700 m2, cena 2.466.000 zł

2362/1821/ODS Stare Babice, Lipków,
budowlana, pow. 2000 m2, cena 780.000 zł

2 3 6 1 / 1 8 2 1 / O G S  N a d a r z y n ,  Wo l i c a ,
budowlana, pow. 1386 m2, cena 230.000 zł

2360/1821/OGS Michałowice, budowlana,
pow. 1377 m2, cena 750.000 zł

2359/1821/OGS Nadarzyn, budowlana, pow.
5900 m2, cena 1.155.000 zł

2358/1821/OGS Raszyn, Dawidy Bankowe,
budowlana, pow. 1555 m2, cena 512.500 zł

2357/1821/OGS Raszyn, Dawidy Bankowe,
budowlana, pow. 1133 m2, cena 374.000 zł

2356/1821/OGS Brwinów, Otrębusy, usługowa,
pow. 2100 m2, cena 890.000 zł

2355/1821/OGS Nadarzyn, budowlana, pow.
1000 m2, cena 215.000 zł

2354/1821/OGS Nadarzyn, Stara Wieś,
budowlana, pow. 1015 m2, cena 115.000 zł

2353/1821/OGS Brwinów, Żółwin, budowlana,
pow. 1000 m2, cena 85.000 zł

2352/1821/OGS Nadarzyn, Strzeniówka,
budowlana pow. 2000 m2, cena 480.000 zł

2351/1821/OGS Nadarzyn, budowlana, pow.
1025 m2, cena 175.000 zł

2350/1821/OGS Brwinów, budowlana, pow.
1000 m2, cena 280.000 zł

2349/1821/OGS Tarczyn, Borowiec, budowlana,
pow. 2284 m2, cena 65.000 zł

2348/1821/OGS Tarczyn, Borowiec, budowlana,
pow. 2280 m2, cena 65.000 zł

2347/1821/OGS Raszyn, Dawidy Bankowe,
budowlana, pow. 20234 m2, cena 7.081.900 zł

2346/1821/OGS Raszyn, Dawidy Bankowe,
budowlana, pow. 8662 m2, cena 3.031.700 zł

2344/1821/OGS Raszyn, Janki, budowlana,
pow. 1250 m2, cena 405.000 zł

2342/1821/OGS Ożarów Mazowiecki, Duchnice,
budowlana, pow. 900 m2, cena 275.000 zł

2338/1821/OGS Raszyn, Falenty Duże,
budowlana, pow. 1900 m2, cena 340.000 zł

2336/1821/OGS Pruszków, budowlana, pow.
2532 m2, cena 2.785.000 zł

2335/1821/OGS Pruszków, budowlana, pow. 
4725 m2, cena 5.670.000 zł

2321/1821/OGS Raszyn, Dawidy Bankowe,
budowlana, pow. 1555 m2, cena 512.500 zł

2322/1821/OGS Żabia Wola, Osowiec,
budowlana, pow. 1000 m2, cena 100.000 zł

2323/1821/OGS Żabia Wola, Osowiec,
budowlana, pow. 2028 m2, cena 202.800 zł

2324/1821/OGS Michałowice, Pęcice,
budowlana, pow. 1031 m2, cena 366.000 zł

2326/1821/OGS Br winów, O trębusy,
budowlana, pow. 5920 m2, cena 850.000 zł

2328/1821/OGS Raszyn, Dawidy Bankowe,
budowlana, pow. 950 m2, cena 323.000 zł

2329/1821/OGS Ożarów Mazowiecki,
Piotrkówek Mały, budowlana, pow. 900 m2,
cena 225.000 zł

2306/1821/OGS Nadarzyn Walendów,
budowlana, pow. 1000 m2, cena 200.000 zł

2307/1821/OGS Nadarzyn, Walendów,
budowlana, pow. 3000m2, cena 600.000 zł

2308/1821/OGS Nadarzyn Walendów,
budowlana, pow. 4000 m2, cena 640.000 zł

2309/1821/OGS Brwinów, Owczarnia,
budowlana, pow. 1460 m2, cena 285.000 zł

2310/1821/OGS Tarcz yn,  B orowiec,
budowlana, pow. 1000 m2, cena 26.000 zł

2311/1821/OGS Nadarzyn, Strzeniówka,
budowlana, pow. 1031 m2, cena 294.000 zł

2313/1821/OGS Brwinów, Owczarnia,
budowlana, pow. 1000 m2, cena 259.000 zł

2314/1821/OGS Nadarzyn, Stara Wieś,
budowlana, pow. 1284 m2, cena 199.000 zł

2315/1821/OGS Brwinów, Owczarnia,
budowlana, pow. 950 m2, cena 210.000 zł

2316/1821/OGS Brwinów, Owczarnia,
budowlana, pow. 900 m2, cena 199.000 zł

2317/1821/OGS Pruszków, budowlana, pow.
1100 m2, cena 580.000 zł

2318/1821/OGS Raszyn, Dawidy Bankowe,
budowlana, pow. 1133 m2, cena 374.000 zł

2319/1821/OGS Pruszków, budowlana, pow.
900 m2, cena 508.000 zł

2297/1821/OGS Nadarzyn Strzeniówka,
usługowa, pow. 3000 m2, cena 240.000 zł

2296/1821/OGS Lesznowola, Stefanowo,
budowlana, pow. 1200 m2, cena 250.000 zł

2294/1821/OGS Pruszków, budowlana, pow.
836 m2, cena 292.600 zł

2292/1821/OGS Ożarów Mazowiecki,
komercyjna, pow. 5450 m2, cena 2.900.000 zł

2291/1821/OGS Pruszków, budowlana, pow.
740 m2, cena 230.000 zł

2290/1821/OGS Pruszków, budowlana, pow.
735 m2, cena 227.000 zł

2289/1821/OGS Ożarów Mazowiecki,
Płochocin, budowlana, pow. 1500 m2, cena
239.000 zł

2320/1821/OGS Pruszków, budowlana, pow.
900 m2, cena 508.000 zł

2282/1821/OGS Grodzisk Maz. Władków,
rolna, pow. 9055 m2, cena 362.000 zł

2283/1821/OGS Grodzisk Maz. Makówka,
rolna, pow. 9400 m2, cena 235.000 zł

2284/1821/OGS Żabia Wola, Bieniewiec,
budowlana, pow. 7700 m2, cena 390.000 zł

2285/1821/OGS Nadarzyn, Stara Wieś,
budowlana, pow. 1000 m2, cena 105.000 zł

2273/1821/OGS Michałowice, budowlana,
pow. 960 m2, cena 690.000 zł

2272/1821/OGS Komorów, budowlana, pow.
780 m2, cena 600.000 zł

2269/1821/OGS Falenty Nowe, budowlana,
pow. 1264 m2, cena 350.000 zł

2270/1821/OGS Dawidy Bankowe, budowlana,
pow. 969 m2, cena 319.000 zł

2271/1821/OGS Falenty Nowe, budowlana,
pow. 1011 m2, cena 280.000 zł

2264/1821/OGS Pruszków, budowlana, pow.
768 m2, cena 355.000 zł

2265/1821/OGS Nadarzyn, Kajetany,
inwestycyjna, pow. 1200 m2, cena 264.000 zł

2259/1821/OGS Milanówek, budowlana,
pow. 1100 m2, cena 315.000 zł

2257/1821/OGS Żabia Wola,  Musuły,
budowlana, pow. 1500 m2, cena 150.000 zł

2256/1821/OGS Żabia Wola, Wycinki
    Osowskie, budowlana, pow. 1044 m2, cena
    110.000 zł
2255/1821/OGS Żółwin, budowlana, pow.

1000 m2, cena 250.000 zł
2254/1821/OGS Nadarzyn, budowlana, pow.

1000 m2, cena 262.000 zł
2250/1821/OGS Opacz Wielka, budowlana,

pow. 1000 m2, cena 690.000 zł
2242/1821/OGS Jaktorów, budowlana, pow.

2220 m2, cena 135.000 zł
2239/1821/OGS Nadarzyn, Kajetany,

budowlana, pow. 1435 m2, cena 215.000 zł
2240/1821/OGS Nadarzyn, Kajetany,

budowlana, pow. 1365 m2, cena 205.000 zł
2238/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, budowlana,

pow. 1000 m2, cena 165.000 zł
2237/1821/OGS Nadarzyn, Urzut, budowlana, 

pow. 1620 m2, cena 275.000 zł
2236/1821/OGS Nadarzyn, Wola Krakowiańska,

budowlana, pow. 8700 m2, cena 522.000 zł
2235/1821/OGS Nadarzyn, Walendów,

budowlana, pow. 2000m2, cena 400.000 zł
2234/1821/OGS Nadarzyn Walendów,

budowlana, pow. 1000 m2, cena 200.000 zł

2244/1821/OGS Ożarów Mazowiecki,
Konotopa, inwestycyjna, pow. 7800m2, cena
1.958.000 zł

2241/1821/OGS Jaktorów, budowlana, pow.
1500 m2, cena 90.000 zł

2231/1821/OGS Komorów, budowlana, pow.
2279 m2, cena 911.000 zł

2230/1821/OGS Kanie, budowlana, pow. 1400
m2, cena 560.000 zł

2229/1821/OGS Komorów, budowlana,
516 m2, cena 565.000 zł

2220/1821/OGS Magdalenka, budowlana,
pow. 1800 m2, cena 690.000 zł

2215/1821/OGS Magdalenka, budowlana,
pow. 2980 m2, cena 900.000 zł

2214/1821/OGS Nadarzyn, budowlana, pow.
5465 m2, cena 1.000.000 zł

2213/1821/OGS Mszczonów, Gurba, rolna,
pow. 11800 m2, cena 155.000 zł

2212/1821/OGS Żabia Wola, Ojrzanów,
budowlana, pow. 14200 m2, cena 500.000 zł

1641/1821/OGS Stare Babice, Klaudyn, pow.
1050 m2, budowlana, cena 395.000 zł

1359/1821/OGS Pruszków, pow. 903 m2,
rolna, cena 242.000 zł

1283/1821/OGS Stare Babice,  Blizne
Jasińskiego, pow. 750 m2, budowlana, cena
487.000 zł

1912/1821/OGS Grodzisk Mazowiecki,
Książenice, pow.1700 m2, budowlana, cena
220.000 zł

2009/1821/OGS Stare Babice ,Koczargi Stare,
pow. 1000 m2, budowlana, cena 440.000 zł

1125/1821/OGS Ożarów Mazowiecki, pow. 
900 m2, budowlana, cena 253.000 zł

1083/1821/OGS Radziejowice, Adamów-Parcel,
pow. 1015 m2, budowlana, cena 88.000 zł

1859/1821/OGS Pruszków, pow. 870 m2,
budowlana, cena 599.000 zł

930/1821/OGS Ożarów Mazowiecki, Umiastów,
pow. 1500 m2, budowlana, cena 255.000 zł

774/1821/OGS Stare Babice, pow. 1100 m2,
budowlana, cena 470.000 zł

2211/1821/OGS Grodzisk Mazowiecki,
budowlana, pow. 1050 m2, cena 269.000 zł

2202/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, budowlana,
pow. 1594 m2, cena 207.000 zł

2201/1821/OGS Nadarzyn, budowlana, pow.
950 m2, cena 200.000 zł

2197/1821/OGS Żabia Wola, Osowiec,
budowlana, pow. 1012 m2, cena 59.000 zł

2196/1821/OGS Brwinów, budowlana, pow.
1400 m2, cena 399.000 zł

2194/1821/OGS Podolszyn Nowy, budowlana,
a pow. 980m2, cena 230.000 zł

2193/1821/OGS Kajetany, budowlana, pow.
951 m2, cena 299.000 zł

2192/1821/OGS Janki, przemysłowa, pow.
10000 m2, cena 4.000.000 zł

2189/1821/OGS Żabia Wola, Zalesie,
budowlana, pow. 1100 m2, cena 175.000 zł

1604/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, pow. 1527 
m2, budowlana, cena 229.000 zł

1774/1821/OGS Stare Babice, Latchorzew,
pow. 550 m2, budowlana, cena: 359.000 zł

2031/1821/OGS Nadarzyn, Strzeniówka, pow.
7040 m2, budowlana, cena 1.215.000 zł

1769/1821/OGS Ożarów Mazowiecki, pow. 
560m2, budowlana, cena 165.000 zł

2020/1821/OGS Raszyn, Wypędy, pow. 34.500
    m2, przemysłowa, cena 17.250.000 zł
1739/1821/OGS Brwinów, Owczarnia, pow.

1050 m2, budowlana  cena 280.000 zł
1963/1821/OGS Puszcza Mariańska, Budy

Zaklasztorne, pow. 8600 m2, budowlana,
cena 150.000 zł

2000/1821/OGS Brwinów, pow. 490 m2,
budowlana, cena 280.000 zł

1944/1821/OGS Żabia Wola, Żelechów,
budowlana, pow. 1050 m2, cena 110.000 zł

1928/1821/OGS Podkowa Leśna, pow. 2040
m2, budowlana, cena 840.000 zł

1553/1821/OGS Nadarzyn, Rozalin, pow. 1250
m2 ,budowlana, cena 177.000 zł

1762/1821/OGS Strzeniówka, pow. 2050 m2,
budowlana ,cena 389.000 zł

1542/1821/OGS Nadarzyn, Kajetany, pow. 954
m2, budowlana, cena 250.000 zł

1892/1821/OGS Mszczonów, Suszeniec, pow.
9000 m2, rolna, cena 135.000 zł

1541/1821/OGS Nadarzyn, Kajetany, pow. 963
m2, budowlana, cena 250.000 zł

1985/1821/OGS Ożarów Mazowiecki, pow.
23.000 m2, inwestycyjna, cena 23.000.000 zł

818/1821/OGS Komorów, Granica, pow. 973
m2, budowlana, cena 730.000 zł

1524/1821/OGS Nadarzyn, Kajetany, pow.
1426 m2, inwestycyjna, cena 221.000 zł

1499/1821/OGS Strzeniówka, pow. 2000 m2,
budowlana, cena 419.000 zł

1925/1821/OGS Brwinów, pow. 1100 m2,
budowlana, cena 330.000 zł

1480/1821/OGS Nadarzyn, budowlana, pow.
1700 m2 cena 300.000 zł

1464/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, pow. 1075
m2, budowlana, cena 159.000 zł

1463/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, pow.
1005 m2, budowlana, cena 165.000 zł

903/1821/OGS Stare Babice, Lipków, pow.
1000 m2, budowlana, cena 410.000 zł

1378/1821/OGS Nadarzyn, pow. 1300 m2,
budowlana, cena 248.000 zł

1323/1821/OGS Nadarzyn, Stara Wieś, pow.
1400 m2, budowlana, cena 208.000 zł

1757/1821/OGS Ołtarzew, pow. 1000 m2,
budowlana, cena 320.000 zł

1900/1821/OGS Warszawa Mokotów, pow.
1705 m2, inwestycyjna, cena 890.000 zł

1891/1821/OGS Puszcza Mariańska, Lisowola, pow.
18.000 m2, budowlano-usługowa, cena 324.000zł

1136/1821/OGS Milanówek, pow. 1725 m2,
budowlana, cena 300.000 zł

2021/1821/OGS Ożarów Mazowiecki, pow.
3000 m2, inwestycyjna, cena 760.000 zł

1235/1821/OGS Ożarów Mazowiecki, pow.
1000 m2, budowlana, cena 250.000 zł

1225/1821/OGS Podkowa Leśna, pow. 2560
m2, budowlana, cena 670.000 zł

834/1821/OGS Milanówek, pow. 1600 m2,
budowlana, cena 290.000 zł

1556/1821/OGS Nadarzyn, Kajetany, pow. 
2850 m2, inwestycyjna, cena 527.000 zł

983/1821/OGS Pruszków, pow. 2450 m2,
budowlana, cena 780.000 zł

1652/1821/OGS Nadarzyn, Urzut, pow. 1200
m2, budowlana, cena 135.000 zł

997/1821/OGS Otrębusy, pow. 1010 m2,
budowlana, cena 337.000 zł

1802/1821/OGS Michałowice, pow. 1360 m2,
budowlana, cena 556.000 zł

1007/1821/OGS Pruszków, Bąki, pow. 1050 m2,
budowlana, cena 530.000 zł

1694/1821/OGS Strzeniówka, pow. 1966 m2,
budowlana ,cena 324.000 zł

1015/1821/OGS Brwinów, pow. 1300 m2,
budowlana, cena 290.000 zł

1843/1821/OGS Brwinów, pow. 1736 m2,
budowlana, cena 434.000 zł

1423/1821/OGS Nadarzyn, Stara Wieś, pow. 
2500 m2, budowlana, cena 312.500 zł

1814/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, pow. 1200
m2, budowlana, cena 220.000 zł
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DAM PRACĘ:
-Do szkółki roślin ozdobnych 

w Nadarzynie mężczyznę se-
zonowo, bez kwaterunku. 10 zł 
netto/godz. Tel. 693 615 828

-Dorywczo ukraince jako po-
moc domowa w Milanówku. Tel 
22 755 82 80

-Duża hurtownia spożywcza 
w Nadarzynie zatrudni kierow-
ców z kat. B i C tel. 604 492 736

-Duża hurtownia w Nadarzy-
nie: soki, napoje, piwo zatrudni 
Przedstawicieli Handlowych 
z doświadczeniem tel. 604 492 
736, 609 611 029

-Firma produkcyjna w Grodzi-
sku Mazowieckim zatrudni  FRE-
ZERA i TOKARZA Tel. kontaktowy 
: 604052359

-Zatrudnię do działu eksportu 
z jęz. angielskim i (lub) włoskim. 
Tel. 604 492 736

-Zatrudnię emeryta lub renci-
stę do pracy ogrodowo - gospo-
darczej. 15 zł/godz. Książenice 
osiedle. Prywatny dom Tel. 692 
488 373

-Zatrudnimy Van Salesów 
do bezpośredniej sprzedaży 
produktów spożywczych. Tel. 
604 492 736

SZUKAM PRACY:
-Pani w średnim wieku, solid-

na poszukuje pracy: mycie okien, 
sprzątanie domów, mieszkań. 
Tel. 794 299 928

-Szukam pracy jako sprzątacz-
ka w szkole lub domu/bloku. 
Anka lat 30. Tel. 663 100 838

-Zaopiekuję się starszą osobą 
nawet całodobowo, mogę za-
mieszkać. Tel. 506 387 071

AUTOMOTO:
-Części do poloneza 1980 r. 

sprzedam. Tel. (22) 667 77 25
-Kolektor ssący do Renault 

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

-Kupię każdy samochód: oso-
bowy i dostawczy. Również 
rozbity i bez papierów. Tel. 519 
353 990

-Kupię stare auta: fi at, syrena, 
nysa, warszawa, mikrus, wołga, 
moskwicz, zaporożec, zastawa 
i inne ciekawe oraz części. Także 
stare motocykle. Tel. 505 529 328

-Kupię samochody z czasów 
PRL: syrenę, warszawę, malucha, 
fi ata i części blacharskie. Tel. 516 
774 069

NIERUCHOMOŚCi:
-900 m2 działka Grodzisk Maz. 

miasto. Tel 517 578 850
-Bramki k. Błonia dom z dział-

ką 3 ha przy trasie na Poznań, 
media. Tel. 505 345 767

-Pół bliźniaka w Parzniewie 
sprzedam. Tel. 535 487 338

-Sprzedam działkę budowlaną 
Odrano Wola k. Grodziska Maz. 
o pow. 1579 m2. Media (gaz, 
woda, prąd) w ulicy cena: 255 
000 zł. Tel. (22) 724 40 55, 510 
407 176

-Sprzedam działkę budowla-
no – rekreacyjną 3000 m w Wil-
kowyi nad Wilgą. Tel. 602 621 845

-Sprzedam działkę budow-
lano – rekreacyjną w Wilkowyi 
nad Wilgą 10 850 m. Zagospo-
darowana, wszystkie media. Tel. 
602 621 845

-Sprzedam pawilon 97 m2 
przy ulicy, droga nr. 722. Dobry 
punkt na kwiaciarnię, obuwni-
czy, zoologiczny lub inne. Tel. 
796 203 938

-Sprzedam pięknie zadrze-
wione siedlisko na wsi z do-
mem do remontu (40 m2), prąd 
i woda, przy drodze asfaltowej. 
Działka: 3 000 m2, m. Zaborowo 
k. Płońska. Cena: 67 tys. zł. Tel. 
606 830 890

-Sprzedam plac budowlano 
- inwestycyjny 2100 m2 ogro-
dzony ze wszystkimi mediami, 
budynek warsztatowy 100 
m2 w doskonałem lokaliza-
cji - Otrębusy, bezpośrednio 
przy skrzyżowaniu dróg Gro-
dzisk Maz. - Warszawa z drogą 
Nadarzyn - Brwinów w pobliżu 
sygnalizacji świetlnej. Tel. 693 
309 293

MATRYMONIALNE:
-Mam 54 lata poznam pana 

do lat 60 stanu wolnego. Tel. 
731 272 491

-Miły Pan przed 50-tką pozna 
partnerkę. Tel. 575 529 714

-Pani po 60, miła, uczciwa, nie-
zależna pozna Pana w wieku 60 
- 70 lat, zadbanego, niepalącego, 
kulturalnego o miłym wyglądzie. 

Tel. 513 519 939
-Poznam Panią 50 plus. Tel. 

577 019 070
-Szukam partnerki 50 plus. Tel. 

572 027 303
-Wdowa lat 69 pozna pana, 

który też pragnie poznać Panią 
i spędzić resztę życia wspólnie. 
Mogę zmienić miejsce zamiesz-
kania. Tel. 733 608 230

KUPIĘ - SPRZEDAM:
-Antyczne meble, obrazy, 

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

-Drewniane drzwi garażowe 
z futryną sprzedam. Tel. 504 
725 688

-Drewniane drzwi wejściowe 
z futryną „90” sprzedam. Tel. 511 
505 265

-Kolekcjoner kupi części do 
czołgów i samolotów sprzed 
1945. Interesują mnie nawet 
drobne części. Dla Ciebie może 
są bez wartości, a ja dobrze 
zapłacę. Tel. 505 529 328

-Kolekcjoner kupi części do 
polskich, starych motocykli: so-
kół, sm500, lech, cws, podkowa, 
niemen, łucznik, perkun, torne-
do, orle. Kupie najdrobniejsze 
części. tel. 505 529 328

-Kupę okazyjnie duże akwa-
rium. Tel. 574 215 996

-Kupię przedwojenne moto-
cykle, części i ramy, zwieszenia, 
koła, lampy, błotniki, baki i inne. 
Tel. 516 774 069

-Kupię stare motocykle oraz 
części. Tel. 500 749 469

-Kupię topole na pniu olchę, 
sosnę. Tel. 514 640 779

-Kupię wojenne przedmioty: 
szable, bagnety, czapki, mun-
dury, odznaki itd. oraz stare 
motocykle - części: silniki, ramy, 
baki, koła, kosze i inne. Tel. 505 
529 328

-Rower górski sprzedam. 160 
zł. Tel. 574 215 996

-Sprzedam 2 częściową suknię 
do komunii z futrzanym boler-
kiem i torebką. Tel. 608 600 526

-Sprzedam art. gospodarstwa 
domowego: nowe i używane, 
kryształy z likwidacji mieszkania. 
Proszę dzwonić po godz. 17. Tel. 

663 622 297
-Sprzedam biurko w bardzo 

dobrym stanie. Tel. 574 215 996
-Sprzedam kask motocyklowy, 

nowy. 170 zł. Tel. 574 215 996
-Sprzedam kurtkę skórzaną 

męską ze skóry cielęcej w kolo-
rze brązowym, rozmiar L. Cena: 
300 zł do negocjacji. Tel. 660 930 
281 po 15-tej

-Sprzedam lodówkę 80 cm 
wys. w dobrym stanie technicz-
nym. Cena: 50 zł. Tel. 514 182 948

-Sprzedam lepik na gorąco, ok. 
200 kg, cena: 250 zł. Tel. 660 930 
281 po 15-tej

USŁUGI:
-Mycie kostki brukowej, ele-

wacji, pojazdów, tarasów, ogro-
dzeń. Tel. 606 627 986

-Pranie dywanów, wykładzin, 
tapicerki meblowej, autotapicer-
ki. Tel. 606 627 986

-Przyjmę reklamę na bu-
dynek Brwinów ul.  Rynek 
19 - Centrum: 2,5m x 2m 
Cena: 200 zł/mc. Tel. 501 369 528

-Układanie paneli. Tel. 669 
445 400

-Wycinka drzew, krzewów, 
karczowanie terenu. Tel. 514 
640 779

RÓŻNE
-Gruz betonowy oddam gratis. 

Tel. 511 505 265
-Przyjmę lodówkę i szafki 

kuchenne za darmo lub za małą 
odpłatnością. Tel. 516 430 887

-PRZEPOWIEDNIE DORADZ-
TWO I WSPARCIE DUCHOWE: 
www.tarocista.pl tel. 600 103 891

Drobne od osób prywatnych za darmo!
Wyslij treść SMS na nr. 885 585 001

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  AKĄCIK ADOPCYJNY
Pruszkowskie Stowarzyszenie 
na Rzecz Zwierząt powstało 
w 2013 roku z inicjatywy 
mieszkańców, którym nie 
jest obojętny los zwierząt, 
szczególnie tych bezdomnych. 

Jesteśmy grupą zwierzęcych 
p a s j o n a t ó w,  k t ó r a  n i e 
m o ż e  p r z e j ś ć  o b o j ę t n i e 
o b o k  p o t r z e b u j ą c e g o 
psa czy kotka. Staramy się pomagać zwierzakom 
na wszystkie możliwe sposoby, a nagrodą za nasze 
starania są szczęśliwi podopieczni w nowych domach. 
Stowarzyszenie jest też okazją do nawiązania znajomości 
ze wspaniałymi ludźmi oraz uczestnictwa w lokalnych 
wydarzeniach kulturalnych, promując tym samym 
adopcje zwierząt oraz odpowiednią opiekę nad nimi.

Długi – gdzieś tam w przodkach ma jamnika i staffi  ka. 
To uroczy, wesoły pies, idealny dla rodziny z dziećmi. 
Psiak ma ok. 2 lata, jest bardzo energiczny i żywioło-
wy. Długi jest wysterylizowany, ma chipa i komplet 
szczepień.

Oto Fifi  - dzielna mama trzech szczeniaków z których 
dwa już mają swoje nowe domki. Fifi  to urocza, fi ligra-
nowa sunia, która bardzo kocha ludzi i uwielbia spędzać 
czas z człowiekiem. Fifi  jest wysterylizowana, ma chipa 
i komplet szczepień.

Florek - synek Fifi. Uroczy, trochę nieśmiały, ale 
bardzo towarzyski chłopak. Ma około trzech miesięcy 
i będzie niedużym psiakiem. Florek, ma chipa i komplet 
szczepień. 

***
Warunkiem adopcji jest podpisanie umowy adopcyjnej
zobowiązującej do należytej opieki nad psem.
Kontakt: Punkt Adopcyjny, Pruszków, ul. Południowa
12, tel. 698 940 045.

Więcej informacji o psiakach pod nr tel. 698-940-045
Pruszkowskie Stowarzyszenie na Rzecz Zwierząt
kontakt@psnrz.org.pl

Tel. ds. kotów (czynny po godzinie 17.00) 698-940-066
Tel. ds. psów (czynny w godz. 19.00 - 22.00) 730-462-122
www.psnrz.org.pl, 
www.facebook.com/PSnRZ

BEZ TABU
Witam Pani Katarzyno,

Z w ra ca m  s i ę  z  t a k i m  py t a n i e m :  j e s t e m  p o s i a -
daczką działki rekreacyjnej w okolicach Pruszkowa.
Po zimie działka jest w strasznym stanie. Potrzebuję porady jak 
odświeżyć ogród po zimie, jakie preparaty zastosować i jakich 
narzędzi najlepiej użyć. Liczę na cenne rady z Pani strony.

Pozdrawiam
Magdalena

Witam,
Pani Magdaleno pytanie trafne i na czasie. Po zimie 

nasze ogrody a w szczególności nasze trawniki wymagają 
dużo pracy. Trawa jest wyjałowiona a ziemia potrzebuje 
napowietrzenia.

Pierwszą i priorytetową sprawą jest pozbycie się mchu 
o ile wystąpił po zimie. Nie mogę polecić Pani konkretne-
go środka gdyż byłaby to reklama ale sklepy ogrodnicze 
oferują szeroką paletę preparatów zwalczających mech.

Niezależnie natomiast od tego czy mech się pojawił czy 
też nie, bardzo ważne jest wyczesanie zniszczonej po zimie 
trawy grabiami lub specjalnym wertykulatorem – urządze-
niem, które skutecznie usuwa stare źdźbła. 

Kolejną istotną czynnością jest napowietrzenie ziemi, tu

używamy wideł bądź przeznaczonego do tego aeratora. 
Ważne jest by zrobić w podłożu jak najwięcej dziur aby 
powietrze dostało się do podłoża.

Następnie podsypujemy trawnik podłożem, które do-
starczy trawnikowi niezbędnych witamin i dosiewamy 
nową trawę, wybór zależnie od potrzeb też jest bardzo 
duży. Często kosimy, im częściej tym nasza trawa będzie 
tworzyła coraz piękniejszy dywan.

Jeśli zaś mówimy o roślinach, to działanie jest bardzo 
podobne gdyż usuwamy zeschnięte kłącza. Podwiązujemy 
młode o ile roślina tego wymaga, przycinamy te, które 
muszą być przycięte np. żywopłoty, krzaki owocowe etc. 
(warto przejrzeć Internet by dowiedzieć się jakie rośliny 
i kiedy przycinamy). Podsypujemy odpowiednim dla danej 
rośliny podłożem i czekamy aż zacznie kwitnąć ciesząc 
nasze oczy.

Pani Magdaleno pracy jest dużo ale efekty rekompen-
sują włożony trud.  Życzę powodzenia i czekam na zdjęcia 
ogrodu.

Pozdrawiam 
Katarzyna Włodarczyk

Drodzy czytelnicy czekam na Wasze maile na każdy temat:  
redakcja@fl esch.pl.

Na łamach gazety odpowiem Państwu na każde trapiące Was 
pytanie: gdzie najlepiej zjeść, gdzie kupić tanio i fajnie, jak usunąć 
plamy z tłuszczu czy jak z pompą oświadczyć się ukochanej. 
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CHCESZ SZYBKO I DOBRZE SPRZEDAĆ
MIESZKANIE, DOM, DZIAŁKĘ? 22 730-33-40/4322 730-33-40/43

Działka na sprzedaż

230 000 PLN

Brwinów

1028 m2
Nr oferty: 

1613/1821/OGS

Rodzaj działki budowlana

Kształt
prostokąt
30mx34m

Media tak

Kontakt 22 730 33 40

Działka na sprzedaż

175 000 PLN

Nadarzyn, Stara Wieś

1200 m2
Nr oferty: 

2130/1821/OGS

Rodzaj działki budowlana

Kształt
prostokąt
30mx40m

Media tak

Kontakt 22 730 33 43

Działka na sprzedaż

242 000 PLN

Pruszków

903 m2
Nr oferty: 

1359/1821/OGS

Rodzaj działki rolna

Kształt
prostokąt
15mx60m

Media w ulicy

Kontakt 22 730 33 40

Dom na sprzedaż

680 000 PLN

Komorów

5 pok. 170 m2
Nr oferty: 

979/1821/ODS
Rok budowy: 2016

Stan: deweloperski

Typ domu bliźniak

Pow. działki 480 m .kw.

Kontakt 22 730 33 40

Dom na sprzedaż

699 000 PLN

Ożarów Mazowiecki

5 pok. 170 m2
Nr oferty: 

1471/1821/ODS
Rok budowy: 2016

Stan: idealny

Typ domu segment 
środkowy

Pow. działki 250 m .kw.

Kontakt 22 730 33 43

Mieszkanie na sprzedaż

367 000 PLN

Grodzisk Mazowiecki

4 pok., 79 m2
Nr oferty: 

3121/1821/OMS
Rok budowy: 2010

Stan: dobry

Piętro: 2

Typ kuchni: otwarta

Kontakt 22 730 33 43

Nr oferty: 

3030/1821/OMS
Rok budowy: 2010

Stan: idealny

Mieszkanie na sprzedaż

447 000 PLN

Warszawa - Bemowo

2 pok., 55 m2

Mieszkanie na sprzedaż

389 000 PLN

Ożarów Mazowiecki

3 pok., 70 m2
Nr oferty: 

3152/1821/OMS
Rok budowy: 2000

Stan: bardzo dobry

Piętro: parter

Typ kuchni: otwarta

Kontakt 22 730 33 43

OFERTY TYLKO W NASZYM BIURZE
Mieszkanie na sprzedaż

475 000 PLN

Warszawa - Wola

4 pok., 58 m2
Nr oferty: 

2092/1821/OMS
Rok budowy: 1972

Stan: dobry

Piętro: 9/15

Typ kuchni: widna

Kontakt 22 730 33 40

Mieszkanie na sprzedaż

389 000 PLN

Ożarów Mazowiecki

4 pok., 93 m2
Nr oferty: 

2450/1821/OMS
Rok budowy: 2010

Stan: deweloperski

Piętro: 3/3

Typ kuchni: oddzielna

Kontakt 22 730 33 43

Mieszkanie na sprzedaż

690 000 PLN

Pruszków

4 pok., 122 m2
Nr oferty: 

2386/1821/OMS
Rok budowy: 2013

Stan: idealny

Piętro: 1

Typ kuchni: otwarta

Kontakt 22 730 33 40

Dom na sprzedaż

349 000 PLN

Duchnice

4 pok. 85 m2

Dom na sprzedaż

275 000 PLN

Kozery

3 pok. 155 m2

Dom na sprzedaż

1 150 000 PLN

Stare babice

6 pok. 210 m2

Dom na sprzedaż

2 200 000 PLN

Ożarów Mazowiecki

6 pok. 200 m2

Nr oferty: 

1425/1821/ODS
Rok budowy: 1937

Stan: do remontu

Typ domu wolnostojący

Pow. działki 1405 m .kw.

Kontakt 22 730 33 40

Nr oferty: 

1202/1821/ODS
Rok budowy: 2000

Stan: bardzo dobry

Typ domu wolnostojący

Pow. działki 1500 m .kw.

Kontakt 22 730 33 40

Nr oferty: 

1334/1821/ODS
Rok budowy: 1992

Stan: remont

Typ domu wolnostojący

Pow. działki 1480 m .kw.

Kontakt 22 730 33 43

Nr oferty: 

895/1821/ODS
Rok budowy: 2008

Stan: idealny

Typ domu wolnostojący

Pow. działki 1400 m .kw.

Kontakt 22 730 33 43
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